


 

 



 

 

 



 

 



 

 

Abstrakt:  

Cílem bakalářská práce je vystihnout marketingové pojetí globalizace na celosvětový trh. V 

první části bakalářské práci popisuji etapy světové globalizace, od historie až po současnou 

vlnu globalizace a nástroje pro světový růst společnosti na globální trh. Ve druhé části je 

poukázáno na globální prostředí marketingu a členění mezinárodního marketingu do několika 

organizačních struktur. Ve třetí kapitole je na praktických příkladech globálních hutních 

společností řešení vstupů na celosvětové trhy. V závěru bakalářské práce jsem analyzovala 

možnosti výhod a nevýhod plynoucích z globalizace. 
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Abstract:  

The aim of bachelor's thesis is to describe the marketing concept of globalization on the 

global market. In the first part of a bachelor's thesis I describe the stages of globalization from 

history to the current wave of globalization and tools for the global growth of the global 

market. In the second part is pointed to the global marketing environment and international 

marketing division into several organizational structures. In the third chapter is devoted to 

practical examples of global metallurgical companies solution inputs on global markets. At 

the end of the bachelor's thesis I analyzed the scope of benefits and disadvantages of 

globalization. 
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Úvod 

 Bakalářská práce na téma Marketingové pojetí globalizace je v dnešní době velice 

aktuální téma. Co si lidé představí pod pojmem globalizace? Většina si představí např. 

globální oteplování, celosvětovou krizi nebo katastrofické události. Ale málokdo si 

uvědomuje, že globalizace doprovází člověka každý den, ať už je doma nebo na internetu 

nebo nakupuje v obchodě. Vše je doprovázeno rychlým rozvojem nejnovějších technologií. 

 V první části práce se pokusím objasnit pojem globalizace, problém se týká téměř 

všech oblastí společnosti. Jedná se o celosvětový proces, který má své začátky dávno v 

historii, ale intenzivně se začalo o globalizaci mluvit až koncem 20. století. Ekonomové mluví 

hodně často o chaosu a já v této bakalářské práci chci představit nejen etapy a příčiny 

celosvětové globalizace, popsat dopady globalizace na tržní chování průmyslových firem, 

analyzovat možnosti výhod a nevýhod plynoucích z globalizace, ale také pomocí marketingu 

obrovských globálních hutních společností, najít řešení pro malé společnosti, které by chtěli 

vkročit do tzv. chaotického prostředí. 

 Dále se pokusím objasnit dopady globalizace na společnost. Vysvětlíme si, 

mezinárodní integraci jaký má vliv na celosvětovou ekonomiku a vývoj integrace pomoci pěti 

vývojových stupňů. Mezinárodní světové organizace jsou tady jako nástroj na úpravu 

mezinárodních vztahů. Jejich dohody jsou velkým základem pro mezinárodní obchod.  

 Ve druhé kapitole se zabývám globálním prostředím marketingu, kdy za prostředí 

může převážně podnik, kdy na jeho chování působí vlivy z okolí. Využila jsem v této práci tří 

analýz, které mají za úkol zjistit možné dopady, kdy hlavním úkolem je analyzovat, ale vždy 

hledět na celosvětovou konkurenci.  

 Přesto, že zadání bakalářské práce je teoretické, v další kapitole se budu zabývat 

problematikou globálních hutních společností. Vybrala jsem zde pro příklad dva největší 

výrobce oceli na světě. Pro příklad malých společností jsem zvolila společnost Z-GROUP 

Steel Holding, protože si myslím, že tato společnost bude mít ve světě velký potenciál. Trh s 

hutními výrobky z globálního hlediska je stále nadějný, i když velká část světa je teprve ve 

stadiu rozvoje. I když ekonomika v poslední době cítí výrazný pokles, velké společnosti by se 

neměli dopouštět stejných chyb a měli by využívat možnosti, které mají. 
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 V poslední kapitole budu analyzovat možnosti výhod a nevýhod plynoucí 

z globalizace, jaké jsou možnosti pro velké globální společnosti. Řekneme si jaké to je 

z pohledu velkých a malých firem na trhu. Neznamená to, že i když je firma malá, tak může 

dobře prosperovat i ve světovém měřítku. Není dáno, že obrovská společnost má jistotu se 

udržet na celosvětovém trhu. Doufám, že zpracováním této bakalářské práce se pomohu 

podívat na skutečnosti a dát nový pohled na globální trh. 
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1 Globalizace 

 Pod pojmem globalizace si představíme integraci společnosti. Tato změna přichází 

s historickými předpoklady. Společnost byla nejdříve na národní úrovni, pak na regionální 

úrovni a v současnosti na celosvětové úrovni. Základním podnětem pro zahájení globalizace 

bylo přesouvat z lokální nebo národní úrovně řízení výroby na úroveň globální. K tomuto 

úkazu dochází zhruba v posledních 30 až 35 lety, ale k přenosu řízení či výroby na světovou 

úroveň dochází až po druhé světové válce, např. některé americké firmy Ford, Exxon 

přesouvaly některé výrobní schopnosti do západoevropských států ve sféře programu pro 

obnovení poválečné Evropy. Japonské firmy začali techniku používat později. Graf integrace 

společnosti je na obrázku 1. 1. [17] 

 

 

 

Obr.1.1:Integrace společnosti [17] 

 

1.1 Etapy světové globalizace 

 Se začátkem první světové války skončila první etapa globalizace. Následovalo období 

s omezováním ekonomických vztahů, kdy každá země řeší své problémy. Následně dochází 

k rozpadu mnohostranného systému ekonomické spolupráce. [2] 

 Začala nová etapa, ve které USA ani Evropa nebudou hrát dřívější vévodící role. První 

byl vzestup okolo 15. století západního světa, který vytvořil známé technologie jako je věda, 

technologie nebo zemědělskou revoluci.  
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Druhý vzestup přinesly Spojené státy americké v 19. století. Jakmile se dostaly na vrchol, 

staly se s jednou nejmocnějším národem na světě. V posledních letech se nadvláda stala ve 

všech směrech téměř neohrozitelnou, což se nikdy předtím nestalo, globální ekonomika se 

radikálně zrychlila. [5] 

1.1.1 První vlna globalizace 

 První vlna globalizace začala od roku 1870-1914, období internacionalizace. 

Vyznačuje se rychlým ekonomickým růstem, velkou migrací. Z hlediska ukazatelů byla první 

vlna globalizace skoro stejná jako vlna současná. V roce 1913 se podíl obchodu na HDP ve 

třech nejsilnějších zemích Evropy vyšplhal v průměru na 40% – první místo ovládla Velká 

Británie, druhá Francie a třetí Německo. [3] 

1.1.2 Druhá vlna globalizace 

 Druhá vlna globalizace nastává mezi lety 1950-1970. Představuje také výrobu 

nadnárodních společností a s tím souvisí růst zahraničních příjmů. Velkým poskytovatelem se 

staly americké firmy, které prostřednictvím zmezinárodňování své výroby usilovali o 

maximalizaci zisku a výnosnosti kapitálu. Hlavním globalizačním sporem se po druhé světové 

válce stála negativní meziválečná zkušenost. S liberální ideologií se po válce začala USA 

prosazovat se snižováním cen v celosvětovém žebříčku GATT. Dále docházelo k rychlému 

rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů, snižování nákladů na dopravu, a pokrok 

v telekomunikační technice. Hlavní příčinou konce druhé etapy byla neschopnost zareagovat 

na nové podmínky ve světové ekonomice a velkou měrou se na to podepsala krize v 70. letech 

20. století. [2] 

1.1.3 Současná vlna globalizace 

 Současná vlna globalizace nastává na přelomu 80. a 90. let. V 90. letech jejích rozkvět 

umožnili geopolitické změny a rozpad plánovaných ekonomik ve východní a střední Evropě. 

