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Příloha č. 1 – Fotografie areálu firmy MSV spol. s r.o. 

 

Pohled na hlavní část areálu firmy MSV spol. s r.o. 

 
Recepce firmy MSV spol. s r.o. 

ZDROJ: interní materiály firmy MSV spol. s r.o., vlastní zpracování 
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Příloha č. 2 - Přehled certifikátů firmy MSV spol. s r.o. 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                           

                                                                                                          

ZDROJ: interní materiály firmy MSV spol. s r.o., vlastní zpracování 
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Příloha č. 3 - Komponenty používané firmou MSV spol. s r.o. při instalacích výtahů 

                                        

                                        

  

ZDROJ: interní materiály firmy MSV spol. s r.o., vlastní zpracování 
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Příloha č. 4 -  Ukázka realizovaných instalací výtahů firmou MSV spol. s r.o. 

                                        

 

                                                                                              

 

                                                    

 

ZDROJ: interní materiály firmy MSV spol. s r.o., vlastní zpracování 
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Příloha č. 5 - Žádost o vyplnění tabulky SWOT analýzy 

Dobrý den, 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a dovoluji si Vás požádat o 

vyplnění přiložené tabulky, ve které jsou uvedeny položky SWOT analýzy. Účelem analýzy je 

hodnocení konkurenceschopnosti firmy Moravskoslezské výtahy spol. s r.o. 

Výsledky budou zpracovány v rámci mé bakalářské práce. Prosím o vyplnění do pátku 

14.3.2014. 

Děkuji Vám za Váš čas  a předem děkuji. 

Jana Műllerová 

 

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ TABULKY SWOT ANALÝZY 

 

1. Ohodnoťte slabé, silné stránky, hrozby, příležitosti firmy MSV spol. s r.o. 

 

2. Silné stránky jsou vnitřní podmínky firmy, které přinášejí prosperitu, úspěch 

v konkurenčním postavení – např. znalosti, dovednosti zaměstnanců, know-how, 

certifikace kvality, loajální zákazníci apod. 

Slabé stránky znamenají opak silných stránek – např. vysoká nákladovost produkce, 

nedostatek schopných a kvalifikovaných pracovníků, vysoká fluktuace zaměstnanců, 

nezkušenost v oblastech marketingu, řízení, logistiky apod. 

Hrozby přicházejí v různých podobách z vnějšku, některé lze ovlivnit, jiné nelze – např. 

hospod. krizi, regulační a legislativní opatření, přírodní pohromy nebo úbytek zákazníků, 

vstup nových konkurentů na trh, nespolehlivost dodavatelů apod. 

Příležitosti je nutno v okolí firmy hledat, správně identifikovat a následně využít ve svůj 

prospěch – např. hledání mezer na trhu, různé možnosti financování podniku, nové 

technologie apod. 

 

3. POSTUP 

Hodnocení SLABÝCH/SILNÝCH STRÁNEK provádíme z pohledu Vaší 

odbornosti: 

Do prázdných řádků příslušných oddílů silné, slabé stránky, příležitosti, hrozby 

prosím dopište Vaše návrhy příslušných stránek a proveďte hodnocení. 

 

 

a)  pro silné stránky proveďte hodnocení na stupnici 1-5 (5-nejvyšší spokojenost, 1 -

nejnižší spokojenost)  



1 

 

váha v % udává důležitost/ závažnost, jakou danému bodu SWOT analýzy 

přikládáte. Čím vyšší procento, tím větší důležitost položky. Součet všech vah se musí 

rovnat 100 %. 

 

a) pro slabé stránky proveďte na stupnici 1-5 (5-nevyšší nespokojenost, 1-nejnižší 

nespokojenost)  - hodnoťte Vaši odbornou nespokojenost 

váha v % udává důležitost/závažnost, jakou danému bodu SWOT analýzy přikládáte. 

Čím vyšší procento, tím větší důležitost položky. Součet všech vah se musí rovnat 

100 %. 

 

1. Hodnocení PŘÍLEŽITOSTÍ/HROZEB provádíme z pohledu Vaší odbornosti: 

 

a) pro příležitosti proveďte hodnocení na stupnici 1-5 (5-nevyšší spokojenost, 1-nejnižší 

spokojenost)  

váha v % udává důležitost/ závažnost, jakou danému bodu SWOT analýzy přikládáte. 

Čím vyšší procento, tím větší pravděpodobnost vzniku. Součet všech vah se musí 

rovnat 100 %. 

 

          b) pro hrozby proveďte na stupnici 1-5  (5-nejvyšší nespokojenost, 1-nejnižší 

nespokojenost) 

váha v % udává důležitost/závažnost, jakou danému bodu SWOT analýzy přikládáte. 

Součet všech vah se musí rovnat 100 %. 

 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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Příloha č. 6 – Tabulka SWOT analýzy k vyplnění 

SILNÉ STRÁNKY (S) 

HODNOCENÍ 1-5 VÁHA 

PŘÍLEŽITOSTI (O) 

HODNOCENÍ 1-5 VÁHA 

1 - nejnižší spokojonest         5 - 

nejvyšší spokojenost 

v procentech 

(%) 

1 - nejnižší spokojonest                5 

- nejvyšší spokojenost 

v procentech 

(%) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SLABÉ STRÁNKA (W) 

HODNOCENÍ 1-5 VÁHA 

HROZBY (T) 

HODNOCENÍ 1-5 VÁHA 

1 - nejnižší nespokojonest                   

5 - nejvyšší nespokojenost 

v procentech 

(%) 

1 - nejnižší nespokojonest                   

5 - nejvyšší nespokojenost 

v procentech 

(%) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ZDROJ: vlastní zpracování 


