
 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

 
Tématem diplomové práce je výzkum tržních příležitostí ve vybrané oblasti výroby ocelových 

konstrukcí společnosti ABC a.s.  Práce se dělí na část teoretickou a praktickou.  První 

teoretická část popisuje východiska a metody marketingového výzkumu. Druhá  praktická 

část se věnuje výzkumu oblastí, které se úzce dotýkají  nalezení možných tržních příležitostí. 

Výzkum je prováděn především pomocí analýz a mého samotného výzkumu. V závěru 

praktické části je zpracováno zhodnocení výzkumu, který by měl přispět se k zamyšlení nad 

budoucím vývojem společnosti, případně nad udržením si současného postavení na trhu. 

Výstupem práce jsou návrhy a doporučení, které by měli vést k upevnění pozice a zajistit 

konkurenční výhody.  
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Abstract 

 

The topic of my diploma thesis is the research of the market opportunities in the area of the 

production of the steal construction of the ABC a. s. company. The thesis is divided into the 

theoretical and the practical part. The first theoretical part describes the solutions and the 

methods of the marketing research. The second practical part is focused on the research of the 

areas which are closely associated with the finding out the possible market opportunities. The 

conclusion of the practical part deals with the research evaluation processing which should at 

least to contribute to think about the future company development or about the sustaining of 

the company position in the market. The contribution of this diploma thesis is the fact that it 

provides the offers and the recommends which should help to fasten the position of the 

company and ensures competitive advantages.  
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na výzkum tržních příležitostí společnosti ABC a.s., 

která se v současné době soustředí na poskytování komplexních služeb v oblasti výroby, 

dodávek a montáží ocelových konstrukcí, strojního zařízení a potrubních rozvodů především 

pro hutní a strojírenské podniky. I když se evropská i celosvětová ekonomická krize 

zpomaluje a podniky začínají opětovně investovat a produkovat, situace v České republice 

není stále optimální. Strojírenská výroba a celková situace v kovodělném průmyslu je velice 

složitá a nové možnosti uplatnění se hledají ve stále se zvyšující konkurenci jen stěží. Tato 

situace mne inspirovala k napsání diplomové práce jako námětu k zamyšlení se o stávajících a 

nových produkčních možnostech společnosti ABC a.s., v případě útlumu hutního a strojírenského 

průmyslu na Ostravsku a jeho okolí.   

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit pomocí analýz využití současných technologických 

procesů a vybraného produktového portfolia, v odlišných průmyslových odvětvích, než do 

kterých v současnosti společnost své výrobky dodává. Dalším cílem diplomové práce je také 

zhodnocení klíčových odvětví společnosti a zhodnocení situace v kovodělném průmyslu v rámci 

EU.  

Teoretická část se zabývá východisky marketingové analýzy a marketingového 

výzkumu, které jsou důležitým podkladem pro praktickou část.  

 

V praktické části, která je pro práci stěžejní, je provedena analýza technologických 

procesů a analýza produktového portfolia. Na tuto zpracovanou analýzu úzce navazuje 

následující kapitola, která zkoumá možnosti využití a dodávání současných výrobků 

společnosti do všech průmyslových odvětví. Poslední praktickou kapitolou je analýza neboli 

výzkum klíčových odvětví společnosti, využití ocelových konstrukcí ve 

vybraných průmyslových odvětvích (ve stavebnictví a energetice) a v neposlední řadě je 

provedena velice důležitá SWOT analýza. Závěrem výzkumu tržních příležitostí jsou uvedeny 

návrhy a doporučení, které by měli vést k upevnění pozice na trhu, napomoci v případě vstupu 

na nové průmyslové trhy a zajistit konkurenční výhody společnosti.  

 

Z důvodu uvedení, některých pro společnost citlivých údajů není v diplomové práci 

společnost nazývána pod svým skutečným obchodním jménem, ale je jako společnost ABC 

a.s. 
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1 Teoretická východiska marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum je v obecném pojetí nástrojem pro zkoumání způsobu chování 

a reakcí zákazníků, konkurence a jejich seskupení. Vysoce koncentrovaným způsobem, který 

rozkrývá poznatky o citlivosti a dynamice změn zkoumaného tržního prostředí je 

marketingový mix. Jeho základem je přesné zadání cílů, obsažených ve výstupech 

marketingové analýzy.  

Marketingový výzkum vyžaduje širokospektrální znalosti technického a 

ekonomického chování zákazníka i firmy. V hlavním případě jde především o vysokou 

schopnost komunikace a rozpoznání budoucích změn na trhu, ještě dříve, než nastanou. [12] 

Významem marketingových výzkumů je přínos informací a dat důležitých pro 

marketingová rozhodování a řešení. O přínos výzkumu trhu pro celý marketingový proces 

řízení podniku, rozhodují dvě základní podmínky: 

 kvalita vlastního výzkumu. 

 kvalita marketingového řízení podniku. [13] 

Charakteristikou správně provedeného marketingového výzkumu jsou vysoká 

vypovídací schopnost, jedinečnost a aktuálnost získaných informací, ale zároveň také velká 

náročnost na finanční prostředky, kvalifikované pracovníky, čas a metody, které jsou použity. 

[9]  

 

1.1 Dělení marketingového výzkumu 

 

Základní rozdělení marketingového výzkumu tvoří dvě skupiny: 

a) Primární marketingový výzkum – zahrnuje vlastní zjištění hodnot vlastností u 

samotných jednotek. Jedná se o sběr informací „v terénu“, který si realizátoři 

provádějí sami nebo si k tomu najmou spolupracující instituci a výzkum je realizován 

pomocí institučních tazatelů. 

b) Sekundární marketingový výzkum – zahrnuje tzv. dodatečné, další využití dat, která 

byla někým shromážděna a zpracována již v minulosti jako např. primární výzkum pro 

obdobné cíle jiného zadavatele. U sekundárního výzkumu je ovšem podstatný rozdíl 

mezi tím, zda máme k dispozici data v původní podobě hodnot zjištěných za každou 
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jednotku (tzv. neagregovaná data), nebo data u kterých jsou hodnoty vlastností 

sumarizované za celý soubor, případně zpracované do podoby statistických hodnot 

(tzv. agregovaná data). [2] 

 

Základem pro celý výzkumný proces je formulace výzkumných cílů a stanovení 

problémových míst. Z ohledu vymezení cílů a problémových okruhů výzkumu lze 

marketingový výzkum rozdělit do tří skupin: 

a) Explorativní výzkum – cílem je shromáždit předběžné informace, které mají 

napomoci definovat problém a odhadnout hypotézy. Vlastní výzkum může upřesnit 

formulaci hypotézy. 

b) Deskriptivní výzkum – cílem je kvantifikovat marketingové problémy, situaci na trhu 

apod. Velmi významnou částí je popis tzv. deskriptorů, charakterizujících účel a 

chování výrobku nebo služby na trhu s cílem rozkrýt tržní potenciál pro daný výrobek 

nebo službu. 

c) Kauzální výzkum – cílem je otestování hypotéz o příčinných a následných 

souvislostech a vztazích.  

1.2 Marketingová analýza 

 

Problematika marketingové analýzy bývá v současné době v rámci teoretických 

publikací i v reálné praxi zaměňována s problematikou marketingového výzkumu. 

Marketingová analýza vyžaduje široký rozsah znalostí na rozhraní technických a 

ekonomických oborů a schopnost analytického myšlení v souvislostech.  

Marketingová analýza je nástrojem pro zkoumání širokého spektra dat a informací 

týkajících se vývoje trhu, tržního prostředí a obchodních vztahů, pohybu výrobků a služeb. 

Jejím výsledkem jsou vhodně zobrazené poznatky a z nich plynoucí trendy a prognózy o 

současném i budoucím chování účastníků trhu a tržního prostředí. Marketingová analýza 

rozkrývá kritické body, které je výhodné použít jako zadání pro marketingový výzkum a 

proces řízení změn.  

Marketingová analýza je představitelem základů poznání tržních procesů a také 

chování a příčin chování účastníků trhu. Nezbytnou součástí marketingové analýzy jsou 

nástroje k rozkrývání tržní pozice a odhalování kritických míst, příležitostí a trendů. 

Výstupem marketingové analýzy jsou zadání pro marketingový výzkum, signální informace 
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pro proces regulace nákupní a prodejní politiky, manažerská rozhodnutí a strategické 

rozhodovací procesy, zakládající budoucnost firmy. [12] 

 

1.3 Proces marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum je procesem, sérii kroků, pomocí kterých se marketingoví 

odborníci poučí o situaci na trhu. Marketingový průzkum si jednotlivé firmy provádí sami 

nebo prostřednictvím specialistů. Cíle je vždy stejný: pomoci manažerům přijímat poučená 

marketingová rozhodnutí. [14] 

Základem procesu marketingového výzkumu je přípravná fáze, která zahrnuje 

zpracování úvodní studie na základě informací, které byly o výzkumném problému získány. 

Obsahuje také vymezení výzkumem zkoumané problematiky a tedy i formulování hypotéz, 

který by měli výzkum potvrdit či zamítnout. [4] Po formulaci hypotéz následuje zpracování 

orientační analýzy situace. Posledním krokem pro sestavení přípravné fáze je sestavení 

výzkumného plánu, zde jsou definovány konkrétní podmínky realizace (způsob sběru a typy 

shromažďovaných dat, metody analýzy, časový harmonogram činností, kontrolní 

mechanismy, rozpočet, atd.). Často je prováděno ověření vhodnosti zvoleného výzkumu 

formou předvýzkumu „v terénu“. [10]
 

Protože není pravděpodobné, že by byla skupina zákazníků tak malá, že by bylo 

možné dotázat se všech jednotlivců, vzniká potřeba další fáze, která nese název výběr a 

velikost výběrového souboru.[14] Získat informace od všech jejich nositelů je možné pouze 

v některých případech, jde o tzv. vyčerpávající šetření. Pro rozhodnutí o typu a velikosti 

výběru je rozhodující požadovaná přesnost, nároky na podrobnost třídění informací o 

základním souboru, čas a náklady na výzkum. Ve většině případů je potencionální skupina 

dotazovaných velká a je nutné přikročit k výběru dotazovaných za vzniku výběrového 

souboru tak, aby závěry výzkumu bylo možné zobecnit na celý soubor. K tomu nás vedou 

ekonomické a technické důvody. Pro správnost výsledků je důležité, aby byl výběrový vzorek 

reprezentativní.  

Nejdůležitější fází marketingového výzkumu je realizace výzkumu, která zahrnuje 

sběr, kontrolu, kódování, zpracování a analýzu dat. Po ukončení fáze realizace výzkumu je 

získán dostatek relevantních dat od respondentů v podobě zkontrolovaných dotazníků, 

správně zaznamenaných rozhovorů ale také nastudovaných relevantních dokumentů v 

dostatečném množství.  
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Zdroje informací využívané ke sběru dat lze rozdělit na primární a sekundární. 

Primární informace poskytují hlubší pohled na zkoumané jevy. Data pochází od zkoumané 

jednotky, která byla pro dosažení cílů výzkumu definována (např. jednotlivec, domácnost, 

podnik). Sekundární zdroje informací mají tu výhodu, že jsou okamžitě dostupné a na jejich 

získání stačí vynaložit nižší náklady. Jsou často využívány v úvodních etapách řešení 

marketingového problému. Pokud byly sekundární zdroje získány v podniku, nazýváme je 

interní (statistiky prodeje, kartotéky zákazníků, vybrané údaje účetnictví, ostatní podnikové 

zprávy), mimo podnik získaná data jsou data externí (informace zveřejňované statistickými 

úřady, informace z výzkumných institucí a vládních agentur, informace získané 

prostřednictvím speciálních informačních služeb nejčastěji počítačových databází, informace 

o agenturách specializovaných na výzkum trhu). [4]
 

Poslední fáze procesu marketingového výzkumu nese název prezentace výsledků 

formou závěrečné zprávy. Zde je důležitá srozumitelnost a logická posloupnost v textu. 