Současnou globalizaci podmiňuje ekonomický rozměr, který se projeví ve strategii firem, 

mění se způsob kooperace i konkurenci navzájem mezi nimi. V 60. a 70. letech se firmy 

snažily zvětšovat objem za účelem dosažení nižších nákladů, v současné době dochází ke 

zlepšování mezinárodní výroby. [2] 



6 

 

Vývoj konce 20. století můžeme rozdělit na 3 ekonomických seskupení:  

 Jihovýchodní Asie – Japonsko "asijských tygrů", (Jižní Korea, Vietnam, Kambodža, 

Laos, Singapur, Indonésie, Hongkong a Filipíny), 

 Evropská unie, 

 Severní Amerika – integrační seskupení NAFTA (Severoamerická zóna volného 

obchodu) – Kanada, USA, Mexiko. [4] 

 Tyto 3 seskupení dominuji ve světovém obchodu i produkci. Vytváří 80% světového 

exportu a vyrábí 60% světové produkce. Jsou obrovskými trhy v globální ekonomice. [4] 

1.2 Příčiny globalizace 

 Pokud jde o příčiny, převládá shoda o státním rozhodnutí. Hospodářské vzájemné 

působení bylo značně ulehčováno technickými novinkami, jako je např. internet. Nicméně 

kdyby se nerozhodlo o liberalizaci světového obchodu a o urychlování globalizace by nebylo 

možné na počátku 70. let. Hlavní úlohu měla mezinárodní státní organizace – Světová 

obchodní organizace (WTO), resp. její předchůdce GATT, a Mezinárodní měnový fond 

(IMF). [26] 

 Hlavní příčinou na počátku 90. let 20. století byl v zemích střední a východní Evropy 

vznik tržních ekonomik. Tento proces byl hodně podporován technickými a technologickými 

novinkami jako jsou informační a komunikační technologie a především Internet. Globalizace 

významně měnila podmínky a významně změnila strukturu kontinentů a národů. Příčiny 

globalizace se dají shrnout do 4 skupin, ekonomických, technologických, politicko-právních a 

sociologicko-kulturních aspektů. [8] 

 Globální marketing by se měl odlišovat od příčin tím, že si váží jednotlivce, kultury, 

zvyky a tím se snaží přinést udržitelný rozvoj s ohledem na zákonodárství. Velkým globálním 

příkladem založeným na jakosti je celosvětový úspěch Kofoly. Lidé dokážou cokoli vymyslet 

a realizovat, ale globalizační realita bývá občas hodně krutá. Příčiny globalizace jsou v dnešní 

době hlavně na straně mezinárodních organizací, které produkují různé vzory podle oblasti a 

životního cyklu výrobku. [1] 
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1.3 Dopady globalizace  

Můžeme rozlišit na dopad globalizace 2 stanoviska: 

 První stanovisko je, že by stát byl globalizací oslaben, jehož schopnost je omezena a 

mohou se jeho dosahu snáze vymknout. 

 Druhé stanovisko považuje důvod za přehnaný, stát může zasahovat. Globalizace je 

novou výzvou státu. [26] 

1.3.1 Pozitivní a negativní dopady 

 Globálním efektem je souhrnné propojování ekonomiky do jednotných celků. Pro 

ekonomickou aktivitu je vzájemné působení jednotlivých ekonomik složitější. Ekonomické 

subjekty jsou vystavovány obrovské globální konkurenci, ve které dochází ke zvyšování 

flexibility v celé globální ekonomice. Hlavním důsledkem globalizace je snižování na 

ekonomické prostředí. Hospodářská politika má vlivem světové globalizace tolerantnější 

obrysy, protože odstraňování překážek je cesta ke zvýšení flexibility. S globalizací se 

ekonomika stává hlavním trendem světové ekonomiky. S tím začíná také vzrůstat governance 

procesu globalizace, tj. zefektivnění procesů, aby bylo možno lépe odstranit negativní dopady 

z globalizace. 

 Souhrn kladů a záporů globalizace je velmi velký, ale ocenění záleží na osobním 

přístupu. Velkou roli zde hrají statistiky. V tabulce 1.3 můžeme vidět pouze statistiku 

některých dopadů rostoucího světa. [2] 
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Tabulka. 1.3: Možné dopady globalizace 

 
Pramen: Dlouhá, Dlouhý a Mezřický, 2006; Kunešová, Cihelková a kol., 

2006; Lehmannnová a kol., 2003; vlastní úvahy. [2] 

1.4 Mezinárodní integrace 

 Mezinárodní společenství představuje shromáždění států, které mezi sebou udržují 

vztahy. Tyto státy chápeme jako globální účastníky, kteří mají za úkol určovat směr 

ekonomiky a politiky.  

 Mezinárodní vztahy hrají důležitou roli ve vytváření mezinárodní organizace, vznik 

takových organizací souvisí s vytvářením integračních trendů, které se odehrávají v oblastech 

ekonomiky a politiky. Integrace se používá pro postup spojení, slučování a na základě vytváří 

shodný celek. Mezinárodní organizaci je možno uplatnit podle rozdělení působení oblasti na 

ekonomické a politické nebo dle působení na globální a regionální mezinárodní organizaci. 

Naopak desintegrace je opakem integrace, jedná se o rozpad jistého celku. Lze rozlišovat dva 

druhy integrace: 

 Formální – je dosažena výsledkem jednání, vyvíjí se ve skocích, od jednoho 

rozhodnutí ke druhému, 

 Neformální – probíhá spontánně na základě dynamického rozvoje vědy a techniky 

1.4.1 Vývoj integrace 

 Po druhé světové válce probíhal integrační proces, projevuje se to až v roce 1949 

založením RVPH (Rada vzájemné hospodářské pomoci) a v ekonomickém okruhu  
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Varšavskou smlouvou, která byla založena v roce 1955. Mezi rysy socialistické integrace se 

řadila nadvláda SSSR. Až v roce 1989 došlo k desintegraci a Sovětské seskupení zaniklo a 

všechny bývalé státy se zapojily do západoevropského integračního procesu. Příkladem 

desintegrace bylo rozpadnutí SSSR na jednotlivé státy v letech 1989-1990. [14] 

 Ve světě integrační proces prochází různými vývojovými stádii, i procesy se nejčastěji 

se s nimi setkáváme v oblasti ekonomiky, politiky, sociálních a kulturních seskupení. Ve 

světě máme pět základních vývojových stupňů integrace. 

1. Zóna volného obchodu 

Každá členská země si své obchodní vztahy upravuje sama, příkladem je Středoevropská 

oblast volného obchodu (CEFTA), členem je také Česká republika, Severoamerická oblast 

volného obchodu (NAFTA), obchodní dohoda mezi USA, Mexikem a Kanadou nebo 

Evropské sdružení volného obchodu (EFTA), sdružení vzniklo roku 1960, kde vedoucí zemí 

byla Velká Británie, ale v současné době jsou tvořeny čtyřmi evropskými státy Island, 

Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. 

