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Zásady pro vypracování bakalářské práce 
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během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování BP 5. Textová část BP 
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nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 
strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 5)  
Textová část BP obvykle zahrnuje: 
• Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním BP; 
• Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
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BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 7). 
Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
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vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je aplikace manažerských metod při řízení podniku. 

V první části je zařazení manažerských metod v oblasti manažerských funkcí. V části druhé, 

se zabývá metodami strategického managementu. Poté jsou vybrané metody obecně popsány 

a následně shrnuty jejich aplikační možnosti. Tyto techniky jsou PEST analýza, SWOT 

analýza, BCG matice, matice GE a finanční analýza.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Manažerské metody, strategický management, PEST analýza, SWOT analýza, BCG 

matice, GE matice, finanční analýza 

ABSTRACT 

The topic of this paper is the application of management methods on operating 

management. The first part is the inclusion of management techniques in management 

positions. In the second part deal with strategic management. Following are some methods 

generally described and then summarized their application possibilities. These techniques are 

PEST analysis, SWOT analysis, BCG matrix, GE matrix, and financial analysis. 

KEYWORDS 

Management methods, strategic management, PEST analysis, SWOT analysis, BCG 

matrix, GE matrix, financial analysis 
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1. ÚVOD 

Okolí podniku se dennodenně mění. Aby byl podnik konkurenceschopný, musí se 

neustále rozvíjet a k tomu kromě jiného slouţí manaţerské metody. Základem úspěchu však 

není pouze správná volba manaţerských metod, ale i jejich správná aplikace, která bude mít 

za následek zvýšení konkurenceschopnosti podniku.  

V dnešní informační době je kladen dŧraz na znalosti, zkušenosti a dovednosti. Výběr 

manaţerských metod zajišťují řídící pracovníci společnosti, kteří musí umět vyvodit dŧsledky 

vybrané metody a vytyčit nové cíle. Tyto cíle by měly být přesně dané a zvládnutelné do 

stanovené doby. Správný manaţer je schopen vést firmu k co nejlepším výsledkŧm nejen 

motivací svých podřízených, ale i zpracováváním podstatných informací, které vybírá 

z nepřeberného mnoţství. Tvŧrčí a analytické myšlení manaţera je vyţadováno při hodnocení 

dané situace a vyvození dŧsledkŧ jako je inovování, zlepšení či odstoupení od určitých 

strategických podnikatelských jednotek. Manaţer, označovaný jako člověk na správném 

místě, zná dokonale metody, jejich aplikace a ví, jaké problémy mohou nastat, tudíţ se 

chybám dokáţe vyvarovat. 

Strategický management hojně vyuţívá manaţerské metody, které umoţňují pruţně 

reagovat na změny na trhu. Strategické plánování umoţňuje výběr metody a efektivní vyuţití 

zdrojŧ z dlouhodobého hlediska. Dobrým výběrem se vyznačují ty metody, které zefektivní 

plánování s vynaloţením co nejmenší námahy a finančních prostředkŧ. Volba by měla 

odpovídat účelu strategie, praktickému vyuţití, účinnosti a zjednodušení struktury řešeného 

problému a tím i progresivitě práce. 

Cílem této bakalářské práce je zařadit manaţerské metody do oblasti managementu. Dále 

analýza vybraných metod, jejich úskalí a aplikační moţnosti, které jsou shrnuty v závěru této 

práce. 
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2. ZAŘAZENÍ MANAŢERSKÝCH METOD 

Rozlišujeme, zda se jedná o manaţerské techniky, dovednosti jako jsou komunikace a 

prezentování, postupy (administrativní úkoly) či funkce jako je výběr pracovníkŧ a jejich 

vedení, nákup, prodej aj. Manaţerské techniky jsou uplatňovány při manaţerských funkcích, 

zvláště pak při analýze.  

2.1 MANAŢERSKÉ FUNKCE 

Pojmem manaţerské funkce se chápou typické činnosti, které by měl vedoucí pracovník 

účelně a účinně vykonávat k zajištění úspěchu své manaţerské práce. [21] Manaţerské funkce 

lze rozdělit na sekvenční a paralelní, kde jsou paralelní funkce jednotlivými fázemi kaţdé ze 

sekvenčních funkcí.  