Obecnými požadavky na provedení jsou především srozumitelnost, definice odborných 

termínů, jasné popisy grafů, tabulek a uvedení pramenů. Závěrečná zpráva se skládá z výčtu 

nejdůležitějších bodů v podobě shrnutí zprávy, popisu metodologie výzkumu, ucelené diskusi 

o výsledcích studie včetně tabulací a metod statistické analýzy, výčtu omezení studie a závěrů 

odvozených z výsledků studie s doporučením pro manažery, které z výsledku studie vyplívají. 

[14] 

Ke zpracování získaných údajů se používají databáze typu Excel, Acess, Statgraphics, 

Spss nebo Statistika, apod. První stupeň zpracování výsledků nese název deskriptivní analýza 

a zahrnuje výpočet základních statistických charakteristik. Náplní druhé části zpracování je 

ověření a popis závislosti mezi zjištěnými jevy. Získané výsledky je nutné upravit do podoby 

závěrečné zprávy. Je doporučené členit závěrečnou zprávu do tří níže uvedených částí: 

a) Soukromá zpráva – obsahuje formulaci marketingového problému, hypotézy o 

povaze zkoumaných závislostí a plán na realizaci stanovených cílů. 

b) Shrnutí věcných výsledků – tvoří komentáře dokumentované grafy a souhrnnými 

tabulkami, kvantifikace vzájemných vztahů, dynamiku vývoje a prognózy do 

budoucna. 

c) Tabulková část kvantitativního a kvalitativního výzkumu – obsahuje data, grafy, 

deskriptivní charakteristiky, základní tabulky a četnosti odpovědí. [4] 
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Zjednodušení marketingového procesu uvádí Kotler. Ten uvádí pouhé čtyři dostačující 

kroky (viz Obr. 1) v procesu marketingového výzkumu. Dodává však, že marketingový 

manažer a výzkumník musí na definici problému úzce spolupracovat a musí se dohodnout na 

cílech výzkumu. Manažer zná rozhodnutí, pro které informace potřebuje a výzkumník ovládá 

marketingový výzkum a ví, jak a kde tyto informace získat. [8] 

 

 
Obr. 1 Zjednodušený proces marketingového výzkumu dle Kotlera [1]  

Zdroj: Kotler, P. [8] 

 

Význam plánu výzkumu má několik rovin. Především jde o dokument, který vypovídá 

o všech významných činnostech, k nimž dojde v průběhu celého procesu výzkumu. Dále však 

slouží také jako podklad pro dohodu mezi zúčastněnými stranami (zadavatel, výzkumník), ve 

kterém je specifikován způsob, kterým bude problém řešen. [9] 

 

1.4 Segmentace trhu a výrobků 

 

Jedním ze základních znaků marketingově orientovaného subjektu je jeho zaměření na 

určité segmenty trhu. Takto orientovaný subjekt nevyrábí produkty nebo neposkytuje služby 

pro všechny, ale produkuje své výrobky a služby pouze určitému tržnímu segmentu, či pro 

několik přesně definovaných skupin tržních segmentů.  

 

Při získávání tržního podílu nebo hledání svého postavení na trhu lze uplatnit dva přístupy: 

a) Tržně nediferencovaný přístup (brokovnicový) - firma nerozlišuje mezi zákazníky, 

snaží se získat co největší počet, aniž by mezi nimi dělala nějaké rozdíly a výrobky a 

služby diferencovala dle zákazníků. V dnešní době tento přístup již mnoho podniků 

neaplikuje. 

b) Tržně diferencovaný přístup (kulovnicový) – firma má přesně určený cíl, tedy 

skupinu zákazníků. Tento přístup tedy vyžaduje provedení segmentace trhu, nalezení 

specifických znaků časti zákazníků, kteří mají společné potřeby. Pouze tomuto 

segmentu popř. skupině segmentů, jsou určeny výrobky a služby dané firmy. Jde o 

hlavní v dnešní době aplikovaný přístup, proto se jím budu v další části této kapitoly 
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zabývat. Tento způsob orientace firmy se nazývá také cílený marketing, který se dělí 

na koncentrovaný marketing, kdy se firma zaměřuje pouze najeden nebo několik málo 

segmentů a diferencovaný marketing při kterém se firma orientuje na všechny 

významné segmenty. [7] 

 

Mezi hlavní kritéria segmentace trhu a výrobků patří: 

 geografická oblast - země, region, místo, klimatická oblast, 

 demografické - věk, rod, počet dětí, 

 sociálně ekonomické - příjem, vzdělání, společenská třída, náboženství, 

 psychologické kritéria - popis osobnosti, životní styl, 

 motivy koupě - hledaný prospěch nebo požadovaný užitek, 

 citlivost na marketingové nástroje - citlivost na cenu, citlivost na služby, 

 citlivost na marketingové nástroje - citlivost na cenu, citlivost na služby. [12] 

Při segmentaci je důležité se zaměřit na utváření profilu segmentu. Identifikují-li 

prodejci nebo výrobci vhodné tržní segmenty měli by vytvořit jejich profily, aby správně 

pochopily skutečné potřeby členů segmentu a mohli také zvážit své podnikatelské možnosti. 

Profil segmentu je popis typického zákazníka pro daný segment. Může zahrnovat například 

demografické údaje, bydliště a informace o životním stylu zákazníka a popis toho, jak často je 

zákazníkem produkt pořizován. [14] 

Segmentaci trhu je možné rozdělit do tří etap: 

a) Vlastní segmentace trhu – jde o proces kdy je celkový trh rozdělen na několik 

menších homogenních skupin zákazníků. Avšak tito zákazníci jsou vůči sobě v jedné 

homogenní skupině heterogenní, protože mají odlišné zájmy, potřeby, vkus, životní 

styl, příjmy, bydliště, majetkové poměry, vzdělání, atd. Segmentace tak znamená 

nalezení a definování skupin zákazníků, kteří mají své specifické požadavky na 

určitou skupinu výrobků, mají v podstatě stejné potřeby a na určité marketingové akce 

reaguji podobně. 

b) Tržní zacílení – jde o proces zaměření firmy na jeden nebo více segmentů z různých 

hledisek, firma přitom zvažuje ekonomické aspekty i rizika, mezi které lze zařadit 

například výskyt „koutu“ v segmentu trhu o kterém konkurence neví, sílu konkurence 

v daném segmentu, velikost a ekonomickou sílu segmentu, obvyklé způsoby nákupu a 

možnost komunikace se zákazníky, atd. 
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c) Tržní umístění výrobku – proces zabývající se vnímáním umístění výrobku 

zákazníky. Výrobek nebo služba dané firmy může být vnímána pouze okrajově, 

zákazníci nemají žádné informace o výrobku ani přes intenzivní reklamu, neví, kde by 

se dal výrobek získat, proto mnohdy nakupují konkurenční výrobky atd. Z tohoto 

důvodu znamená tržní umístění zejména zvýšení informovanosti o jeho existenci, 

vlastnostech, užitečnosti, ceně, kvalitě a dalších přednostech a důvodech, proč by si jej 

měli zákazníci pořídit. [9] 

 

Segmentace trhu začíná rozhodnutím o kritériích, která budou použita pro tvorbu 

segmentu. Získané informace se matematicky zpracují a jejich výstupem bude informace o 

nalezených segmentech. Dalším krokem je sestavení profilu daného segmentu. Jde o soupis 

vlastností zákazníků, kteří tvoří daný segment. K soupisu se využijí pouze vlastnosti, ve 

kterých se jednotliví zákazníci odlišují. Důležitá je také volba počtu segmentů. Rozhodující 

je, zda určitý počet segmentů umožňuje firmě sestavit diferencovanou nabídku a zda umožní 

požadovanou rentabilitu. Jednotlivé segmenty mohou disponovat rozdílnou velikostí. Existují 

segmenty velké, menší a mikrosegmenty či spíše jen výklenky na trhu. Současná technika 

dokáže dovést segmentaci až na úroveň jednotlivého zákazníka a v měřítku hromadné výroby 

tak zajistit výrobky „šité na míru“ zákazníka. Např. při výrobě automobilů, kdy zákazník volí 

typ motoru, barvu potahů, a další doplňky. [4] 
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2 Metody marketingového výzkumu 

 

Základní výzkum trhu má dva určité směry a každý z nich vyžaduje odpovídající 

metody. Tyto směry jsou specifikovány přístupy k účelu měření. První z nich je směr 

kvantitativní, který je zaměřen na rozsah a počet výskytu daného jevu. Zjišťuje tedy fakta, 

informace o chování zákazníků, jejich preference a měřitelné souvislosti. V reálném měřítku 

by byl výsledkem kvantitativního výzkumu údaj o obyvatelstvu daného segmentu (např. 

důchodců) v určité lokalitě, počtu kusů daného výrobku, vývoji cen a konkurence, počtu 

konkurentů v dané lokalitě, výše tržeb či nákladů. Naopak směr kvalitativní se zabývá 

zkoumáním chování, příčin reakcí a názorů. Jeho základní myšlenkou je otázka: Proč?. 

Zjišťuje tedy postoje zákazníků, jejich motivaci ke koupi či odmítnutí koupě, vnímání věcí, 

mínění zákazníků, apod. V reálném měřítku se při provádění tohoto typu výzkumu zjišťuje, 

zda je daný výrobek, firma nebo značka v povědomí zákazníků. Zjišťují se přání zákazníků, 

jejich požadavky na výrobky nebo služby, záměry do budoucnosti, apod.  

 

Metody zjišťování, které jsou při marketingovém výzkumu využívány, můžeme rozdělit do 

dvou základních skupin: 

a) Metody primární, mezi které patři dotazování, pozorování a experimentování. Jde o 

výzkum, který probíhá v „terénu“, díky kterému jsou získávána vlastní nová a jedinečná 

data. 

b) Metody sekundární, které lze dále rozdělit na interní a externí metody. Výzkum 

prováděný tzv. „od stolu“ využívá informace, který byly zjištěny již v minulosti při řešení 

jiného problému. [7] 

 

Oficiální definice marketingového výzkumu dle Americké marketingové asociace zní: 

„Marketingový výzkum je funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost, aby 

obchodník prostřednictvím informací - informací použitých k identifikaci a definování 

marketingových příležitostí a problémů - vytvářel, vylepšoval a vyhodnocoval marketingové 

akce, sledoval marketingovou výkonnost a zlepšil porozumění marketingu jako procesu. 

Marketingový výzkum specifikuje požadované informace k řešení těchto problémů, navrhuje 

metody pro sběr informací, řídí a provádí sběr dat procesu, analyzuje a komunikuje poznatky 

a jejich důsledky". [17] 
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2.1 Primární metody zjišťování 

Techniky kvantitativního výzkumu využívané v rámci primárních metod zjišťování 

informací jsou uvedeny na obrázku 2. Výběr vhodné techniky úzce souvisí s cílem výzkumu. 

[4] 

 

 
Obr. 2 Techniky sběru kvantitativních informací [2] 

Zdroj: Grosová, S. [4] vlastní přidání internetového dotazování 

 

 

2.1.1 Dotazování 

 

Metoda dotazování je založena na sběru informací na základě přímého nebo nepřímého 

kontaktu s představiteli zkoumaného vzorku respondentů. [7] Dotazování je považováno za 

nejrozšířenější metodu výzkumu. Uskutečňuje se pomocí dotazníků nebo záznamových archů. 