2. Celní unie 

Celní unie jde o krok dál než zóna volného obchodu. Uvádí do pořádku obchodní překážky a 

členské státy zavádějí společná cla celní unii. Žádná členská země si nesmí cla sama 

upravovat. V roce 1948 byla vytvořena mezi státy Beneluxu (Nizozemsko, Lucembursko, 

Belgie) celní unie. 

3. Společný trh 

Kromě zóny volného obchodu a celní unie se zavádí pohyb výrobních faktorů, hlavně kapitálu 

a pracovních sil. Všichni lidé se mohou volně pohybovat na území společného globálního trhu 

nejen jako pracovníci ale také jako turisté. Pracovníci mají právo se libovolně v kterékoliv 

zemi ucházet o zaměstnání s možností tam pracovat a žít. 

4. Hospodářská unie 

Uplatňuje se zde řada politik na hospodářském území. Vrcholem je zde monetární unie, tato 

konečná fáze se skládá z podmínek, záruka úplné směnitelnosti měn, naplněnost integrace 

finančních trhů členských zemí a jednotná peněžní politika řízená centrální bankou. 

5. Měnová unie 

Měnová unie je nejvyšším stadiem integrace, provádějí hospodářskou političku, ale také 

zvětšují činnosti do sféry bezpečností, ochranné a vnitřní politiky.  
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Měnová unie může vstupovat ve formě federace se společnou vládou nebo v podobě 

konfederace, kde vztahy mezi členskými zeměmi jsou volnější. [9] 

1.4.2 Světová obchodní organizace 

 Prvotní pokus o zavedení pravidel mezinárodního obchodu byl již po konci druhé 

světové války. V roce 1948 došlo k přijetí Všeobecné smlouvy o clech a obchodu (GATT), 

ale až po nejvýznamnějším jednání, které probíhalo v letech 1986-1994 dochází k založení 

Světové obchodní organizaci (WTO), sídlo má v Ženevě. Organizace byla založena a 

uzavřená smlouvou 15. 4. 1994 a vstoupila v platnost až 1. 1. 1995. Mezinárodní obchod má 

pravidla, která se týkají oblastí obchodu se zbožím a službami, řešením obchodních sporů a 

prověrek obchodní politiky. 

 Účastníky smlouvy v době založení bylo 24 států, poté do světové obchodní 

organizace stupovali další státy a v dnešní době má WTO 157 členů, 24 států čeká na zařazení 

o členství (stav k prosinci 2012).  

 Hlavním cílem přijatých pravidel, kterými se musí účastníci řídit při oboustranném 

vzájemném obchodu je liberalizace obchodní politiky a snadnější přístup na mezinárodní trhy. 

Systém povinností WTO hraje hlavní roli ve vývoji obchodu globální světové ekonomiky. 

Odstraňováním bariér se WTO podílí na růstu životní úrovně, snižování nezaměstnanosti, 

k ochraně životního prostředí a pomáhá také rozvojovým zemím světa. [20] 

 V rámci světové organizace lze zaznamenat několik trendů, které vypovídají o rozvoji 

organizace WTO. Dochází k neustálému geografickému záběru liberalizace světového 

obchodu, součástí nárůstu nových zemí byl trend zapojování se rozvojových zemí do 

mezinárodního obchodu. Vyjednávání se rozšířilo na věcný záběr, který se z původního 

odstraňování překážek, rozrostlo až na území netarifních překážek jako jsou zemědělské 

produkty nebo služby. Oba trendy mluví o pokroku světové organizace, který byl nezbytný 

v prostředí vzrůstající se globální ekonomiky a rostoucím se nárokům na účastníky jednání, 

zároveň vysvětluje délka a složitost jednotlivých kol jednání, která vedla až k 

nezbytnosti reformy. Posledním kolem stávajícího uspořádání byla sepsána Marakéšské 

deklarace, kterou vytvořila WTO. Nové uspořádání mezinárodního obchodu znamenalo nárůst 

nároků světové ekonomiky k širšímu okruhu otázek mezinárodního obchodu. [2] 
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1.4.3 Organizace spojených národů  

 Organizace spojených národů byla založena v roce 1945 se sídlem v New Yorku. Je 

zde znatelná tendence ke globalizaci. Organizace chce dospět k celosvětovému míru a řešit 

mezinárodní globální problémy a upevňovat lidská práva bez rozdílu rasy, pohlaví nebo 

náboženství.  

 OSN má v současnosti 193 členských států, poslední stát, který rozšířil řady OSN, byl 

v roce 2011 Jižní Súdán. Česká republika vstoupila 19. 1. 1993. 

 Členství v mezinárodní nevládní organizaci je jedinečnou základnou pro řešení 

globálních problémů. V ujednáních a volených orgánech umožňuje České republice aktivně 

prosazovat a hájit ekonomické a politické zájmy, prezentovat, mít soulad postoje proti 

ostatním zemím a udržovat mezinárodní globální prestiž země, proto je velice důležité být 

členem OSN. [20] 

1.5 Nástroje pro světový růst a restrukturalizaci společnosti 

 Pokud se společnost rozhodne vstoupit na světový trh, musí si zvolit nevýhodnější 

způsob. Globalizace ve světovém měřítku využívá hromadného podnikání. Snahou o získání 

je hlavně flexibilita, snadnější přístup ke zdrojům a snaha o snížení peněžních nákladů. V této 

bakalářské práci se budu věnovat společnostem, které se zabývají hutní produkcí. Mezi 

nejčastější způsoby vstupu společnosti volím mezi exportem, Joint Ventures, přímou investicí 

a fůzí. Každá strategie přináší riziko, větší závazky a vyšší míru kontroly.  

1.5.1 Export 

 Export je nejjednodušší způsob jak vstoupit na globální trh. Společnost se může 

aktivně zvětšovat na určitý trh a pasivně vyvážet své přebytky. Veškeré své zboží musí 

produkovat ve své zemi, ale nemusí se je upravit pro exportní trh. Export může představovat 

změnu v organizaci, sortimentu nebo investicích. [7] 
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1.5.2 Joint Ventures 

 Joint Venture (česky společné riziko) je podnik s majetkovou účastí. Společnost 

vzniká spojením zahraničního a domácího kapitálu. Na obr. 1.2 můžeme vidět schéma vzniku 

Joint Ventures. [4] 

  Před        Po 

 

 

 

 

 
Obr. 1.2: Vznik Joint Ventures [4] 

 

 Podniky se zahraniční účastí jsou představovány PO s hospodářskou činností, a mají 

sídlo na území ČR, pokud po tomto založení se jejích podnikání podílí zahraniční účastník. 

Zahraniční majetková účast může mít formu nemovitou, movitou i věcných práva práv, které 

mají finanční hodnotu, a ostatních práv. [13] 

 Fúze a přímou investici lze chápat jako organizační nástroj organizace. Fúze 

představuje dohodu spojení jejích podniků v jediný podnik. Sloučením buď všechny podniky 

zanikají a vzniká podnik nový, nebo existuje jeden podnik a ostatní vzplynou do něj. Fúze 

zpravidla označuje splynutí dvou akciových společností se souhlasem akcionářů, naopak 

přímá investice představuje převzetí na základě prodeje nebo koupě. Podmínkou přímé 

investice i fúze je, aby před splynutím existovaly samostatné podniky, a může mít podobu: 

 vertikální, 

 

 horizontální, 

 

 konglomerátní. [13] 

 

1.5.3 Přímá investice 

 Přímá investice představuje převzetí na základě prodeje, může mít charakter 

přátelského i nepřátelského převzetí podniků. Schéma vzniku přímé investice je znázorněno 

na obr. 1.3.  