Sekvenční 

 Plánování („planning“)  

 Organizování („organizing“) 

 Přikazování („directing“) 

 Koordinace („coordinating“) 

 Kontrola („controlling“) 

Paralelní 

 Analýza řešených problémŧ („analysis“) 

 Rozhodování („decision making“) 

 Implementace („implementation“) 

Koordinaci a přikazování lze označit jako vedení lidí („leading“). 

2.1.1 PLÁNOVÁNÍ 

 Plánováním se určují cíle a cesty k dosaţení určených cílŧ. Plánování je zaměřeno na 

budoucí vývoj podniku. Tento rozhodovací proces je nejdŧleţitější funkcí, jelikoţ z ní 

vycházejí všechny ostatní funkce.  

Rozlišují se 3 druhy plánování: strategické, operativní a taktické. Strategické 

plánování je z hlediska času dlouhodobé, mluví se o plánech několik let dopředu. Kaţdý rok 

se strategické plány aktualizují, aby byla organizace schopna reagovat na nové podněty. 
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Taktické plánování obsahuje například: roční rozpočet, kvartální plány výroby, mzdy, 

kapacity strojŧ a zařízení apod. Operativní plány sestavují ve výrobě mistři a mezi ně patří 

zatěţovací plány strojŧ, časové úseky mezi výrobou a expedicí aj. 

U této činnosti lze vyuţít hned několik manaţerských metod jako je SMART, 

Management podle cílŧ (MBO), SWOT analýzu, Bostonskou matici trţního podílu a rŧstu, 

Matici strategického plánování společnosti General Electric (GE), analýzy struktury prostředí 

(PEST, konkurence), analýzy zdrojŧ a mnoho dalších. 

2.1.2 ORGANIZOVÁNÍ 

Podstatou organizování je vytvořit vhodnou organizační strukturu tak, ţe se vytvoří co 

nejefektivnější prostředí pro dosaţení vytyčených cílŧ. Při organizování je zapotřebí 

identifikovat a klasifikovat potřebné činnosti, seskupit tyto činnosti podle zdrojŧ, delegovat 

potřebné pravomoce.  

2.1.2.1 Tvorba organizačních struktur 

 Poţadavky na tvorbu organizačních struktur definoval Ernest Dale jako metodu 

OSCAR (Objectives, Specialization, Coordination, Authority, Responsibility).  

Objectives neboli cíle značí nutnost zajištění cílŧ. Tedy jejich definování a určení 

měřitelnosti. Specialization (specializace) je zpŧsob sdruţení dílčích jednotek do struktur, 

které jsou činnostmi příbuzné nebo jsou ekonomicky účelné. Coordination, správná 

koordinace jednotlivých struktur má za následek vytvořit výrobky či sluţby v daném čase a 

prostoru. Authority neboli pravomoc stanovuje rozhodovací schopnost dané strukturální 

jednotky. Responsibility udává zodpovědnosti a povinnosti dané struktury. 

2.1.1 VEDENÍ 

 Tato funkce spočívá v motivaci lidí při plnění stanovených cílŧ a podněcování aktivity 

a iniciativy. Vedení lidí se nejvíce promítá do oblasti personálního managementu a hlavní role 

vedení spadá na liniové manaţery. 

 Manaţeři pouţívají v této oblasti spíše teorie jako je například teorie XY, Maslowova 

teorie potřeb a jiné, neţ rŧzné metody a techniky. Jednou z pouţívaných technik je 

Management podle cílŧ (MBO), 
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2.1.2 KONTROLA 

Peter Ferdinand Drucker řekl: „Kdyţ něco nemŧţete změřit, nemŧţete to ani řídit.“ 

(„If you can´t measure it, you can´t manage it.“) 

Kontrolní činnosti vyuţívají manaţeři na všech úrovních řízení jako určité formy 

zpětné vazby, jejímţ prostřednictvím mají získat objektivní představu o řízené realitě (plnění 

plánovaných záměrŧ, stupni realizace přijatých rozhodnutí). Podstatou kontroly je kritické 

zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry. Na základě tohoto posouzení jsou přijímány 

příslušné kontrolní závěry. [19] 