[3] 

 

Mezi základní techniky sběru dat při dotazování patří: 

a) osobní dotazování – respondent je s tazatelem v přímém kontaktu, jde o 

nejpoužívanější metodu sběru primárních informací. Tazatel předčítá otázky 

z dotazníků a respondent na ně odpovídá. Zde je důležitý výběr tazatelů a jejich 

školení.  

b) písemné dotazování – sběr dat probíhá bez tazatele, dotazník je respondentovi zaslán 

poštou. Zásadním problémem je zde dosažená návratnost dotazníků, ta je zvyšována 

např. zařazením respondentů do slosování o ceny. Tento typ dotazování se nejvíce 

uplatňuje tam, kde má skupina respondentů zájem na odpovědích, většinou se jedná o 

expertní dotazování. 

c) telefonické dotazování – respondent je s tazatelem pouze v hlasovém kontaktu, 

výzkumník otázky respondentovi do telefonu předčítá a respondent na ně odpovídá. 

Důležité je, aby byly otázky jednoduché z ohledu formulace i odpovědi. Doba 

dotazování bývá omezena na maximálně 10 minut. 
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d) internetové dotazování  - zde není žádný tazatel, průzkum je prováděn pomocí webu. 

[4] 

 

Do přímé komunikace lze zařadit také tzv. standardizovaný rozhovor. Který lze dále 

rozdělit na zjevný, u kterého jsou přesně dané otázky, odpovídající ví, že je dotazován a 

otázky si může i sám přečíst. Druhým typem je skrytý standardizovaný rozhovor, u kterého 

respondent neví, že je tázán, může hádat, projevit svou vůli, nevůli či přání, tento typ 

rozhovoru bývá anonymní. Do přímé komunikace lze zařadit také tzv. nestandardizovaný 

rozhovor, který má také zjevnou a skrytou formu. Zjevná forma, kdy jsou otázky, jejich počet 

a posloupnost určovány pouze tazatelem a rozsah a struktura otázek nejsou předem stanoveny. 

U skryté formy vyplívá rozsah a struktura otázek z odpovědí respondenta. Tento způsob 

rozhovoru je na přípravu nejnáročnější, protože respondenta ani tazatel neví, jak se bude 

rozhovor vyvíjet.  

Do nepřímé komunikace lze zahrnout písemné (např. dotazníky, ankety), telefonické 

(např. call centra) či internetové dotazování (např. e-mail). [7] 

 

2.1.2 Pozorování 

 

Při využití metody pozorování je typické, že se pozorovaný subjekt výzkumu aktivně 

neúčastní. Pozorovatel ho jen pozoruje a vyhodnocuje jeho chování a pocity. Tato metoda má 

velký význam především u dětí, které nejsou schopny identifikovat a sdělit přesně své pocity. 

Je možné ho využít i při zjištění funkčnosti produktů v praxi, kdy se jeho prostřednictvím 

pozorovatel dozví, jak lidé otevírají balení produktu nebo jak čtou instrukce na obalu 

výrobků. [5] 

 

2.1.3 Experimentování 

 

Experimentování probíhá za kontrolovaných podmínek na relativně malých skupinách 

osob. Často se dává přednost testování v přirozených podmínkách, tak aby respondent nebyl 

frustrován a choval se přirozeně. Zřídka testy probíhají také v uměle vytvořených podmínkách 

zejména z důvodu možnosti využití pozorovacích technických prostředků (např. schopnost 

sledovat pohyb očí respondenta). [4] 
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Při experimentování je základem sběr dat na základě uměle vytvořené situace. Úkolem 

výzkumníků je zde zachytit chování a reakce účastníků experimentu. Tato metoda je 

nejčastěji využívána k testování nových výrobků a při ověřování jak působí na zákazníky 

reklama.[13] 

 

2.2 Sekundární metody zjišťování 

 

Dříve bylo nahlíženo na sekundární data pouze jako na podpůrný prostředek pro 

primární výzkum, jehož úkolem bylo charakterizovat historické pozadí výzkumného projektu. 

Postupem času se stala sekundární data plnohodnotným členem marketingového výzkumu. 

Důležité jsou zejména z hlediska časové úspory, která se při jejich využití může pohybovat 

v týdnech až měsících a nákladová úspora, která by mohla dosáhnout až statisíců korun. [6] 

Sekundární data jsou data, která byla sesbírána pro jiné účely, než je daný problém. [11] 

Mezi metody sběru sekundárních informací patří získání dat z časopisů, novin, knih, 

oslovení firem, asociací, úřadů pro zaslání příslušných dokumentů, brožur, materiálů, 

vyhledávání informací na internetu (např. využití informací Českého statistického úřadu). [1] 
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3 Analýza technologických procesů a produktového 

portfolia 

3.1 Představení společnosti 

Společnost ABC a.s. působí na trhu již 22 let, byla založena v roce 1992.  Jejím 

prvotním podnikatelským záměrem bylo a v současné době také je poskytování komplexních 

služeb v oblasti výroby, dodávek a montáží ocelových konstrukcí, strojního zařízení a 

potrubních rozvodů. Zaměřuje se na výrobu náročnějších ocelových konstrukcí, 

technologických zařízení a strojních částí především pro podniky zabývající se těžbou, 

skladováním a zpracováním surovin.  

 Disponují ideálními podmínky pro realizaci výjimečných projektů, a to především 

díky zkušeným a kvalifikovaným pracovníkům, výrobním a skladovacím prostorům a 

bohatému strojnímu vybavení. Závod ocelových konstrukcí navázal na dlouholetou tradici 

výroby a zákazníkům nabízí kvalitní zakázkovou výrobu a montáž. Hlavním cílem 

společnosti, je nabízet a poskytovat komplexní přístup k zákazníkům. 

 S ohledem na neustále rostoucí poptávku na výrobu ocelových konstrukcí a strojního 

zařízení, firma pořídila a zrekonstruovala vlastní výrobní prostory. Výrobní haly vybavila 

odpovídajícími stroji nutnými pro výrobu náročnějších ocelových konstrukcí a strojů nebo 

jejich částí. O kvalitě a technické vyspělosti výroby a poskytovaných služeb svědčí množství 

úspěšně realizovaných zakázek. 

V současné době disponuje společnost 150 kmenovými zaměstnanci a jejich roční obrat 

nepřesahuje 50 mil EUR.  Na základě těchto kritérií a dle právních norem EU lze společnost 

zařadit mezi podniky střední velikosti. 

 

3.2 Technická způsobilost společnosti 

 V roce 1998 byl ve společnosti zaveden systém řízení jakosti podle norem ČSN EN 

ISO 9001 a od května roku 2000 je společnost držitelem „Velkého svářečského průkazu“ 

podle normy DIN 18 800 - teil.7, vydaného SLV Berlín a dalších oprávnění pro provádění 

specializovaných činností. Společnost vsadila na zlepšování a zvyšování kvality výsledných 

produktů. Svou snahu podporuje neustálým rozšiřováním certifikátů výroby.  
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Certifikáty: 

ABC a.s. disponuje zkušeným týmem odborníků, 1 pracovník je členem ČKAIT pro 

obor řízení výstavby technologických celků. Současně také společnost získala a vlastní níže 

uvedená oprávnění pro provádění předmětu činnosti:  

 

 Certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009  

 Certifikát systému kvality ČSN EN ISO 3834-2:2006 

 Velký průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí, silničních a 

dopravních mostů, jeřábů a jeřábových drah, vysokých stožárů a výrobků z oceli 

vysoké pevnosti s mezí kluzu vyšší než 400 MPa  

 Velký svářečský průkaz dle DIN 18 800 – 7  

 Oprávnění k montážím, opravám a revizím vyhrazených plynových zařízení  

 Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady  

 Oprávnění Českého báňského úřadu k činnosti na povrchových pracovištích, která 

spadají do oblasti působení báňského úřadu pro výrobu a montáž ocelových 

konstrukcí a technologických zařízení úpraven, prádel a ostatních zařízení 

povrchových provoz. 

 

3.3 Analýza používaných a dostupných technologií 

Výroba ocelových konstrukcí spočívá po sobě jdoucích výrobních procesech, které se 

skládají z těchto operací: 

 

otryskávání hutních materiálů → dělení materiálů → svařování → otryskávání hutních 

materiálů → povrchová úprava → montáž 

 

Na základě posloupností výrobních operací provedu srovnání vybraných 

technologický procesů (viz Tab. 1), (viz Obr. 3). Bude se jednat o technologie svařování a 

dělení materiálů. Ostatní technologie nemohou být porovnávány z důvodu neprovádění ve 

výrobních prostorách společnosti. Veškerá povrchová úprava a tudíž i otryskávání hutních 

materiálů je prováděna v kooperaci u obchodních partnerů společnosti.  
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3.3.1 Dostupné metody svařování materiálů  

 

 Metoda WIG – ruční obloukové svařování s wolframovou elektrodou v ochranné 

atmosféře interního plynu (také jako metoda TIG). 

 Metoda MMA – ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. 

 Metoda MIG/MAG – obloukové svařování tavící elektrodou v ochranném plynu. 

 Metoda SAW – svařování elektrickým obloukem automatem pod tavidlem. 

 Metoda TIMETWIN – specializovaná metoda MIG/MAG (dvě drátové elektrody) 

v ochranném plynu – vysokovýkonná metoda svařování. 

 Metoda LaserHybrid – kombinace svařování laserem a metodou MIG/MAG (laserový 

paprsek a elektrický oblouk působí v jedné svařovací zóně) – vysokovýkonná metoda 

svařování. 

3.3.2 Dostupné metody dělení materiálů  

 

 konvenční metody – řezání (pilové listy, pilové pásy, kotoučové pily), stříhání 

(tabulové nůžky). 

 nekonvenční metody – řezání plazmou, řezání laserem, řezání materiálů kyslíkem. 

Tab. 1 Přehled vybraných technologických procesů u výroby OK. [1] 

 Dostupná technologie Používaná technologie  

Svařování 

metoda WIG 

metoda MMA 

metoda MIG/MAG 

metoda SAW 

metoda TIMETWIN 

metoda LaserHybrid 
 

metoda WIG 

 metoda MIG/MAG 
 

Dělení materiálů 

řezání strojové - pilové listy, pásové pily, kotoučové pily,  

 

 

rozbrušování – ruční úhlové rozbrušovačky, stolní stacionární, 

pojízdné, kyvadlové, automatické a poloautomatické rozbrušo- 

vačky 

 

 

řezání nekonvenční - leaserem, plazmou, kyslíkem 

 

stříhání mechanické 
 

pásová pily, kotoučové 

pily,  

 

ruční úhlové 

rozbrušovačky, stolní, 

automatické a 

poloautomatické 

 

řezání plazmou 

 

tabulové nůžky 
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Obr. 3 Zhodnocení vybraných technologických procesů. [3] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování, číselné označení znázorňuje počet 

technologických metod a jejich procentní porovnání  

 

Ostatní technologické procesy, kterými společnost disponuje: 
 

Tváření materiálu 

 Ohraňovací hydraulický lis s maximální silou 320 t a s délkou pracovní plochy až 

4000 mm. 

 Ruční ohýbačky plechů - maximální tloušťka plechů do 3 mm a délce maximálně do 

2000 mm.  

 Skružování plechů a profilů s maximální šířkou 3000 mm a tloušťkou plechů od 2 – 

12 mm. 

 Pákový hydraulický lis o jmenovité síle 800/20 kN. 

 
Frézování a obrábění materiálu 

 Soustružení – hrotový soustruh SUI 50/1000 – oběžný průměr 500 mm a vzdálenost 

mezi hroty 1000 mm, hrotový soustruh SV 18 RA – oběžný průměr 380 mm a 

vzdálenost mezi hroty 750 – 1250 mm. 

 Broušení – maximálním průměrem 260 mm a délkou 1000 mm. 

 Frézování -  univerzální frézky s maximální frézovací plochou 630 mm x 1800 mm. 

frézovací centrum - x = 1250 mm, y = 1200 mm, z = 600 mm, WHN 10 NC. 