  Společnost A 

  Společnost B 

A a B zakládají JV 

  Společnost A 

  Společnost B 

  Společnost C 
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              Před               Po 

 

 

 
Obr. 1.3: Schéma přímé investice [4] 

 

 Nejvyšší účastnost na zahraničním trhu přestavuje právě přímá investice např. 

vybudováním výrobního závodu. Pokud má firma na trhu velké zkušenosti, má 

z ekonomického hlediska možnost vyrábět v zahraničí. 

 Hlavní nevýhodou je mnoho rizik a zhoršujících se podmínek na trhu. Na trhy lze 

vstoupit přímo nebo nepřímo. Společnosti, které chtějí nabídnout své služby a zboží, by se 

měli rozhodnout, která z nich bude nejvýnosnější a zajistí tím dlouhodobou úspěšnost na 

globálním trhu. [7] 

1.5.4 Fúze 

 Fúze, neboli splynutí je dohoda podnikatelů o sloučení více podniků v jeden podnik. 

Může vzniknout firma nová, nebo vzniklá firma pokračuje pod názvem jedné z původních 

firem. Schéma vzniku splynutím je na obr. 1. 4. [21] 

 

 

  

 

 

 

 
Obr. 1.4. Schéma vzniku fúze splynutím  

 

2 Globální prostředí marketingu 

 Marketingová analýza začíná především prostředím firmy. Globální prostředí může 

ovlivňovat zpravidla soubor okolností, může tím být podnik, místo atd., je to určitý subjekt. 

Na jeho chování můžou působit kladné i záporné vlivy prostředí. Úkolem je analyzovat, vždy 

hledět na celosvětovou konkurenci identifikovat hrozby a navrhnout způsoby chování firem 

k vývoji prostředí a brzká reakce na podmínky je potřeba, aby firmy nejen prosperovaly, ale 

hlavně přežily. [19]. 

  Společnost A   Společnost B   Společnost A 

zanikající A 

  zanikající A 

nově vzniká C 
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2.1 Analýza PEST v prostředí 

 Analýza je považována za všeobecnou na globálním trhu, je to rozbor společenských, 

ekonomických, politických, technických a společenských trendů, které mají vliv na globální 

podnik. Strukturu PEST analýzy je na obr. 2. 1. [10] 

 
Obr. 2.1: Struktura PEST analýzy [18] 

 

 Tato analýza identifikuje trendy, a jaké vlivy budou působit na různé organizace, měla 

by sledovat otázky a hledat na ně správné odpovědi: 

 Jaké vývojové trendy budou z oblasti prostředí v budoucnosti? 

 Jaké impulsy dokážou vyvolat změnu? 

 Jak vliv můžou mít v budoucnu? 

 Jaká je kupní síla, daňová politika? 

 Kolik prostředku bude na inovaci, vědu a výzkum? 

 Jaké náklady budou na energii? [10] 

 

 Analýza se zabývá vnějšími podmínkami, v globálním prostředí je nutné ji analyzovat 

komplexně a ne se soustředit na jednotlivé analýzy trhů. Je vhodné ji provést až tehdy, pokud 

se rozhodneme o dlouhodobé strategii podniku. Tato analýza se neprovádí tak často jako jiné 

analýzy např. SWOT analýza. PEST analýza může mít až stovky stran, proto je pro většinu 

firem v globální společnosti nepřehledná. [23] 
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2.2 Porterova analýza 

 Porterova analýza neboli Porterova analýza 5 konkurenčních sil (Michael Porter, 

profesor ekonomie na Harvard Business School, USA) slouží především k tomu, abyste se 

zamysleli se svými spolupracovníky nad podnikáním v globální konkurenci a zároveň je 

součásti strategie společnosti a patří k nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu prostředí 

globální firmy a jeho řízení a je reakcí na SWOT analýzu. Schéma modelu pěti sil je na obr. 2. 

2. [18] 

 
Obr. 2.2: Porterův model pěti sil [27] 

 

2.3 SWOT analýza  

 SWOT analýza je univerzální analytická metoda, postup nebo provedení rozboru či 

problému. Mnoho podniků si ji oblíbilo pro svoje univerzální řešení. Nejčastěji je používaná 

jako nástroj globálního strategického řízení. Myslím si, že tato metoda je srozumitelná pro 

mnoho celosvětových podniků. Je to teda analýza, která má velký globální význam. Špatná 

dohoda je příčinou, proč schopnost prosadit se může být úspěšná. Jako nevýhoda si myslím je 

ve společnostech, které nedosáhnou zveřejnit své slabé stránky a hrozby, a proto mnoho 

analýz je nadhodnoceno, záleží na globálním podniku, zda v sobě dokáže být rozhodný nebo 

použije  SWOT analýzu od externího dodavatele.  

 Využití SWOT analýzy na globálním trhu je velmi univerzální, proto je z jednou 

nejpoužívanějších metod a má velmi široké využití. Je možné ji použít pro organizaci, 

produkty a další. Je součástí rizik, neboť postihuje hrozby. Pro vnější vlivy je nutné si 

stanovit, co se jasně považuje za analyzovaný problém. Schéma SWOT analýzy je na obr. 2. 

3, spolu s vnitřními a vnějšími vlivy organizace. [24] 
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Obr. 2.3: SWOT analýza 

 

 SWOT analýza je tvořena z několika části a to určení pozitiv a negativ společnosti a to 

i včetně pokud se jedná o vlastní firmu nebo podnik ve které si plánuje své aktivity: 

 

 INTERNÍ ANALÝZA  

S (Strenghts) – silné stránky firmy, získávají výhodu na trhu a rozvíjí 

přednosti firmy. 

 

W (Weaknesses) – slabé stránky firmy, třeba je odstranit nebo zmínit. 

 

 EXTERNÍ ANALÝZA 

O (Opportunities) – šance a příležitosti, umožňují posílit pozici na trhu a 

zvýšit konkurenceschopnost.  

T (Threats) – hrozby a rizika, umožňují zdravě riskovat a minimalizovat 

škody a vyhýbat se hrozbám. [11] 

 

 

 
Příkladová SWOT analýza je znázorněná v tabulce 2.1. 

SWOT faktor Příčina Priorita 
Navrhovaná akce 

(CSF) 

Externí       

(-) vysoká cena materiálu monopolní dodavatel 1 substituční materiál 

(-+) velcí naši odběratelé si 

vynucují od dodavatelů 

komunikaci pomocí EDI 

možnosti komunikačních 

technologií, zrychlení 

obchodního cyklu a snížení 

nákladů 

2 zavedení EDI 

atd.        