2.2 MANAŢERSKÉ METODY 

Manaţerské metody jsou vyuţívány řídícími vedoucími při rozhodování. Manaţeři 

mohou, na základě těchto metod, zvýšit výkonnost a efektivitu jejich rozhodnutí a 

v neposlední řadě i konkurenceschopnost podniku. Nejčastější vyuţití těchto metod skýtá 

proces plánování, kde je zapotřebí analyzovat veškeré faktory ovlivňující finanční stránku či 

konkurenceschopnost podniku.  

Základní rozdělení metod je následující:  

 Systematické metody jsou sloţeny ze vzájemně souvisejících metod řešení dané situace. 

Systematickými metodami se získávají podklady pro zlepšení výkonnosti a závisí na nich 

přijetí rozhodnutí pro řešení problému. 

 Analytické metody napomáhají řešit otázku podrobným přezkoumáním a to konkrétně.  

 Kvantifikované metody se pouţívají při řešení finanční stránky podniku.  

 Statistické a matematické metody slouţí k analýze dat, identifikaci optimálních řešení. 

Veškeré výsledky jsou podloţeny reálnými čísly. Zde lze zařadit analýzu trendŧ a cyklŧ, 

korelační analýzu a matematické modely.  

 Objektivní metody, jejich součástí jsou systematické analýzy, které pomáhají manaţerŧm 

při objektivním rozhodování. 
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3. STRATEGICKÝ MANAGEMENT 

Strategický management představuje souhrn aktivit, které zahrnují výzkum trţních 

podmínek, potřeb a přání zákazníkŧ, identifikaci silných a slabých stránek, specifikaci 

sociálních, politických a legislativních podmínek a určení disponibility zdrojŧ, které mohou 

vytvářet příleţitosti nebo hrozby, přičemţ jejich smyslem je získání informací nezbytných pro 

formování dlouhodobých záměrŧ (cílŧ) fungování organizace. [19] 

Zásadní fází strategického managementu je strategické plánování. Strategické plánování 

je specifické interní a externí analýzou prostředí. 

 Interní prostředí – předmětem analýzy jsou silné a slabé stránky firmy (například: 

finanční zdroje, školení pracovníkŧ, řízení podniku atd. 

 Externí prostředí – zde se zkoumá konkurenceschopnost podniku, okolí podniku, 

dodavatelé, odběratelé, konkurence aj. 

Vyuţívá se mnoho analýz prostředí podniku. Nejčastějšími analýzami prostředí jsou: 

analýza PEST, analýzy struktury konkurence, SWOT analýza a portfoliové modely (BCG 

matice, GE matice). 

3.1.1 STRATEGICKÝ PLÁN 

Plánování projektu je soubor činností zaměřených na vytvoření plánu cesty k dosaţení 

cílŧ projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s vyuţitím disponibilních 

zdrojŧ. Strategický plán zahrnuje plánování času, nákladŧ, technologií, postupŧ a pracovních 

zdrojŧ. [17] 

Plány se sestavují pro formulaci budoucích cílŧ a jsou vytyčeny pro rŧzné sféry 

vnějších i vnitřních faktorŧ. Mezi těmito plány by neměly chybět finanční a materiálové 

zdroje, otázka postavení na trhu, inovace a technologie, zodpovědnost pracovníkŧ aj. Dobrý 

plán se vyznačuje tím, ţe odpovídá na několik základních otázek: 

I. Kde se nyní podnik nachází?  

II. Kam chce směřovat? 

III. Jakým zpŧsobem se tam dostane? 

IV. Jaká budou opatření, aby se nic nezhatilo? 

Na první otázku lze odpovědět jednoznačně, podnik musí znát svou současnou pozici 

na trhu. Na tuto otázku si mŧţe odpovědět vytvořením SWOT analýzy nebo některou 
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z portfoliových analýz. Druhá otázka podněcuje ke stanovení reálných cílŧ. Zpŧsob plnění 

daných cílŧ je nutno také naplánovat. Na vymezený zpŧsob plnění dohlíţí tzv. strategické tzv. 

strategické řízení. Čtvrtá otázka zdŧrazňuje potřebu kontroly. 