 Vrtání – sloupová vrtačka VR 6, sloupová vrtačka VR 8 A, stojanová vrtačka B 40 

GSP. 
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 Svislé obrábění – HOV 25 – do 250 mm.   

 
Dále má společnost k dispozici 4 mostové jeřáby s hmotnostním rozpětím do 5 – 30,2 tun, 

výrobní haly o velikosti 8 500m
2
, venkovní skladové prostory o velikosti 8000 m

2
. Možná 

kapacita výroby se pohybuje od 100 – 200 tun měsíčně. 
 
Maximální hmotnost jednoho dílce 

může být 50 tun.
 
   

 

3.4 Analýza produktového portfolia 

Společnost se zaměřuje na výrobu náročnějších ocelových konstrukcí, technologických 

zařízení a strojních částí především pro potřeby strojírenského, hutního a chemického 

průmyslu a pro společnosti zabývající se těžbou, skladováním a zpracováním surovin. 

Společnost ABC a.s. vyrábí své výrobky převážně z nelegované konstrukční oceli a 

povrchovou úpravu (např. zinkování, tryskání, kalení apod.) si sjednává v kooperaci. Výroba 

ocelových konstrukcí a výroba strojírenského zařízení tvoří přibližně 70 % obratu společnosti 

a zbývající část 30 % je tvořena montážní činností a poskytovanými službami pro hutní 

podniky.   

Pro svou práci jsem vybrala malý výčet výrobků, které nejpřesněji charakterizují hlavní 

směry výrobní činnosti (viz Tab. 2). Současně jsem zhodnotila (viz Obr. 4) využití 

současných vyráběných produktů ve všech průmyslových oblastech.    

 

Mezi současné největší odběratelé a zadavatelé zakázek společnosti ABC a.s. patří: 

 OKD, a.s.  

 OKK Koksovny, a.s. 

 VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

 ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 VÍTKOVICE GEAWORKS a.s.  

 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 

 

Výše vyjmenovaným společnostem byly v roce 2011 - 2012 dodávány velice specifické a 

náročnější ocelové konstrukce a zařízení jako jsou např. míchací buben uhlí a dehtu, 

skladovací nádrže NaOH, zásobníky uhlí pro plnící vůz, chlazené potrubí odtahu spalin, 

filtrační zařízení průmyslových filtrů, pohony ke skládkovým strojům apod. (viz Příloha 1). 
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Tab. 2 Přehled vybraných výrobků dle oblasti výroby [2] 

Objekty pro výrobu 

a skladování 

Technologické 

konstrukce 

Speciální 

konstrukce 

Výroba 

strojírenského 

zařízení 

sila, skladovací 

nádrže, kontejnery 

nosníky rámy strojů, rámy 

mobilních prostředků 

svařence 

převodových skříní 

do hmotnosti 20 tun 

 

prací věže, výsypky podpůrné konstrukce jeřábové dráhy, 

stožáry 

drtiče, vibrační drtiče, 

odstředivky 

 

ocelové potrubí 

různých průměrů 

 rozvodové potrubí 

kouřovodů 

transportní zařízení, 

pásové a válečkové 

dopravníky 

 

komíny  potrubí spalin výtlační, vodící a 

plnící stroje koksoven 

 

  látkové filtry, 

elektrofiltry, cyklony 

technologické 

zařízení koksoven a 

provozu chemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Obr. 4 Znázornění současného využití vybraných vyráběný ocelových konstrukcí společnosti ABC a.s. 

v jednotlivých průmyslových odvětvích ČR [4] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

 

3.5 Závěr analýzy 

Analýza technologických procesů ukázala, že její využívání je v souladu se současnými 

produkčními možnostmi společnosti. V oblasti svařování používá společnost pouze dva 

způsoby ze šesti dostupných a to představuje zhruba 33% dostupných technologií (viz Tab. 1, 

viz Obr. 3). Což, se může na první pohled zdát nedostačující, ale obě používané technologie 

jsou na kvalitní úrovni. V oblasti dělení materiálů používá společnost všechny dostupné 

metody technologií (viz Tab. 1), (viz Obr. 3), které zahrnují řezání, stříhání i rozbrušování. 

Samozřejmě hodnotím pouze technologické procesy nikoliv samotné strojové vybavení, které 

je v mnoha případech, dle mého zjištění, již značně opotřebované a v případě obráběcích 

strojů i zastaralé (a to zejména tzv. NC stroje). Také nehodnotím parametry výrobních 

zařízení, které by také stálo za zanalyzování.  Jako další nedostatek shledávám v nemožnosti 

provádění povrchových úprav (např. zinkování, kalení, otryskávání apod.) přímo ve 

výrobních prostorech společnosti. 

  

Na základě provedené analýzy produktového portfolia vyplývá, že společnost se 

zaměřuje  především na výrobu vybavení pro oblast těžby a zpracování surovin. Expandují – 

dodávají své výrobky především do průmyslu strojírenského, hutnického a koksárenského - 
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chemického (viz Obr. 4) na základě specifických požadavků odběratelů. Použité informace a 

data byly z výrobních listů společnosti. Produktové portfolio shledávám jako široce zaměřené 

a dostačující. 

Pokud zhodnotím současnou technologii s produkty, tak je dle mého pohledu vše 

v souladu, protože společnost má své stále obchodní partnery a svou výrobní kapacitu má již 

do konce roku 2014 pokrytou. Pokud, ale chce společnost expandovat i na jiné průmyslové 

trhy, tudíž hledat nové tržní příležitosti a chce si vybudovat konkurenční výhodu, bude 

nezbytně nutné do obnovy a nákupu nových technologií určitě investovat. A to zejména 

v oblasti svařování, především do technologií vysokovýkonných metod svařování a do 

obnovy obráběcích stojů.  

 Vybrané poznatky obou analýz, budou vyžity v  následující kapitole pro účely dalšího 

zkoumání možnosti využití možných vyráběných produktů i v ostatních průmyslových 

odvětvích. Produkty, u kterých, budou posuzovány tržní příležitosti, jsou uvedeny v tabulce 2.  
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4 Možnosti využití vybraných výrobků společnosti ABC a.s. 

v průmyslových odvětvích ČR 

V této kapitole provedu na základě předchozích analýz zhodnocení využití vybraných 

výrobků (viz Tab. 2), vyráběných současnými technologickými procesy (viz Tab. 1) 

v jednotlivých průmyslových odvětvích ČR tak, aby bylo možno navrhnout tržní příležitosti 

v případě zhoršení ekonomické situace v oblasti hutního a strojírenského průmyslu.  

 

4.1 Automobilový průmysl 

Automobilový průmysl se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem 

motorových vozidel. Je řazen dle klasifikace OKEČ do sekce – Zpracovatelský průmysl. 

V současné době společnost do tohoto odvětví průmyslu nedodává žádné své výrobky dle 

obrázku 4. V případě vstupu na tento trh by společnost byla schopna dodávat především 

technologické konstrukce a speciální konstrukce uvedené v tabulce 2.  Podíl možných 

vhodných a nevhodných výrobků je uveden v obrázku 5. 

 

 

Obr. 5 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků v automobilovém průmyslu dle Tab. 2 [5] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 
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4.2 Elektrotechnický průmysl 

Elektrotechnický průmysl se zabývá výrobou elektrických zařízení, přístrojů a kabelů. 

Je také jako automobilový průmysl řazen dle klasifikace OKEČ do sekce – Zpracovatelský 

průmysl. V současné době společnost do tohoto odvětví průmyslu nedodává žádné své 

výrobky dle obrázku 4. Na základě provedené analýzy produktového portfolia není 

technologicky ani technicky možné žádné výrobky uvedených v tabulce 2 dodávat.   

 

4.3 Chemický průmysl 

Chemický průmysl patří k třem největším průmyslovým odvětvím České republiky a je 

také řazen dle OKEČ do sekce – Zpracovatelský průmysl. Je rozdělen do několika oblastí: 

základní chemie, zpracování ropy (petrochemie), farmaceutický průmysl (výroba léků), 

gumárenský průmysl a průmysl plastů a výroba papíru. Z celkového objemu výroby 

společnosti tvoří výrobky pro chemický průmysl 15% dle znázornění v obrázku. 4. Jedná se 

především o objekty pro výrobu, skladování a technologické zařízení provozu chemie. 

Společnost v současné době dodává své výrobky do oblasti – základní chemie a petrochemie.  

 

  

Obr. 6 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků v chemickém průmyslu dle Tab. 2 [6] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 
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4.4 Energetický průmysl 

Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí 

všech forem energie. Dělí se dvě sekce – na získávání primárních zdrojů (uhlí, ropa, zemní 

plyn, uran, sluneční energie apod.) a na získávání zdrojů sekundárních ze zdrojů primárních 

(koks, brikety, nafta, benzín apod.)   V širším slova smyslu zahrnuje též výstavbu a výrobu 

energetických zařízení. Z celkového objemu výroby společnosti tvoří výrobky pro energetický 

průmysl 2% dle znázornění v obrázku 4. Jedná se především o technologické konstrukce a 

speciální konstrukce uvedené v tabulce 2.  

 

  

Obr. 7 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků v energetickém průmyslu dle Tab. 2 [7] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

 

 

4.5 Hutnický průmysl 

Hutnický průmysl nebo také metalurgický průmysl je především zaměřen na získávání a 

zpracování kovů z kovových rud. Výrobky jsou například dráty, plechy, kovové trubky, 

traverzy, kolejnice nebo tzv. ingoty, což jsou odlitky kovu určené k dalšímu zpracování. 

Výrobky se ve většině případů využívají v dalších průmyslových odvětvích, zejména 

strojírenství, zpracování kovů (kovodělný průmysl) nebo výroba dopravních 

prostředků. Z celkového objemu výroby společnosti tvoří výrobky pro hutnický průmysl 35% 

dle znázornění v obrázku 4. Jedná se o objekty pro výrobu a skladování, technologické 
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konstrukce, speciální konstrukce a také o výrobky strojírenských zařízení uvedených 

v tabulce 2. 

 

 

  
Obr. 8 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků v hutnickém průmyslu dle Tab. 2 [8] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

 

4.6 Stavební průmysl 

Stavební průmysl neboli stavebnictví je specializované hospodářské odvětví zabývající 

se stavbami. Dle klasifikace OKEČ je stavebnictví řazeno do sekce – Zpracovatelský 

průmysl. Jedná se o obor, kterým je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce 

a demolice stavebních objektů. Z celkového objemu výroby společnosti tvoří výrobky pro 

stavební průmysl 8% dle znázornění z obrázku 4. Jedná se o technologické a speciální 

konstrukce uvedené v tabulce 2.  
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Obr. 9 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků ve stavebním průmyslu dle Tab. 2 [9 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

 

4.7 Potravinářský průmysl 

Potravinářský průmysl je odvětví výroby potravin a nápojů, které patří k nosným 

odvětvím zpracovatelského průmyslu v České republice. V současné době společnost do 

tohoto odvětví průmyslu nedodává žádné své výrobky dle obrázku 4. Z níže uvedeného 

grafického zhodnocení vyplývá, že společnost může do tohoto odvětví expandovat (viz Obr. 

10). V případě vstupu do tohoto odvětví by se jednalo především o objekty pro výrobu a 

skladování a o speciální popř. technologické konstrukce uvedené v tabulce 2.   
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Obr. 10 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků v potravinářském průmyslu dle Tab. 2 [10 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 
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také zařadit průmysl stavebních hmot. V současné době společnost do tohoto odvětví 

průmyslu nedodává žádné své výrobky dle obrázku 4. Z níže uvedeného grafického 

zhodnocení vyplývá, že společnost ve velmi malém měřítku může na tento trh vstoupit (viz 

Obr. 11) a to především dodáváním objektů pro výrobu a skladování a technologickými 

konstrukcemi uvedených v tabulce 2. Výrobky by směřovali především do oblasti průmyslu 

stavebních hmot.  
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Obr. 11 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků ve sklářském průmyslu dle Tab. 2 [11] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

4.9 Textilní a oděvní 

Textilní průmysl je odvětví ekonomiky, které zahrnuje všechna zařízení sloužící k 

výrobě textilií a oděvů průmyslovým způsobem. V některých základních rozděleních 

průmyslových odvětví je průmysl textilní a oděvní zahrnut do průmyslu spotřebního. 