Interní       

(-) dlouhá reakce na objednávky 

zákazníků 

nevhodně navržený proces 

,,vyřízení objednávky" 
3 

BRP procesu ,,vyřízení 

objednávky" 

(+) vnitropodnikové účetnictví 

dává věrný obraz o nákladovosti 

a ziskovosti jednotlivých profit 

center, výrobků a zakázek 

dobře navržený a dobře 

využívaný controlling  
2 

udržet, dále zpružnit vazbu 

controllingu na ostatní oblasti 

(prodej, výrobu, marketing,…) 

atd.        
 

  Tab. 2.1: Příklad SWOT faktorů [22] 
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 Ve SWOT analýze se určí podnikové cíle globální společnosti a priority a zdroje pro 

dosažení těchto cílů. Převážně bychom měli určit předmět podnikání, nabízené služby nebo 

obchodní partnery. Při vyhodnocování je důležité určit kritické body a určit jeho bodové 

hodnocení: 

 0 – nevýznamný faktor.  

 

 1 – faktor méně významný, nemá přímý vliv na ekonomiku a 

konkurenceschopnost. 

 

 2 – faktor středně významný, má přímý vliv na ekonomiku. 

 

 3 – významný faktor s velkým vlivem a ohrožuje ekonomickou situaci vůči 

zákazníkům  

 

 V reakci na kritické faktory v rozvoji společnosti bychom si měli zodpovědět několik 

otázek: 

 Jak velká oblast je v hodnocení a jak jsou logické možnosti. 

 

 Jaká je použitá technologie na daném území. 

 

 Jak velké skupiny zákazníku jsou obsaženy v analýze. 

 

 Jak velké potřeby je schopna firma uspokojit. 

 

 

 Vyhodnocovací pohledy můžou být jak z hlediska společnosti, vrcholového vedení, 

pracovníků nebo vlastníkům společnosti. Vyhodnocovací pohledy lze také vyjádřit 

z globálních podnikových funkcí např. marketingu, výroby, prodeje, výzkumu a vývoje nebo 

informačního systému. V konečném zpracování by měla vzniknout strategie pro globální 

podniky a to vrcholovým vedením a to v marketingové, personální, finanční nebo informační 

strategii.  

 V konečném shrnutí v tabulce 2.2 se uvádí pro jednotlivé faktory působení, zda se 

jedná o silné nebo slabé stránky interní nebo příležitosti, ohrožení externí. Celkový vliv na 

výsledek je stanoven posouzením jednotlivých složek a faktorů. [22] 
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Faktor Název faktoru 
klasifikace 

SWOT stránky 

faktoru 

působení 

faktoru 

  Oblast odběratelé   

F1 
Neznalost vývoje hlavních odběratelů tepla z hlediska 

budoucích potřeb odběru tepla 
slabá 2 

F2 Neadekvátní struktura údajů o hlavních odběratelích slabá 1 

F3 Nedostatečná zpětná vazba na odběratele slabá 2 

F4 
Operativní informace o odběratelích převažují nad 

informacemi strategickými ohrožení, slabá 1 

F5 Hrozba ztráty odběratelů ohrožení, slabá 3 

F6 Nepodchycení všech potencionálních zákazníků slabá 1 

F7 
Nekomplexní vyhodnocení možných příležitostí při získávání 

zákazníka slabá 2 

F8 
Malá informovanost o možnostech trhu tam, kde dosud 

nepůsobí 
ohrožení, slabá 

2 

F9 Nabídka jiných služeb zákazníkům (outsourcing)  příležitost 2 

Tab. 2.2: Globální příkladová SWOT analýza [22] 

2.4 Členění v mezinárodním marketingu 

 Při organizaci mezinárodního marketingu se rozhodné o rozčlenění míst a úpravy 

věcných informací, určí se cesty, které jsou důležité pro dosažení cílů. K tomu nám slouží 

struktura řízení, na obr. 2.4, a každý pracovník dostane práci, která mu je přesně definována. 

Vyskytují se tři základní členění v mezinárodním marketingu. 

 

 
                                              

 

 

 
 

                                           Obr. 2.4: Struktura řízení 

 

 MAKROPYRAMIDA  

 

 Představuje centralizovaný typ řízení mezinárodního marketingu na obr. 2.5. 

V centrální části podniku se využívá klasické třístupňové řízení, strategické, taktické a 

operativní. V ostatních jednotkách strategické řízení chybí a jsou podřízený centrále. V tomto 

typu struktury se společnost snaží o úkolové řízení. Velkou nevýhodou je nepružnost a při 

řízení operací ztrácí svoji výkonnost. 
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Obr. 2.5: Makropyramida  

 

 DEŠTNÍK (umbrella structure)  

 

 Deštníková struktura má větší volnost v rozhodování organizační struktury a součástí 

je vlastní strategické řízení. Úloha centrální části je závislá na oznámení cílů pro mezinárodní 

organizaci, buduje oddělení, která pomáhají pobočkám. Aby systém mohl plně vykonávat 

svou práci, centrála zřídí oddělení pro rozvoj, oddělení služeb, kde specialisté pomáhají 

oblastním pobočkám. Jedná se o oddělení právní, technické a technologické, marketingové 

služby včetně reklamy. Pobočky mají pravomoc při stanovování a dosahování cílů. Výhodou 

je lepší prostředí než u makropyramidy, mezi nevýhody patří zvyšování nákladů a 

komunikační problémy mezi centrem a pobočkami. Deštníkovou strukturu máme zobrazenou 

na obr. 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.6: Deštníková struktura  

 

 INTERGLOMERATE (international conglomerate) 

 

 Tento způsob organizační struktury je na obr. 2.7. Nejčastěji se využívá tam, kde je 

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

u jednotlivých jednotek je dosáhnout peněžních cílů, ostatní nejsou tak důležitá. Vedoucí sám 
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určuje způsob podnikání a určí, jak bude vnitřní struktura složena. Centrála je tvořena 

skupinkou specialistů nebo kontrolorů, ti nevykonávají žádnou činnost, pouze na vše dohlížejí 

a kontrolují. Organizační struktura dává přednost daňovým, logistickým a finančním cílům 

společnosti. Nevýhody této struktury se dají přirovnat k Evropské unii, protože se jedná o 

mezinárodní konglomerát řídících jednotek, přičemž každá z nich má vlastní rozdílnou 

organizaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             Obr. 2.7: Interglomerátní struktura  

 

 Členění mezinárodního marketingu na makropyramidu, deštníkovou a interglomerátní 

strukturu má zásadní vliv pro další kapitoly, protože pokud se rozhodně velká globální 

společnost vstoupit na konkurenční trh, musí využít např. nástroje pro globální růst z kapitoly 

1.5 nebo využít doporučení malých firem pro vstup na globální trh. 

Organizaci lze rozčlenit podle různých měřítek, nejčastější jsou 4 základní typy: 

 Dělení podlé funkcí – vhodné pro organizace s menším počtem výrobků, 

 Dělení podle oblastí – důležitá znalost zahraničních trhů, než znalos o výrobcích, 

 Dělení podle výrobků – různorodost výrobních programů,  

 Dělení podle zákazníků – vhodné pro odebírání různých skupin odběratelů. [12] 

2.5 Nové pohledy na konkurenci v globalizujícím prostředí  

 V Evropě  poslední dobou dochází ke společensko-ekonomickému vývoji a to se 

projevuje do podnikání a ekonomiky a má velký dopad na hospodářství. Dochází k upuštění 

ocelářství, těžkého průmyslu a zemědělství a úlohu přebírá Východní Asie, Evropa a Česká 

republika se ve prospěch oborů a znalostí ujímá kvalifikované práce a hi-tech technologii.  