3.1.2 STRATEGICKÉ CÍLE 

Strategické cíle jsou určovány pro dosaţení jasných výsledkŧ v určitém časovém 

období. Přesně definované cíle jsou určitým závazkem pro řídící pracovníky i jejich 

podřízené. Jakmile jsou cíle přesně stanoveny, je moţné dále rozhodovat o zdrojích a jejich 

dodavatelích, postupech, financích i času k dosaţení těchto cílŧ. Tyto cíle bývají často 

demonstrovány finančními ukazateli typu rentabilita, doba návratnosti aj.  

Cíle by měly splňovat 5 poţadavkŧ známých pod zkratkou SMART: 

 Specific (specifický) – navrhovaná řešení by měly být přesně popsány. Pokud je 

společnost schopna jednoznačně odpovědět na otázku co je přesně a konkrétně předmětný 

problém a jaký bude postup řešení, pak je problém popsán přesně podle tohoto pravidla. 

 Measurable (měřitelný) – řešení by mělo být měřitelné. Kaţdý projektový plán by měl 

obsahovat i kontrolu úspěšnosti zvoleného řešení, která musí být definována na začátku. 

 Aligned (sladěný) – řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce. 

 Realistic (reálný) – cíl by měl být dosaţitelný. 

 Timed (časově ohraničený) – termín, do kterého je zapotřebí cíle dosáhnout, musí být 

stanoven hned na začátku a měl by být také reálný. [22] 

3.1.3 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

Řízení je proces, který je zahrnut jiţ ve strategickém plánu. Tento proces udává 

kompetence řídícím pracovníkŧm na rŧzných stupních řízení. Tyto kompetence by měly být 

konkrétně popsány s ohledem na stanovené lhŧty. Funkci řízení má obvykle na starost jedna 

pověřená osoba, která dohlíţí na plnění plánŧ dle rozpočtu, zdrojŧ a časového harmonogramu. 

Součástí strategického řízení je i zhodnocení efektivity strategie a její případné úpravy, 

například prostřednictvím pravidelného analyzování silných a slabých stránek firmy, stejně 

jako příleţitostí a hrozeb (SWOT analýza). Konečnou fází řízení bývá dŧkladná kontrola 

veškerých činností a výstupŧ. Z celkového hodnocení prŧběhu sepisuje řídící pracovník 

závěrečnou zprávu, kde vyhodnocuje případné chyby. V závěrečné zprávě mŧţe uvést 

případná opatření pro budoucí vyvarování se jakýchkoliv chyb a prodlení v časovém 

harmonogramu. 
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SHRNUTÍ STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU 

Strategický management je velmi dŧleţitou součástí firemního rozhodování. Určuje 

dlouhodobé cíle a rozhoduje o perspektivnosti podniku. Vrcholový management má na svých 

bedrech velkou zodpovědnost, co se týče určování strategie, jejího řízení i stanovení cílŧ. 

Jsou-li všechny tři části strategického managementu specifikovány správně, pak je firma 

připravena nejen konkurovat, ale i zlepšit si postavení na trhu. 

3.2 PEST ANALÝZA 

PEST analýza vyvozuje budoucí vývoj společnosti na základě minulosti v oblasti 

politické, ekonomické, sociální a technologické. Jedná se o analýzu externího prostředí, která 

vypovídá o dlouhodobém vývoji společnosti v rámci konkurence a dalších externích faktorŧ. 

Tato analýza je základem pro tvorbu analýzy SWOT a její struktura je na Obr. 1: PEST 

analýza prostředí.  

 Politické faktory, které ovlivňují schopnost přeţití a úspěchu společnosti na trhu, jsou 

například zákony na ochranu ţivotního prostředí, daňová politika, regulace exportu, 

stabilita vlády (nejen naší, ale i země se kterou spolupracujeme). 

 Ekonomické trendy jsou zastoupeny vývojem HDP, úrokovými sazbami, mírou inflace, 

mírou nezaměstnanosti, cenou energie, disponibilitou surovin. 