V současné době společnost do tohoto odvětví průmyslu nedodává žádné své výrobky dle 

obrázku 4. Na základě provedené analýzy produktového portfolia není technologicky ani 

technicky možné žádné výrobky uvedené v tabulce 2 dodávat.   

 

4.10 Spotřební průmysl 

Spotřební průmysl je zaměřen především na výrobu zboží určené ke krátkodobé nebo 

dlouhodobé spotřebě. Lze zde zařadit průmysl obuvnický, dřevozpracující - výroba nábytku, 

tužek, sirek apod.) a výroba spotřební elektroniky. V současné době společnost do tohoto 

odvětví průmyslu nedodává žádné své výrobky dle obrázku 4. Na základě provedené analýzy 

produktového portfolia není technologicky ani technicky možné žádné výrobky uvedené 

v tabulce 2 dodávat.   
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4.11 Strojírenský průmysl  

Strojírenský průmysl je téměř roztroušen po celé republice. Častokrát je úzce navázán 

na průmysl hutní průmysl. Strojírenství je možno rozdělit na těžké a lehké. Těžké strojírenství 

se zabývá zejména výrobky s velkou hmotností a rozměry (například části lodí, velká letadla, 

těžební a hutní technika atd.), lehké strojírenství se zabývá výrobou obráběcích strojů, 

dopravních prostředků jako automobilů a menších lodí a mnoho jiných menších strojů). 

Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. Je to jedna z nejstarších 

a nejobsáhlejších technických disciplín. Z celkového objemu výroby společnosti tvoří 

výrobky pro strojírenský 40% dle obrázku 4.  Jedná se především o výrobky strojírenských 

zařízení.  

 

  

Obr. 12 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků ve strojírenském průmyslu dle Tab. 1 [12] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

 

 

4.12 Závěr provedené analýzy 

Z výše provedené analýzy vyplývá, že společnost ABC a.s., je schopna dodávat vybrané 

výrobky uvedené v tabulce 2 téměř do všech průmyslových odvětví. Souhrn vhodných a 

nevhodných výrobků v jednotlivých odvětvích průmyslu je uveden v obrázku 13.  
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Největší zastoupení mají strojírenský a hutnický průmysl, které i v současné době tvoří 

největší objem zakázek. Nejmenší respektive žádné zastoupení ve vhodnosti a nevhodnosti 

vybraných výrobků má potom elektrotechnický, textilní a spotřební průmysl. Do těchto tří 

průmyslových odvětví je prakticky nereálné dodávat výrobky, které je technicky i 

technologicky možné ve společnosti vyrobit. Proto se v další kapitole těmito odvětvími 

zabývat nebudu.  

Do odvětví průmyslu automobilového, sklářského, potravinářského by bylo možné 

vybrané výrobky dodávat, ale jednalo by se pouze o jednorázové specifické zakázky, které by 

společnosti nezajistili trvalý zdroj dlouhodobých příjmů. Společnost se může v těchto 

oblastech realizovat pouze okrajově.  

Výrobky do oblasti chemické průmyslu dodává společnosti již dlouhodobě a možnost 

rozšíření svého portfolia výrobků by bylo pouze v malé míře. Také by se jednalo pouze o 

jednorázové specifické zakázky. 

Na základě výše uvedených skutečností se v  následující kapitole zaměřím především na 

analýzu klíčových odvětví společnosti, na využití ocelových konstrukcí ve stavebním a 

energetickém průmyslu a také na možnosti rozšíření produktového portfolia v těchto 

odvětvích. V těchto dvou oblastech shledávám perspektivu budoucího uplatnění a rozvoje 

společnosti.  

 

  

Obr. 13 Podíl produktově vhodných a nevhodných výrobků ve všech průmyslových odvětvích  

dle Tab. 2 [13] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 
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5 Výzkum možných tržních příležitostí 

V této kapitole se budu zabývat analýzou klíčových odvětví společnosti a analýzou 

průmyslových trhů, na které by společnost ABC a.s. mohla vstoupit a nalézt možné tržní 

příležitosti.    

 

5.1 Klíčová odvětví společnosti 

5.1.1 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků se řadí dle mezinárodní 

klasifikace NACE do odvětví kovodělného průmyslu (NACE 28 – CZ – NACE 25). 

  

 Mezi činnosti tohoto odvětví patří: 

 Výroba ocelových struktur, která má zásadní význam pro stavebnictví.  

 Stavba plavidel, výroba kontejnerů a parních kotlů pro zpracovatelská průmyslová 

odvětví, např. potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. 

 Výroba kovových výrobků, např. příborů, drátů, pružin, vrutů, matek a šroubů, zámků 

a pantů a nástrojů. 

 

Produkce v tomto odvětví navazuje na hutnickou základnu a klíčovou úlohu pro 

průmyslovou strukturu EU. Zabezpečuje a dodává technologie, služby a zařízení všem 

ostatním výrobním odvětvím a zároveň vyrábí hotové produkty. Kovodělné odvětví je 

základním článkem výrobního dodavatelského řetězce v EU a představuje spojení mezi svými 

dodavateli (ocelářský průmysl a odvětví neželezných kovů) a zákazníky (široká škála 

výrobních odvětví). 

Ačkoli v tomto odvětví působí řada velkých společností, převládají v něm malé a střední 

podniky, které jsou subdodavateli pro tak různorodá výrobní odvětví, jako je např. 

automobilový průmysl, letecký průmysl, strojírenský průmysl, odvětví dopravy, stavebnictví 

a potravinářský průmysl. Jejich začlenění do našeho průmyslového dodavatelského řetězce je 

tak dobré, že máme sklon považovat je za samozřejmost. Tyto společností bývají zpravidla 

poměrně malé, a odvětví je proto „neviditelné“, což má závažné obchodní a finanční 

důsledky. Malé a střední podniky v tomto odvětví si zasluhují mnohem lepší podmínky. 

Kovodělný průmysl ve skutečnosti sestává ze společností, které jsou pružné, všestranné, 
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inovativní a zaměřené na služby a mohou nabídnout velký počet pracovních míst. Jednotlivé 

sekce a jejich podíly na tomto odvětví naleznete v obrázku 14.  



 
Obr. 14 Podíly jednotlivých výrobních skupin na tržbách za služeb a prodej vlastních výrobků za rok 

2012 [14] 

Zdroj:  ČSÚ rok 2012 – vlastní dopočet MPO – vlastní zpracování 

 

Zejména pro strojírenský a automobilový průmysl je tento oddíl jedním z 

nejdůležitějších dodavatelů komponentů pro kompletaci konečných výrobků a zařízení. Na 

průměrném počtu zaměstnanců zpracovatelského průmyslu se NACE 28 podílel téměř 12,8 

%. Oddíl NACE 28 se v rámci zpracovatelského průmyslu v roce 2012 řadí na druhé místo 

podílem 8,2 % na tržbách za vlastní výrobky a služby. Počet podniků v kovovýrobě v letech 

2006 – 2012 má postupný nárůst, který neovlivnila ani hospodářská krize v letech 2008 – 

2010. V roce 2006 bylo v kovovýrobě 35 069 podniků zatím co v roce 2012 již 45 763 

podniků. 

Potřeba užití kovů ve výrobě komponentů pro kompletaci konečných výrobků a při 

výrobě výrobků stoupá. Hlavním důvodem jsou jejich užitné vlastnosti. Největšími uživateli 

jsou strojírenský průmysl, automobilový průmysl as průmysl stavební. Důležitým faktorem, 

který, hraje důležitou úlohu při růstu tohoto odvětví, je že nepatří mezi výrazné znečišťovatele 

životního prostředí (i když do oddílu patří technologie povrchových úprav a zušlechťování 

kovů, kde jsou využívány pro životní prostředí nebezpečné chemikálie). Dnes již většina 

podniků má odpady a následné jejich zpracování zvládnuty v souladu s platnou legislativou. 

V celkovém konkurenčním prostředí se daří především v posledních letech znovu získávat 
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zakázky většího, či menšího rozsahu i v rámci investičních celků, mnoho společností si trhy 

udrželo a dále úspěšně expandují. Ani silný kurz koruny se na výsledcích zahraničního 

obchodu odvětví kovodělného průmyslu výrazně neprojevil, naopak příznivě tlumil zvyšování 

cen surovin a energií. 

Výroba v tomto odvětví má v České republice z výše uvedených důvodů velmi dobré 

vyhlídky na další rozvoj v náročném konkurenčním prostředí. [18] 

 

5.1.2 Výroba a opravy strojů a zařízení 

 

Dalším odvětvím, kterým se společnost zabývá je výroba a oprava strojů a zařízení, 

které se dle mezinárodní klasifikace označuje NACE 29 (CZ – NACE 28).  

 

Mezi činnosti tohoto odvětví patří: 

 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely.  

 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely.  

 Výroba zemědělských a lesnických strojů.  

 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů.  

 Výroba ostatních strojů pro speciální účely. 

Tento oddíl zahrnuje výrobu a opravu široké palety zařízení, sahající od mechanicky 

nebo tepelně působících na materiály nebo na materiálech provádějí výrobní procesy (např. 

postřikování, manipulaci, balení apod.). Zahrnuje také výrobu jejich mechanických 

komponentů, které využívají a produkují sílu. Řadí se zde výroba turbín, dopravních a 

vzduchotechnických zařízení, zemědělských, potravinářských, textilních, papírenských a 

stavebních strojů až ke strojům kovoobráběcím a tvářecím. Lze zde zařadit také speciálně 

vyrobené díly na tyto stroje a zařízení. Patří zde výroba pohyblivých, pevných nebo ručně 

ovládaných zařízení bez ohledu na to, zda jsou určená pro průmysl, řemesla, stavebnictví, 

zemědělství nebo pro použití v domácnostech Vývoj, výroba a prodej těchto zařízení je 

indikátorem stavu a dalšího vývoje českého hospodářství. 
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Jednotlivé sekce a jejich podíly na tomto odvětví naleznete v obrázku 15.  

 
Obr. 15 Podíly jednotlivých výrobních skupin na tržbách za prodej služeb a prodej vlastních výrobků za 

rok 2012 [15] 

Zdroj:  ČSÚ rok 2012 – vlastní dopočet MPO – vlastní zpracování 

 

Odvětví má v rámci celého zpracovatelského průmyslu velice významnou pozici. 

Podíl 10,8 % na počtu zaměstnanců řadí tento oddíl rovněž na třetí pozici. Tento oddíl se v 

roce 2012 podílel 7,8 % na tržbách za vlastní výrobky a služby celého zpracovatelského 

průmyslu čímž - v těsném závěsu za -NACE 28 (8,2 %) - obsadil pomyslné třetí místo v rámci 

zpracovatelského průmyslu.  

Počet podniků v  letech 2006 – 2012 se výrazně nezměnil. Neovlivnila to ani 

hospodářská krize v letech 2008 – 2010. V roce 2006 byl počet podniků zabývajících se 

výrobou a opravou strojů 6186 zatím co v roce 2012  -  6757 podniků. 

Pozitivní vliv na výsledky má mimo jiné systém podpory podnikání, jenž probíhá v 

rámci MPO. Tato podpory jsou rozpracovány do různě zaměřených programů. V průběhu 

roku 2012 bylo MPO vydáno rozhodnutí o příslibu investičních pobídek třem společnostem, 

které v průběhu tří let proinvestují 703,3 mil. Kč na území České republiky. Pro udržení 

kroku se zahraničními konkurenty a zvyšování konkurenceschopnosti jsou strojírenské 

podniky nuceny řešit řadu projektů v rámci aplikovaného výzkumu a vývoje a využívat tak 

možností v rámci vyhlašovaných veřejných soutěží na získání účelové podpory. 