Dochází k narušení plynulosti v ekonomickém vývoji a zákazníci si stupňují nároky, a 

marketér si musí tedy osvojit turbulentní prostředí nebo chaos. Rozhodnutí může způsobit 



21 

 

uklidnění pro marketing. U mnoho komodit dochází k trvajícímu převisu nabídky s poptávkou 

a ústupu od masové výroby ve prospěch zakázkové výroby.  

 Mnoho firem, které se zapojily na trhu, si uvědomily, že v dnešní době se nejde 

soustředit pouze na růst efektivity, snižování nákladů a nižších prodejních cen, ale tlak na 

výnosnost vede k rozšiřování výrobních kapacit a to se projeví rozdílem mezi nabídkou a 

poptávkou.  

 Zacházení s cenou nestačí k získání zákazníka, taky kvalita a čas hrají důležitou roli, 

proto je důležité se zaměřit na všechny tři současně, tzv. uplatněním strategické koncepce C-

Q-T (Cost-Quality-Time). Pomáhá tedy uspokojit nabídku s poptávkou v takovém rozsahu, 

aby společnost mohla účinně vyrábět. Tvoří se tak výhoda a pomoc pro výrobní strategické 

plány. [4] 

 Hromadná výroba se stala pro výrobce důležitým ekonomickým měřítkem, znamenala 

nejen usnadnění práce, ale i vysokou zručnost pracovníků. Obrovskou změnou byl odklon od 

masové výroby pro anonymní zákazníky a mělo to celou řadu důsledků: 

 Vyšší nároky na kvalifikaci pracovníků. 

 

 Větší náročnost při řízení výroby. 

 

 Zaměření na zkracování dodávkových a směnových úspor a času. 

 

 Pokud chceme udržet nízkou cenu, je nutné hromadnou výrobu nahradit jinými 

přístupy, jako je zeštíhlovaní, reengineering nebo outsourcing, tyto přístupy mají účinek na 

předchozí důsledky.  

 V dnešní době je stále jednodušší dostupnost na globální trh a to vede ke snížením 

nákladů a konkurenceschopnosti a najít tak rovnovážné trhy je v podstatě nereálné. 

Fenoménem je nevypočitatelnost změn, což má za následek nové změny v marketingu. 

Klíčovým okamžikem je orientace zákazníka na cíl a snahu co získání nových účastnických 

vztahů. Poukázala bych na nadějný přístup zapojení soukromého nebo veřejného sektoru 

s použitím PPP (Public Private Partnership). V tomto směru není prioritní, kdo se podílí na 

provozních činnostech, ale za jakých podmínek jsou provozní náklady realizovány, bez 

ohledu na právní formu. [4] 
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3 Globální společnosti s produkcí hutí  

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

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

uplatním cíle bakalářské práce. V loňském roce dosáhla světová produkce rekordu 1,548 

miliardy tun. Tempo se výrazně zpomalilo v důsledku oslabení čínské ekonomiky a trvání 

dlouhodobé krize v Evropě. Produkce se v roce 2012 zvýšila o 1,2%. V předešlém roce 

výroba surového železa vzrostla o 6,8%. Největší výrobci oceli za rok 2012 jsou uvedeny 

v tabulce 3.1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 3.1: Největší výrobci oceli na světě  

 

 Výroba surového železa v českých hutích v roce 2012 klesla o 8,5%. Způsobilo to tak 

dlouhodobý propad ve stavebnictví a orientace zahraničních firem na dovoz materiálu ze 

zahraničí. Na začátku roku 2013 světová produkce oceli oslabila, ale podle odborníků by mělo 

jít o sezónní výkyvy. [28] 

 K porovnání dopadu globalizace na tržní chování průmyslových firem volím 

největšího producenta oceli společnost ArcelorMittal a.s. jako velkou firmu a zástupce malých 

firem volím Železárny Veselí a.s., která je součástí Z-GROUP | Steel Holding.  

3.1 ArcelorMittal  

 ArcelorMittal je největším světovým výrobcem oceli a těžební společností. Je lídrem 

ve všech globálních trzích s ocelí, včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, domácích 

spotřebičů a balení, vedoucí výzkumu a vývoje a vynikající distribuční sítí. Společnost byla 
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založena v roce 2006 a vznikla sloučením firem Arcelor a Mittal Steel. Firma má hlavní sídlo 

ve městě Lucemburk v Lucembursku, v původním sídle společnosti Arcelor. 

 V průmyslovém zastoupení má působení ve více než 22 zemích na čtyřech 

kontinentech. Pokrývá všechny klíčového globální trhy s ocelí. Prostřednictvím základních 

hodnot na udržitelnost a kvalitu a vedení se ArcelorMittal zavazuje, že působí odpovědným 

způsobem na zdraví, bezpečnost a kvalitu svých zaměstnanců, dodavatelů ve kterých působí.  

 Těžba podnikání je jedním z pilířů růstové strategie společnosti ArcelorMittal. V roce 

2012 vyrobila 55,9 milionů tun železné rudy a 8,2 milionů tun uhlí. V roce 2012 

vyprodukovala společnost 88,2 tun milionů tun oceli a v roce 2013 se předpokládá nárůst 

produkce o 2-3%. 

 ArcelorMittal je kótována na burzách cenných papírů v New Yorku (MT), Amsterdam 

(MT), Paříž (MT), Brusel (MT), Lucembursko (MT) a na burzách cenných papírů španělská 

Barcelona, Bilbao, Madrid a Valencii (MTS). ArcelorMittal má své závody ve více než 60 

zemích světa, obr. 3.1 a zaměstnává více než 245 000 lidí po celém světě. [15] 

 

    
Obr. 3.1: Mapa působení společnosti ArcelorMittal na globálním trhu [15]    
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3.2 Baosteel  

 Shanghai Baosteel Group Corporation (Baosteel) je společnost se sídlem v Shanghai 

v Číně, která vznikla roku 1978. Baosteel je druhým největším výrobcem oceli na světě, měří 

se podle surové oceli (po společnosti ArcelorMittal). Po více než 30 letech vývoje se stala 

firma konkurenceschopnou s nejvyšší úrovní modernizace. Je zřejmé, že Baosteel se těší 

nejvyšším hodnocením v globálním průmyslu železa a oceli.  

 Na konci roku 2011 měla firma celkem 116 702 zaměstnaných po celém světě a 

výrobní výkon 44 milionů tun oceli. Výrobky se exportují prostřednictvím celosvětové 

marketingové sítě do více než 40 zemích světa včetně Japonska, Evropy, Jižní Koreje a 

Ameriky. Působení firem Baosteel, které má také své závody po celém světě, je zobrazeno na 

obr. 3.2.  

 
 

Obr. 3.2: Působení firmy Baosteel na světovém trhu    
 

 Za pomocí japonských technologií v roce 1983 od Nippon Steel se Baosteel stalo 

nejmodernější ocelárnou na světě. Firma se snažila získat odborníky na vrcholné úrovni, což 

umožnilo vyrábět vysoce kvalitní oceli s odlišným obsahem uhlíku.  

 V Baosteel se čínská vláda dohodla na podporu dlouhodobých globálních cílů 

společnosti a to zvýšit roční produkci na 67 milionů tun oceli do roku 2015 a tím plně posílit 

vliv ve světě. [16] 
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3.3 Z-GROUP Steel Holding a.s.  

 Součástí Z-GROUP Steel Holding jsou Válcovny trub Chomutov, Železárny 

Chomutov, Železárny Hrádek a Železárny Veselí, je úspěšným pokračovatelem dlouhodobých 

tradic těchto česko-moravských hutních společností. Výrobky jsou vyváženy do více než 45 

zemí světa v odvětvích: chemický průmysl, stavebnictví, těžba nerostných surovin, 

strojírenství a automobilový průmysl.  

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

bezešvé trubky, 

 

 Železárny Chomutov – založeny firmou Poldina Huť Kladno v roce 1917, zde se 

vyrábějí speciální trubky, kotle a spalovny, 

 

 Železárny Hrádek – založeny podnikatelem Rudolfem Hudlickým v roce 1900, 

vyrábí speciální profily a ingoty, tyče a protlačované trubky. Dále vyrábí součásti pro 

automobilový průmysl, ložiska, šrouby, ventily a součásti pro techniku používanou 

v důlních oblastech, 

 

 Železárny Veselí – byly založeny v roce 1962, vyrábějí se zde ocelové trubky a 

trubky ocelové podélně svařované. Dále se zde vyrábějí součásti pro automobilový 

průmysl, energetiku a stavebnictví. 

 

 V roce 2012 byla výroba 85 035 t a obrat 2,5 mld. Kč, v součastné době Z-GROUP 

Steel Holding zaměstnává 810 pracovníků. Zdeněk Zemek je prioritním vlastníkem a 

předsedou představenstva, neprovozuje pouze hutní výrobu, ale zabývá se také dopravou a 

lázeňstvím. Struktura Z-GROUP – holdingu je na obr. 3. 3. [25] 
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Obr. 3.3: Struktura Z-GROUP Steel Holding 

 

 

4 Výhody a nevýhody plynoucí z globalizace  

 Velké společnosti jako Arcelor Mittal nebo Baosteel se řídí odlišnou strukturou 

marketingových organizací. Arcelor Mittal se řídí především markropyramidální strukturou, 

jak jsme mohli vidět na obrázku 2.5, který je popsán v kapitole 2.4 Členění mezinárodního 

marketingu. Ve společnosti bylo v roce 2012 rozhodnuto, že využití oceli se nijak nezmění, v 

opačném případě, by se struktura přeměnila na interglomerátní dle obrázku 2.7 z kapitoly 2.3.  

 Naopak firma Baosteel se řídí deštníkovým typem organizační struktury podle obrázku 

2.6 z kapitoly 2.4. Firmě se povedlo získat výborné odborníky v oboru, kteří jsou schopni 

plně využít své možnosti k vývoji společnosti. Společnost dovede strategicky jednat a 

nechává jim možnost rozhodovat se a jednat, se kterými má účastnický vztah, nebo ty co mají 

zastoupení ve světě, které jsou dceřinými společnostmi. Dceřinými společnostmi jsou např.  

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Xinjiang Bayi Iron & Steel Co., Ltd., a další. [16] 

 U společnosti Z-GROUP Steel Holding jehož zakladatelem je Zdeněk Zemek, 

v současné době je majitelem Železárny Veselí a.s. Majiteli společnosti se v době krize 

podařilo společnost zachránit tím, že najal zkušené pracovníky ze společnosti Zetor Group, a 

tím tak vrátit zemědělský podnik na globální trh, společnost poté byla vydražena firmou HTC 

Holding. Železárny Veselí v poslední době překonali velkou krizi, a tím úspěšně vstoupili na  
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globální trhy. Na grafu 4.1 je zobrazeno, že i přes všechnu krizi co společnost zasáhlo, vyváží 

produkty do více než 45 zemí světa, převážně do států EU.  

 
 

Graf. 4.1: Prodejní místa společnosti Z-GROUP Steel Holding [25] 

 

4.1 Nové obchodní možnosti pro globální firmy 

 Celosvětový trh je stálé tím více vzrůstající. Úředníci se snaží zjistit, jaký vliv to má 

na rozhodování zákazníka. V zákazníkovi se vyvolávají pocity, názory, který určitá země 

vzbuzuje. Je tedy na vládě a obchodních společností, jakým způsobem přilákají investory, a 

tím tak lépe prodávat své produkty. Určitě jinak to má zákazník, když uzavírá smlouvu na 

výrobu hřídelí na lodě u společnosti Ostrava – Vítkovice, než u takové co má sídlo někde na 

Panenských ostrovech. Dnešní podmínky jsou takové, že se vstupuje do společnosti a čeká, co 

firma udělá. V naší zemi se velmi často stává, že pokud někdo řekne něco, co nemá, nebo 

udělá něco špatně, dostane okamžitou výpověď. Tohle bohužel brzdí řadu novinek a 

uskutečnění plánů. Zásada lidí zůstává skrytá za velkými společnostmi. Společnost Z-GROUP 

Steel Holding jsem zde zařadila hlavně z důvodu, že společnost Železárny Veselí se dostala 

na celosvětový trh tím, že si najala zkušené odborníky a tím se firma dokázala zachránit 

z obrovské krize, kterou společnost zasáhla a tím je opět pro globální trh otevřená. [25] 

 Nové vnímání a tržní možnosti v naší zemi poskytuje agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest, je podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, pro podporu 

malých a velkých podnikatelů. Pomáhá firmám vstoupit na globální trh s nejnovější inovací.  



28 

 

Podporuje firmy především v oblastech: 

 Rozvoj firmy a ustálení kapitálu, 

 Zrod nové firmy, 

 Využití energie, 

 Vytváření prostředí pro inovaci. 

 

 Myslím si, že CzechInvest by měla svou výrobou podpořit, jak domácí tak zahraniční 

firmy. Na českém trhu lze upozornit na historická fakta. V tržním globalizujícím prostředí lze 

podněcovat schopnost prosadit se ve výrobě. [6] 

4.2 Z hlediska velkých firem 

 Myslím si, že obrovskou výhodou pro velké společnosti je jméno, které má důležitou 

roli ve světovém měřítku i na globálním trhu. Na prodeji výrobků hraje velkou roli skupina 

lidí, která daný výrobek vlastní. Marketing by měl vzbuzovat za dobrým jménem společnosti 

dojem, o to má při rozhodování obrovskou cenu, koho si zákazník zvolí za svého dodavatele. 

Velké globální společnosti často nechávají vyšší cenu jako důkaz, a tím si umožňují určovat 

podmínky cen, kde není moc silná konkurence malých firem.  

 Další výhodou velkých globálních společností je vytvořit tlak na změnu faktorů. Dále 

schopnost snížení peněžních nákladů, využívání nabídek, které mají zájem o tvorbu nových 

pracovních příležitostí nebo snadný přesun specialistů k vedení a řízení společnosti. Oproti 

malým firmám je poskytování úvěrů úplně odlišné, např. u bankovních jistin, poplatky za 

spotové, opční obchody, než pro podnikatele malých společností. Další výhody jsou: 

 Snížit náklady na marketing, 

 Nízké náklady na produkci podle zvyklosti zákazníka, 

 Nižší náklady na distribuci a výrobu, 

 Rychlejší a snadnější přístup na globální trhy po celém světě. 
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 Velkou nevýhodou pro velké firmy je neobratné řízení, protože v dnešní době než se 

vytvoří potřebné dokumenty, je opravdu hodně dlouhá doba. Obrovskou nevýhodou může být 

řízení marketingu a jednotlivých stupňů „vyčistit“ nepříznivé informace, což má za následek 

přibývání nepříznivých informací. Pro malé firmy to může být výhodou. 