Do strojírenství pronikají stále nové technologie, jako jsou mechatronika 

nanotechnologie a také zároveň probíhá intenzivní výzkum a uplatňování nových materiálů. 
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Významnou součástí českého všeobecného strojírenství, které v současnosti prožívá rozvoj 

díky zvyšující se celosvětové poptávce po energii, je tzv. energetické strojírenství. 

Energetické strojírenství zahrnuje dodávku a výrovu zařízení mnoha oborů napříč celým 

všeobecným strojírenstvím. Začíná od výroby turbín, přes výrobu armatur, kompresorů, 

čerpadel, až po zdvihací a manipulační zařízení konče. [18] 

Zapojení našich českých výrobců energetických zařízení do dodavatelských konsorcií, 

značně napomáhá jejich příslušnost k nadnárodním společnostem, které svým propojením a 

vlivy otevírají cestu k zahraničním zakázkám. Zároveň je i celá řada pouze českých 

společností, kterou jsou úspěšnými exportéry energetických zařízení, právě díky mnohaleté 

tradici a bohatým referencím. 

 

Souhrn analýzy klíčových odvětví 
 

Z výše uvedených informací vyplývá růst analyzovaných odvětví průmyslu ČR 

podpořený přílivem investic ze zahraničí a aktivitou nejrůznějších českých společností v 

oblastech podpory a rozvoje průmyslu ČR (např. Czech Invest). Růst v klíčových odvětvích 

společnosti by měl značně podpořit možnosti výroby a prodeje výrobků a společnost by měla 

být v době růstu aktivní ve vyhledávání obchodních příležitostí v podobě nově vznikajících a 

rostoucích průmyslových firem a budovat věrnost stávajících zákazníků. Jednoduše využít 

nabízející se šance na úspěch. 

 

5.2 Využití ocelových konstrukcí ve vybraných odvětvích průmyslu  

 

Ocelové konstrukce mají naproti klasickým stavbám ze zdiva a betonu několik výhod. 

Ocel je označována za nejkvalitnější z běžně používaných materiálů. Její vysoká pevnost dává 

ocelovým prvkům subtilnost a lehkost, což se pozitivně projeví při přepravě i montáži, která 

navíc není omezena klimatickými podmínkami. Velká rozpětí a výšky lze překonat pouze 

pomocí ocelových konstrukcí. Vysoký standard a produktivita práce je u výroby ocelových 

konstrukcí zajištěna velmi rozvinutou automatizací výroby. Jejich nevýhodou je nutnost (v 

některých případech) ochránit nosné prvky proti korozi a požáru. [15] 
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5.2.1 Využití OK v průmyslu stavebním  

Stavebnictví jako takové je možno rozdělit do čtyř skupin: 

 Speciální stavby (stožáry). 

 Vodohospodářské stavby (přehrady). 

 Dopravní a podzemní (mosty, tunely, silnice). 

 Pozemní stavby (průmyslové a zemědělské stavby, občanské bydlení.) 

Z velkého množství vyrobené oceli se v České republice na stavební ocelové 

konstrukce použije jen poměrně malá část (pouze cca 15% z celkového množství vyrobené 

oceli). Z tohoto množství se použije větší polovina cca 10% na výztuž do betonu a zbývající 

část cca 5% na samotné ocelové konstrukce využité ve stavebnictví.  Tak jako v jiných 

odvětvích i zde hraje důležitou úlohu finanční náročnost stavby, a proto jsou v některých 

případech nahrazovány OK jinými levnějšími matriály jako je např. prefabrikovaný přepjatý 

beton. I přesto se nejčastěji využívají ocelové konstrukce jako stěžejní stavební prvky pro 

montované haly sloužící k průmyslovému využití. Samotné využití OK ve stavebnictví je 

poměrně široké. Nevýhodou OK určených pro stavebnictví je ochrana proti korozi a proti 

požárům, což může výrobu OK ekonomicky znevýhodnit. 

Ocelové konstrukce pro stavebnictví se vyrábějí v tzv. „mostárnách“, 

specializovaných podnicích, které navazují na dlouholetou tradici velkých strojírenských 

společností. Kapacity těchto společností nejsou v těžkém konkurenčním boji naplněny a tak 

musí svou výrobu rozšiřovat i do dalších průmyslových odvětví. Také z důvodu dlouholeté 

stagnace stavebnictví je nutné hledat nové odbytiště pro OK. Velká část výroby OK určených 

do stavebnictví jsou určeny pro export, kde může díky cenové dostupnosti konkurovat 

domácím výrobcům.  

Společnost ABC a.s., již v současné době dodává do tohoto odvětví především 

technologické konstrukce, jako jsou např. nosníky nebo podpůrné konstrukce (viz Tab. 2), 

(viz Obr. 4).  
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Nově je v technických a technologických možnostech společnosti dodávat do odvětví tyto 

OK:  

 OK pro montované stavby. 

 OK pro stavbu mostů (silničních, železničních, potrubních). 

 OK pro stavbu výškových budov. 

 OK pro výstavbu stožárů, věží apod. 

 Překlady, zásobníky, dopravníky, plechy apod. (viz Příloha 2) 

 

Výhodou OK je jejich rychlá montáž a také jejich snadná rekonstrukce a v neposlední 

řadě i jejich recyklace.  Vzhledem, ale k současnému i předpokládanému vývoji 

ve  stavebnictví a také k předpokládanému vývoji výstavby větších investičních celků, není 

dle mého názoru možné, aby se společnost zaměřila pouze na toto odvětví. Konkurence 

společností, které dodávají OK pro stavební průmysl je značná, a jen těžko je možné 

konkurovat velkým společnostem, které jsou na trhu již známy a mají dlouholeté zkušenosti. 

Možný vstup shledávám prostřednictvím kooperace se současnými nebo potencionálními 

odběrateli. Výhodou může také bezesporu být, že si společnost nemusí rozšiřovat své ISO 

normy.  

 

5.2.2 Využití OK v průmyslu energetickém 

 

Energetický průmysl můžeme rozdělit takto: 

 Získávání a distribuce všech forem energií. 

 Těžba a využití energetických surovin (uhlí, ropa, zemní plyn). 

 Výroba a rozvod elektrické energie. 

Do energetického průmyslu můžeme také zařadit teplárenství. Výrobu elektřiny 

zajišťují tepelné, jaderné, větrné a vodní elektrárny. Největší podíl mají na výrobě tepelné 

elektrárny cca 60% (Ostravsko, Mostecko, Sokolovsko) pak následují jaderné elektrárny – 

Temelín a Dukovany.  Je to jedno z nejvýznamnějších průmyslových odvětví, protože 

zajišťuje chod všech ostatních. Právě s rozvojem tohoto odvětví je možno dodávat ve větší 

míře i OK. Světová spotřeba energie se totiž neustále zvyšuje, a tudíž roste i nátlak na výrobu. 

Uspokojení větší poptávky po energii se všem neobejde bez výstavby nových elektráren, 
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anebo bez rozšiřování a modernizace stávajících. Většina zemí se snaží vyrábět energii 

z obnovitelných zdrojů nebo tzv. „ekologicky“ pomocí vodních a větrných elektráren. Proto je 

toto odvětví pro společnost zabývající se výrobou OK zajímavé.  V současné době dodává 

společnost do tohoto odvětví zejména technologické a speciální konstrukce (viz Tab. 2), (viz 

Obr. 4). 

 

Nově je v technických a technologických možnostech společnosti dodávat do odvětví tyto 

OK: 

 Pro větrné elektrárny – hřídele různých velikostí a typů. 

 Pro jaderné a tepelné elektrárny – díly pro vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky, díly pro 

parogenerátory, potrubí primárního okruhu, kotlová tělesa, napájecí nádrže, díly 

uzavíracích armatur a další. 

 Pro vodní elektrárny – turbínové, spojovací a generátorové hřídele. (viz Příloha 3) 

Samozřejmostí je možnost dodávek jakýchkoliv mostů pro vedení kabelů a dalších 

nosných ocelových konstrukcí. Ve většině případů se jedná o zakázky většího rozsahu. Proto 

také shledávám možný vstup do tohoto odvětví prostřednictvím kooperace se současnými 

nebo potencionálními odběrateli, kteří mají v této oblasti již zkušenosti. Oblast, kde je možné 

vstupovat bez spolupráce v kooperaci je teplárenství a to především při výstavbě malých 

městských tepláren, do kterých je možno dodávat různé tlakové nádoby, filtry, čiřiče, 

zásobníky apod.  Také do oblasti fotovoltaiky resp. do výstavby tzv. „slunečných elektráren“, 

kde je možné dodávat nosné konstrukce. I když v současné době dochází k rozšiřování 

jaderných elektráren, tak v tomto ohledu expanzi společnosti neshledávám. A to z důvodu 

velké specifikace a objemovosti zakázek ať už se jedná o armobloky nebo ochranných obálek 

nad reaktory apod. V tomto případě, by bylo zřejmé nutné si požádat u Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost o oprávnění provádět stavební práce v hermetických prostorech v jaderné 

elektrárně a pro projektování. 
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5.3 SWOT analýza 

V rámci této analýzy (viz Tab. 3) se snažím zjistit, do jaké míry kolidují silné a slabé 

stránky společnosti popsané během interních strategických analýz s vývojem externího 

prostředí resp. s jeho změnami ve formě příležitostí a ohrožení. Pomocí ní je možno 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 SWOT analýza [3] 

Zdroj: interní informace společnosti ABC a.s. – vlastní zpracování 

 

 

 

SWOT analýza 

 

DOPADY 

 

POZITIVNÍ 

 

NEGATIVNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLIVY 

IN
T

E
R

N
Í 

Silné stránky: 

 

- garance kvality 

- dlouholetá zkušenost 

- specifický sortiment 

výrobků 

- dodávky velkým 

odběratelům 

- zkušení pracovníci 

- schopnost zastřešování 

velkých projektů 

v kooperaci 

- finanční stabilita 

Slabé stránky: 

 

- zvyšující se průměrný věk 

jednicových zaměstnanců 

- nemožnost provádění 

povrchových úprav výrobků 

- nízká pružnost v získávání 

možných zakázek 

- pomalá obnova  technické 

vybavenosti 

E
X

T
E

R
N

Í 

Příležitosti: 

 

- inovace produktů 

- oživující se ekonomika 

v okolních státech 

především v Německu 

- rozvoj/vzdělání svých 

potencionálních 

zaměstnanců 

- možnost dodávek výrobků 

do širokého spektra 

průmyslových odvětví 

Hrozby: 

 

- zvyšující a zdokonalující se 

konkurence 

- nahrazování OK levnějšími 

materiály 

- finanční nestabilita velkých 

obchodních partnerů 

- pomalý růst investic v ČR 

- administrativně složité vstupy 

na nové trhy 
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Shrnutí SWOT analýzy 
 

Silné stránky 
 

Předností firmy ABC a.s. je její dlouholetá tradice a zkušenost. Další silnou stránkou 

společnosti je dostatečná známost firmy a to především ve strojírenském průmyslu v okolí 

Ostravy. Firma je známá také v polském pohraničí. Jako další je bezkonkurenční portfolio 

produktů, které poskytuje společnosti výhodu v možnosti uspokojit širokou škálu zákazníků. 

Velikou výhodou společnosti ABC a.s. je její zázemí v podobě skladovacího a pracovního 

prostoru. Také společnost disponuje týmem kvalitních zaměstnanců – tyto silné stránky by 

měla společnost využít s jejich pomocí čelit nebezpečím trhu. Velkou devízou společnosti je 

v současné ekonomické situaci na průmyslových trzích také její finanční stabilita.  