4.3 Z hlediska malých firem 

 Největší výhoda pro malé podniky při vstupu na celosvětový globální trh je flexibilita 

a schopnost se snadno přizpůsobit zákazníkům. Podniky mají převážně jednoduchou 

strukturu, to umožňuje se rychle rozhodovat ve všech konkrétních činností společnosti bez 

zbytečných konfliktů.  

 Další velkou výhodou proč zákazníci upřednostňují pracovat v malých firmách je to, 

že v něm vznikají hezké přátelské vztahy a příjemná atmosféra a hlavně přímý kontakt 

s majitelem firmy. Výhodou je také zájem akcionářů, který může být velkým přínosem, ve 

srovnání investování do velkých globálních společností.  

 Nevýhodou může být velká zranitelnost s okolním prostředím a konkurenčních střetů, 

malé společnosti nemají tak zkušené odborníky, které hlídají změny v prostředí v globální 

společnosti. Malý podnik má problémy proniknout na celosvětové globální trhy, chybí mu 

informace o legislativě a mezinárodním trhu. Řada malých firem má špatný přístup 

k financování, protože malé podniky jsou mnohem rizikovější oproti velkým společnostem. 

Společnosti mají malou šanci si dovolit všechny možnosti marketingu, protože nejsou pro 

malé podniky finančně dostupné např. reklamu nebo strategická rozhodnutí. Jedním z důvodů 

proč je tak těžké udržet pracovníky v malých podnicích je určitě platové ohodnocení a jejich 

zkušenosti, protože ví, že ve velkých globálních společnostech se jejich vzdělání a zkušenosti 

zhodnotí, a proto malé společnosti mají velký problém si tyto pracovníky udržet. [4] 

4.4 Malé podniky proti velkým globálním společnostem  

 U společnosti ArcelorMittal a Baosteel jsem předkládala způsoby organizace 

celosvětového marketingu. Oba podniky se chovají na globálním trhu velice obdobně, i když 

jsou rozdíly v chodu řídící dokumentace. Obě společnosti si rozvrhly převážnou část 

globálního hutního trhu, hodně je ovlivňuje snaha investovat do dalších seskupení, hlavně 

takových, které mají perspektivní rozhodující význam. 
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Malá firma může vstoupit na globální trh přes globální podnik, protože pokud malý podnik 

má odlišnou technologii a znalosti, tak může využít umístění produktů pod velkou společností 

a to může být vzájemně prospěšné pro obě strany.  

 Další možnosti vstupu je využít nějakou formu spolupráce a vstup na globální trh je 

možný přímo na nový trh. Snadnější možnost je organizace marketingu v menších dávkách na 

místní území. Hlavním důvodem je obrana před konkurenční válkou a snadněji zapůsobit na 

zákazníka, jako to dělají domácí firmy, tím že projeví zájem domácích firem vůči cizím 

výrobcům.  

 Možnosti vstupu malých firem proti velkým na globální trh je bezesporu mnoho. Moji 

hlavním myšlenkou bylo na těchto příkladech projevit nápaditost toho, kteří se obdobnou 

myšlenkou zabývají.  
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Závěr 

 Bakalářská práce na téma „Marketingové pojetí globalizace“, byla rozdělena do 

několika kapitol, aby bylo možné si udělat obraz na celkovou problematiku k danému tématu. 

Globalizace je dlouhodobý proces, který má své silné i slabé stránky. Postupně se šíří 

celosvětovým prostorem, který je podporovaný technologickým rozvojem a ten tento proces 

urychluje. Z mnoha definic je patrné, že celosvětový proces vzájemného ovlivňování je 

především v  oblasti ekonomické, politické nebo kulturní.  Nemá žádnou hlavní myšlenku, 

protože se to týká celé civilizované kultury.  

 Globalizace donutila oblast průmyslu k hodně změnám, které jsou důležité 

k uspokojení zákazníka, protože zákazník, který nemá odbyt, nemá ani zisk. Globalizace 

učinila zákazníka informovanějšího a dala mu široký výběr díky mezinárodnímu obchodu a 

globálním trhům. Jednou z pozitivních vlastností globalizace je předávání zkušeností a 

technologických dovedností mezi státy po celém globálním světě. Díky nejnovějších 

technologií docházelo ke snižování nákladů a růstu kvality výrobků.  

 Existují také rizika, která globalizace sebou nese. V poslední době hodně diskutovaný 

problém je globální nerovnováha a velké rozdíly v bohatství jednotlivých globálních států, 

kde na základě tohoto docházelo v historii k několika krizím. Tyto krize měly velký dopad po 

celém světě. Je třeba podotknout, že stále se zvětšujícímu se rozdílu mezi nejbohatšími a 

nejchudšími zeměmi světa se ve většině rozvojových zemí situace výrazně zlepšila. 

 V první části bakalářské práce byla globalizace zhodnocena z pohledu historického do 

současného, hlavně zdůraznit důležité věci, které dosud nebyly zveřejněny, a přesto tvoří 

hlavní součást tohoto tématu. Cíle práce hlavně směřovali do této první kapitoly, proto velká 

soustředěnost byla v první kapitole věnována etapám, příčinám a dopadům na tržní chování 

firem. 

 Druhou část bakalářské práce jsem se věnovala globálnímu prostředí marketingu, od 

využití až po dopady na tržní chování celosvětových společností a tří hlavních členění 

mezinárodního marketingu. Na příkladech jsem pomocí globálních společností prokázala, že 

tyto společnosti tyto typy organizačních struktur využívají.  
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Třetí a čtvrtá kapitola bakalářské práce popisuje globální marketing, pomocí tři globálních 

společností poukazuje na nové skutečnosti z hlediska velkých a malých firem, které se 

rozhodly vstoupit na globální trh společnosti, a poskytuje návody, jak by mohla malá globální 

společnost být úspěšnou proti velkým organizacím.  

 Mým cílem bylo také zpracovat bakalářskou práci, tak aby student nebo kdokoliv jiný 

si uvědomil, že chaotické prostředí nenechává v lidech klid a přináší možnosti nejistoty a 

rozhodnutí. Toto prostředí bylo v historii mnohdy drsnější než je tomu dnes a vždy si lidé 

dokázali poradit a problémy změnit ve prospěch budoucnosti. Napsáním této práce, jsem 

přispěla k tomu, že i v normálním prostředí jde najít problematiku, vkládat do toho své 

znalosti, se kterými se ve firmách nejčastěji setkáváme.  

 Zdálo by se, že podmínky pro průběh globalizace jsou ideální. Přesto se o tom mluví 

spíše ve spojení s globálními problémy a hodně lidí na to dívá jako nepřítele. Přes všechny 

výtky procesů globalizace převládají pozitiva nad negativa. I když je názor objektivní, záleží 

na úhlu pohledu, ale i přesto má v hlavních oblastech důležitý význam. Je jenom na nás jak 

s tímto úkazem budeme v budoucnosti vycházet.  
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