 

Slabé stránky 
 

Jako hlavní slabou stránku firma pociťuje zvyšující se průměrný věk jednicových – 

výrobních pracovníků. Za slabou stránku lze považovat také nemožnost v provádění povrchových 

úprav svých výrobků a nutnost provádět tyto úkony v kooperaci, která nemusí být vždy kvalitně 

odvedená. Současná pomalá obnova technologické vybavenosti může vést v budoucnu k nižším 

možnostem v získávání potencionálních zakázek. Tuto slabou stránku lze eliminovat díky dobré 

finanční stabilitě.  

 

Příležitosti 
 

Jako velkou příležitost firma považuje ekonomický růst v okolních zemích především 

v Německu a také v nárůstu tržního potencionálu u našich sousedů v Polsku. Další příležitost 

vidí v inovacích a nových produktech, které je možné dodávat i do ostatních průmyslových 

odvětví a tím nalákat nové zákazníky. Velkou příležitostí pro společnost je rozvoj a vzdělání 

potencionálních specializovaných zaměstnanců a podpora vzdělanosti svých současných 

zaměstnanců. 

 

Hrozby 
 

Jako jistou hrozbu společnost v první řadě považuje je rostoucí a zdokonalující se 

konkurence, což pro ni také znamená možnost snížení potencionálních zákazníků a možná i 

stávajících zákazníků. Také velkou hrozbou je nahrazování OK levnějšími materiály. I 

finanční nestabilita současných velkých obchodních partnerů je velkou hrozbou a to z toho 
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důvodu, že by společnost nemohla dostát svým závazkům. Dobrému postavení na trhu 

nepřispívá ani pomalý růst české ekonomiky a také nízký růst investic. 

 

5.4 Budoucnost kovodělného průmyslu 

Kovodělný průmysl, do kterého lze zařadit i výrobu ocelových konstrukcí, je někdy 

také označován jako „neviditelné“ odvětví je ve skutečnosti odvětví velmi rozsáhlé. I když 

v odvětví působí řada velkých společností, tak většinou je tvořeno malými a středními 

podniky, kteří jsou subdodavateli pro různorodá výrobní odvětví. Záběr možností využití 

výrobků kovodělného průmyslu je široký. Sahá od využití v automobilovém průmyslu, 

leteckém, strojírenském průmyslu, v dopravě, ve stavebnictví atd. Někdy se kovodělný 

průmysl považuje za samozřejmost, z důvodu dobré návaznosti na ostatní průmyslová odvětví 

a také právě proto, že je tvořen spousty malých a středních podniků. Toto odvětví také nabízí 

mnoho pracovních míst. Podniky, které v něm působí, nabízejí široké spektrum služeb a 

výrobků. Jejich výrobní činnosti pružně a všestranně reagují na poptávku zákazníků.  Tvoří 

tzv. pomyslný most spojení mezi svými dodavateli (ocelářským průmyslem) a zákazníky 

v širokém spektru průmyslových odvětví. Má nezastupitelnou roli v celém průmyslu 

Evropské unie.  

 

Kovodělné odvětví můžeme rozdělit na čtyři dílčí odvětví, která jsou definována výrobkem, 

procesem a trhy: 

 

 Zpracování kovů sestávající z odlévání, tvarování a zušlechťování kovů. Zpravidla jde 

o malé podniky, které jsou široce rozšířené v celé EU-27. 

 Stavební kovové struktury, obvykle úzce spjaté se stavebnictvím.  

 Kotle, kovové kontejnery a obaly. Kvůli úsporám z rozsahu bývají tyto podniky 

zpravidla větší. 

 Kovové výrobky široké škály různých velikostí a pro celou řadu různých typů 

podniků. 

 

V současné době působí v kovodělném průmyslu v rámci EU – 27 přibližně 407 000 podniků.  
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Největší podíl výrobků produkovaných v tomto odvětví: 

 Zpracování kovů (odlévání, tvarování, zušlechťování atd.) – cca 40%. 

 Kovová výroba (výrobky různých tvarů, velikostí pro celou řadu podniků) – cca 25%. 

 Stavební kovové výroby – cca 25%. 

 Kovové kontejnery a kotle  - cca 10%. 

Mezi největší vývozce i dovozce ve spolupráci s Českou republikou se může řadit 

v rámci EU – 27 -  Německo, jehož produkce se blíží k 40%. Za ním, je možné zařadit Italii, 

Francii, Velkou Británii a Španělsko. Z této skupiny zemí pochází až 75 % produkce v rámci 

EU – 27.  

Kovodělný průmysl patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v rámci 

Zpracovatelského průmyslu nejen v České republice, ale v rámci celé EU – 27.  Podíl 

zaměstnanosti se pohybuje v EU – 27 okolo 12% z celkové pracovní síly. Bohužel 

produktivita tohoto odvětví není již tak příznivá, což je také dáno jednou z mála příčin 

vysokou náročností na pracovní sílu.  

Mezi silné stránky patří právě bezesporu vysoká zaměstnanost, nacházení podniků 

v celé řadě evropských měst i regionů, všestrannost, odolnost a přizpůsobitelnost novým 

okolním podmínkám. Silnou stránkou je také to, že některé velké stavby by bez kovodělného 

odvětví resp. bez ocelových konstrukcí nebyly realizovatelné.  

To, že se v odvětví nachází mnoho malých a středních podniků již nemusí být takovou 

výhodou. Provázanost mezi dodavateli a odběrateli může roztříštěně a také v některých 

případech náročné. Mezi další slabou stránkou je spotřeba oceli. Odvětví spotřebuje dvě 

třetiny surové oceli vyrobené v EU. Častou jsou podniky závislé na podnicích jiných 

průmyslových odvětví, což při prosazování jejich zájmů činí některé problémy. Zejména 

v nákupních cenách surovin. Tím, že je odvětví náročné na pracovní sílu, vzniká problém 

konkurenceschopnosti v závisti na ostatních zemí mimo EU. Pracovní síla v EU je nákladově 

náročnější než pracovní síla např. v Číně. Další slabou stránkou je energetická náročnost 

odvětví, financování projektů, které se financují převážně z bankovního sektoru. 

Po hospodářské krizi čelí všechna průmyslová odvětví značnému tlaku na možné nové 

tržní příležitosti. Ne jinak je tomu i u kovodělného průmyslu. Je nutné si ujasnit priority 

existence a uplatnění kovodělných výrobků. Zaměřit se na možné příležitosti a eliminovat 

možné hrozby.  
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Mezi příležitosti je možné zařadit: 

 Zajištění lepší konkurenceschopnosti. 

 Získávání zakázek většího či menšího rozsahu v rámci investičních celků. 

 Vývoz produkce do zemí mimo EU, které se rychle rozvíjí (Čína, Mexiko atd.) 

 Zlepšení výrobků a služeb díky novým technologiím a inovacím. 

 Snížení energetické náročnosti výroby. 

 Udržování a prohlubování současných partnerských vztahů.  

 

Mezi možné hrozby, které potřeba brát v potaz a snažit se je eliminovat je možné zařadit: 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

 Obtížný přístup k financování investičních projektů. 

 Chybějící leadři kovodělného trhu. 

 Vysoká konkurence schopnost zemí s nižšími výrobními náklady. 

 Nepružné kontakty. 

 Nutnost dodržování právních předpisů v rámci EU (např. k ochraně zdraví, k emisím, 

k jakosti apod). 

 Administrativně vysoké náklady (především pro malé a střední podniky).  

 

I přes vyjmenované slabé stránky i možné hrozby má kovodělné odvětví perspektivní 

budoucnost. A to především díky užitným vlastnostem kovů, recyklovatelnosti a stále rostoucí 

poptávkou po kovových komponentech a díky čím dál tím širšímu využití ať už oboru 

stavebnictví, energetice, teplárenství, automobilovém průmyslu a další.  Toto odvětví má 

nezastupitelnou v průmyslovém řetězci mezi dodavateli a odběrateli. Velké společnosti sebou 

přináší nové technologie, myšlenky, metody, které mohou ostatní menší společnosti aplikovat. 

V tomto odvětví vzniká spousta nenapodobitelných a specializovaných výrobků, které není 

možné sériově vyrábět či napodobovat.  Proto, aby odvětví mnělo perspektivní budoucnost je 

potřeba přijmout a využít některých možných iniciativ.  
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Co je pro budoucnost potřeba využít a podpořit: 

 

 Možnosti celoživotního vzdělávání pracovní síly a tím získávání potřebné množství 

kvalifikovaných zaměstnanců.  

 Vytváření a podpora informačních technologií a předávání znalostí a informací. 

 Podpora výzkumu a vývoje. 

 Zjednodušení získávání finančních prostředků pro investice (z bankovního sektoru, ale 

z fondů a programů EU). 

 Podporovat strategická partnerství. 

 Snažit se o zviditelnění kovodělného odvětví (konference, reklama, vymezení 

výzkumných programů). 

 Zajistit dodávky energií pro kovodělný průmysl za konkurenční ceny. 

 Zajistit stejné podmínky  hospodářské soutěži pro všechny subjekty.  

Bohužel lze, říci, že budoucnost odvětví nebude záviset jen na samotných subjektech 

kovodělného průmyslu a jejich přístupu k podnikání, ale také na vývoji a oživení 

v odběratelských odvětvích. [16] 

 

 

5.5 Shrnutí výzkumu možných tržních příležitostí   

Výsledek provedeného výzkumu možných tržních příležitostí není z provedených 

analýz jednoznačný. I když je současný stav v klíčových odvětvích společnosti uspokojující a 

mají svou budoucnost, tak naopak případný vstup na nové průmyslové trhy má pro společnost 

jisté úskalí a tak jednoznačný není.  

Růst v klíčových odvětvích společnosti by měl značně podpořit možnosti výroby a 

prodeje výrobků a společnost by měla být v době růstu aktivní ve vyhledávání obchodních 

příležitostí v podobě nově vznikajících a rostoucích průmyslových firem a budovat věrnost 

stávajících zákazníků. Jednoduše využít nabízející se šance na úspěch. 

Opakem je, ale situace v případě vstupu na nové možné průmyslové trhy a do odvětví 

stavebnictví a energetiky. V obou případech se jedná o trhy, které v současné době 

zaznamenávají spíše útlum své ekonomické aktivity. V odvětví stavebnictví je stále využívání 

ocelových konstrukcí oproti ostatním evropským státům méně časté a konkurence firem, které 

OK dodávají je značná a figurují zde velké národní i nadnárodní společnosti. Možnosti vstupu 
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do tohoto odvětví shledávám převážně v kooperaci se stávajícími nebo novými 

potencionálními obchodními partnery. Podobná situace je také v odvětví energetiky. I přesto, 

že poptávka po energii stoupá a tato poptávka bude muset být zřejmě pokryta výstavbou 

nových elektráren, tak vstup na tento trh je také obtížný. Jednak z důvodu specifikace 

možných dodávek OK a velikosti zakázek. Kde shledávám možnosti dodávky OK je oblast 

teplárenství a také výstavby malých slunečných a větrných elektráren.  I v tomto odvětví je 

možná kooperace se svými stávajícími nebo novými potencionálními obchodními partnery. 

Pokud bych měla společnosti navrhnout, do kterého odvětví by měla zvážit svůj možný vstup, 

určitě by se jednalo o odvětví energetiky, zde shledávám větší potenciál společnosti.  

Celkově lze říci, že budoucnost kovodělného odvětví v rámci EU – 27, do kterého 

spadá také výroba OK a ostatní kovovýroba, kterou se společnost ABC a.s. zabývá, je 

perspektivní. A to především díky užitným vlastnostem kovů, recyklovatelnosti a stále 

rostoucí poptávkou po kovových komponentech a díky čím dál tím širšímu využití ať už 

oboru stavebnictví, energetice, teplárenství, automobilovém průmyslu a další. V tomto 

odvětví vzniká spousta nenapodobitelných a specializovaných výrobků, které není možné 

sériově vyrábět či napodobovat. 

Proto, aby se společnost udržela dlouhodobě na průmyslovém trhu a udržela si svou 

současnou stabilní pozici je potřeba eliminovat své slabé stránky a snažit se využít všechny 

možné příležitosti, které se na trhu objevují. V případě útlumu hutnického a strojírenského 

průmyslu je společnost, dle mého názoru díky svým dlouholetým zkušenostem schopna 

přetransformovat své produktové portfolio na výrobky směřující do širšího spektra 

průmyslových odvětví. 
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6 Návrhy a doporučení 

 

Na základě mnou provedeného výzkumu, analýz a poznatků o situaci v kovodělném 

průmyslu a postavení společnosti ABC a.s. jsem dospěla k následujícím doporučením. 

 

Obnova a rozšíření technického vybavení – proto, aby společnost uspěla v dnešním 

tvrdém konkurenčním boji, je potřeba urychlit současnou obnovu technického vybavení. A to 

především z tzv. NC strojů na přesnější tzv. CNC stroje, zajistit výkonnější a energeticky 

méně náročnější svařovací a tvarující agregáty apod. Na podporu obnovy resp. na pořízení 

nových výrobních strojů je možné využít finančních dotací z Dotačních programů EU. 

Konkrétně se jedná o dotační programy – Inovace a Rozvoj. 

 

Podpora vzdělanosti kvalifikovaných zaměstnanců – situace na trhu 

s kvalifikovanou pracovní silou začíná být neúnosná. Spousta strojírenských společností se 

s tímto problémem již setkala. Z tohoto důvodu se v situaci zaangažovalo MŠMT a zahájilo 

projekt POSPOLU. V tomto projektu se jedná o spolupráci firem a středních škol, které 

společně realizují odborný výcvik a odbornou praxi žáků v reálném prostředí firmy. Také je 

důležitá podpora středního managementu a to zejména v oblasti obchodu a nákupu.  

 

Využívání informačních technologií např. - ePortálů – širší využívání ePortálů ve 

strojírenské výrobě je sice z určitého pohledu neefektivní (především z důvodu přesné 

specifikace výrobků, technických náročností apod.), ale pokud chce společnost expandovat na 

nové trhy tak z mého pohledu nevyhnutelné.  Pokusit se např. o využívání tzv. E-Commerce. 

(V elektronickém obchodování jde o obchodní transakce probíhající přes otevřené sítě, jakým 

je internet. Obě transakce, jak transakce mezi dvěma obchodníky, tak mezi obchodníkem a 

spotřebitelem, jsou v pojmu e - commerce zahrnuty). [19] V tomto ohledu je možné využít 

finančních dotací z Dotačních programů EU, konkrétně se jedná o dotační program – ICT, 

který je realizovatelný v podnicích s maximálním počtem zaměstnanců 250. 

 

Podpora propagace – reklama je důležitá součást podpory růstu společnosti. Bylo by 

vhodné zajistit na webových stránkách svých stávajících obchodních partnerů webovou 

informaci o společnosti ABC a.s. (např. jaké služby nabízí, anebo na jakých zakázkách spolu 

spolupracovali). Také by bylo vhodné zlepšit vizualizaci webových stránek (zastaralost 

některých uváděných informací).  Zajištění regionální televizní propagace nebo bilbordové 



46 

 

propagace (zejména v blízkosti sídel svých obchodních partnerů), podpora regionálních 

sportovních a kulturních akcí apod. 

 

Rozšiřování certifikátů – proto, aby společnost mohla budovat dlouhodobou strategii 

je potřeba neustále rozšiřovat a obnovovat certifikáty zejména ISO normy. 

 

Rozšíření produktového portfolia – i když je stávající produktové portfolio dosti 

široké, je potřeba zvážit i budoucí možnost menší sériové výroby (různé poklopy, regálové 

systémy apod.). Snažit se o rozšíření výrobků určených právě do odvětví stavebnictví a 

energetiky, ve kterých shledávám možné tržní příležitosti. 

 

Možnost provádění povrchových úprav – v závodních prostorech společnosti je 

možné vybudovat prostor, kde by bylo možné provádět povrchovou úpravu menších dílců OK 

a to např. zinkování, kalení nebo otryskávání apod.  

 

Vytvoření strategického plánu – jednalo by se o vytvoření plánů v oblasti směrů 

dalšího rozvoje společnosti, stanovení si svých cílů, vize, očekávaných budoucích výsledků 

apod. Jednoduše řečeno, chybí mi odpovědi na otázky – pro koho vyrábět, co vyrábět, 

v jakém množství a v jaké kvalitě. Nedostatky také shledávám v nevytvoření plánu obnovy 

technického vybavení a řešení situace v oblasti kvalifikované pracovní síly.  

 

Po ekonomické stránce hodnotím má doporučení vzhledem k dobré finanční stabilitě 

společnosti ABC a.s. jako realizovatelné. Bohužel se společnost potýká v realizaci mých 

doporučení také s tím, že nemá vybudovaný střednědobý a ani dlouhodobý plán vývoje 

společnosti.  

Opačného názoru je u některých doporučení samotná společnost ABC a.s.  

Vybudování a vybavení prostor, kde by bylo možno provádět povrchové úpravy menších OK 

je nákladné a zhodnocení této investice neefektivní. Obnovu technického vybavení není dle 

vyjádření vedení společnosti možné urychlit z důvodu pomalému hospodářskému oživení, 

opatrnému investování a také současné finanční nestabilitě některých obchodních partnerů. 

Rozšiřování produktového portfolia a vstup na nové průmyslové trhy neshledává společnost 

jako možné a realizovatelné. A na základě uzavření dlouhodobých obchodních smluv se 

současnými partnery, tím pádem naplnění výrobní kapacity a také z důvodu obrovské 

konkurence na trhu. V případě nabídky využití finančních prostředků z Dotačních programů 
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EU, shledává společnost jako administrativně nákladné a tudíž i časově náročné. Budoucnost 

společnosti vidí představitelé především v prohlubování současných partnerských kontaktů, 

v podpoře a získávání kvalifikovaných zaměstnanců a předávání dlouholetých zkušeností 

svým nástupcům.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zhodnotit využití technologických procesů a 

vybraného produktového portfolia společnosti ABC a.s. Dalším cílem bylo také zanalyzovat 

situace v klíčových odvětvích společnosti, v kovodělném průmyslu a následně zhodnotit tržní 

příležitosti v jiných průmyslových odvětvích, než do kterých v současnosti společnost své 

produkty dodává. Jednotlivé cíle jsem naplnila provedenými dílčími analýzami a samotným 

vlastním výzkumem. Na základě mnou zjištěných informací jsem podala společnosti ABC a.s. 

návrhy a doporučení. Po provedeném výzkumu jsem dospěla k závěru, že pokud společnost 

nepřistoupí ve vedení k aktivnějšímu přístupu, bude se v budoucnu potýkat se silnou 

konkurencí a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.  

Společnost ABC a.s. působí na trhu již 22 let a za tuto dobu si vybudovala dobré 

jméno u svých současných obchodních partnerů. Současný sortiment výrobků je široký a 

velice specifický, právě podle náročných požadavků zakázek. Jedná se především o ocelové 

konstrukce dodávané do oblasti zabývající se těžbou a zpracováním nerostných surovin 

(černého uhlí), do oblasti zpracovávání koksu a oblasti skladování sypkých materiálů.  

V teoretické části, která obsahuje dvě kapitoly, se zabývám obecnými teoretickými 

východisky a metodami pro provádění marketingového výzkumu a marketingové analýzy. 

Praktická část obsahuje celkem tři kapitoly. V první kapitole analyzuji technologické 

procesy a vybrané produktové portfolio výrobní společnosti. Z obou analýz vyplývá, že 

používané technologické procesy odpovídají současným produkčním možnostem společnosti. 

Nedostatek jsem, ale shledala v nemožnosti provádění povrchových úprav materiálů. 

Hodnotila jsem pouze procesy a nikoliv samotné technologické zařízení, které je v některých 

případech (z mého osobního zjištění) zastaralé a značně opotřebované.  

 Na provedenou analýzu produktů úzce navazuje následující kapitola, ve které 

posuzuji možnosti využití vybraných výrobků ve všech průmyslových odvětvích. Na základě 

této analýzy jsem dospěla k závěru, že společnost může díky svým technologickým a 

technickým možnostem dodávat OK do všech průmyslových odvětví. Což může znamenat 

pro rozvoj společnosti velkou výhodu. Jako nejsilnější možnosti uplatnění a tudíž nejsilnější 

nové tržní příležitosti společnosti na trhu jsem shledala v oboru energetiky a v oboru 

stavebnictví. 

  

  V poslední třetí kapitole je proved vlastní výzkum. Ten obsahuje analýzu klíčových 

odvětví, analýzu kovodělného průmyslu v rámci EU – 27, SWOT analýzu a tržní příležitosti 
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v energetické a stavebním průmyslovém odvětví. Z provedeného vlastního výzkumu vyplývá, 

že oblast kovodělného průmyslu, ve které společnost ABC a.s. provozuje svou podnikatelskou 

aktivitu, je perspektivní a jsou zde stále nové možnosti uplatnění. Stačí jen efektivně využívat 

možné nástroje, které by společnosti mohli zabezpečit lepší podmínky na trhu oproti 

konkurenci. Celkovým nedostatkem jak samotné společnosti, tak celého kovodělného 

průmyslu je především v nedostatku kvalifikované pracovní síly.  

Bohužel již není tak jednoznačné, zda nové tržní příležitosti v odvětví energetiky a 

stavebnictví budou pro společnost v oblasti dodávek OK výhodné.  V obou dvou odvětví 

dochází v současné době ke stagnaci a konkurence na trhu je také poměrně vysoká. Pokud 

bych, ale měla společnosti doporučit, na který z trhů vstoupit, jednalo by se bezesporu o vstup 

na trh energetiky. Zde shledávám větší potenciál společnosti. Samozřejmě jako možnost jak 

v tuto chvíli vstoupit na oba trhy, vidím především v kooperaci se současnými popř. 

potencionálními obchodními partnery.  

Z výše provedených analýz a vlastního výzkumu jsem vycházela i při tvorbě mých 

návrhů a doporučení, které by bylo možné využít pro stabilizaci na trhu. Důležitou oblastí, do 

které by společnost měla vložit své úsilí je obnova a rozšíření technického vybavení, širší 

využívání informačních technologií a bezesporu podpora kvalifikované pracovní síly. 

V návrzích jsem navrhovala společnosti využít při jejich realizaci finančních prostředků z 

Dotačních programů EU. Z hlediska propagace společnosti chybí propracovaný systém, který by 

mohla zaštítit jiná, na daném poli silná společnost.  

Po ekonomických stránkách jsem shledala má doporučení jako realizovatelná. Bohužel 

opačného názoru je samotná společnost ABC a.s. Společnost nemá zájem v následujících 

obdobích expandovat na nové průmyslové trhy a tudíž ani zájem na rozšiřování produktového 

portfolia. S velkým nedostatkem, se kterým jsem se shledala, je nevytvoření střednědobého 

ani dlouhodobého strategického plánu společnosti. V současné době společnost těží převážně 

z dlouhodobých obchodních závazků se svými současnými obchodními partnery, které jsou 

podepsány do roku 2018.  

Zda si společnost udrží své současné místo na trhu, ukáže až čas. Dle mého názoru se, 

ale bez aktivního přístupu ke strategickému plánování, bez obnovy a rozšíření 

technologického vybavení v blízké budoucnosti neobejde a bude nucena se zamyslet nad 

novými možnostmi a novým uplatněním. 
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