 Sociokulturní faktory jako jsou příjmové rozdíly, demografický vývoj, míra vzdělanosti 

obyvatelstva, zvyky, přístupy k práci a volnému času, ţivotní styl. 

 Technologické trendy, mezi něţ patří nové objevy, výdaje na výzkum a vývoj, rychlost 

změn v technologiích, přístup vlády k výzkumu a vývoji či investice. 

Dle Sedláčkové, H., Buchty, K., (2000) je základním cílem PEST analýzy identifikace 

oblasti, jejichţ změna by mohla mít dopad na podnik a odhadnout, k jakým změnám v těchto 

klíčových oblastech mŧţe dojít. Součastně je třeba odlišit, které změny ovlivní všechna 

odvětví rovnoměrně, se stejnou intenzitou na podnik i na konkurenty, a které změny ovlivní 

rŧzné podniky rŧzně, protoţe právě ty změní konkurenční pozici podniku. Pochopit změny v 

prostředí je velmi dŧleţité, protoţe upozorňují na příleţitosti a varují před riziky. [16] 
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Obr. 1: PEST analýza prostředí 

zdroj [2] 

Keřkovský, M., uvádí navazující třífázovou metodu MAP (z počátečních písmen 

anglických slov: Monitor, Analyse, Predict, tj. monitoruj, analyzuj, předpovídej.). 

1. Identifikace faktorŧ, rozhodujících o návrhu strategie. Mŧţe být v podobě diskuze, 

brainstormingu, studování odborných publikací a dalších zdrojŧ informací.  

2. Analýza dosavadního pŧsobení těchto faktorŧ. Tato fáze je interpretována 

statistickými údaji přehledně uvedenými v grafu či tabulce. 

3. Predikce vývoje a jeho perspektiva. [8] 
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PEST analýza by měla najít odpovědi hned na několik otázek, které si firma poloţí.  

1. Které faktory mají vliv na podnik? 

2. Jak velký je jejich vliv a které oblasti zasahují? 

3. Které vnější faktory mají nejvyšší prioritu pro řešení? 

Cílem PEST analýzy není vypracovat vyčerpávající seznam faktorŧ, neboť vlivy, které 

jsou velmi dŧleţité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro jiný. Dŧleţité je rozpoznat 

a odlišit faktory významné právě pro určitý podnik. Význam analýzy stoupá zejména 

v souvislosti s velikostí podniku a jeho rozvojovými ambicemi. Jsou to velké podniky, pro 

jejichţ podnikání např. politická podpora, vývozní kvóty, zahraniční vztahy, demografická 

struktura společnosti a další faktory makrookolí mají mnohem zásadnější význam neţ pro 

fungování malých a středních podnikŧ. [16] 
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3.3 SWOT ANALÝZA 

Akronym SWOT (Obr. 2: SWOT analýza) vyjadřuje silné (Strengths), slabé stránky 

(Weaknesses), příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Cílem analýzy by měla být 

izolace klíčových problémŧ, které budou dŧleţité pro budoucnost organizace a budou se 

zabývat následným strategickým plánováním. [13] 

 

Obr. 2: SWOT analýza 

Volně dle zdroje [9] 

Analýza SWOT vychází z předpokladu, ţe minimalizací slabých stránek a hrozeb a 

maximalizací silných stránek a příleţitostí lze dosáhnout úspěchu. Analýza má doporučené 

zásady pro její vypracování: 

 Vyvozené závěry by měly být podstatné, tj. analýza by měla být vypracována s ohledem 

na účel a jiţ vypracovaná analýza by neměla být základem pro jiný problém. 

 Vstupující informace by měly být podstatné. 

 Při strategické SWOT analýze by se měly vyuţívat pouze strategická data, která není 

moţno vyřešit jednorázově. 

 Měla by být zpracována objektivně, třeba brainstormingem. 

 Význam faktoru by měl být ohodnocen určitým zvoleným koeficientem dle dŧleţitosti. [8] 
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3.3.1 ANALÝZA EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ (PŘÍLEŢITOSTI A HROZBY)  

Podnikatelská jednotka musí monitorovat klíčové síly makroprostředí (demograficko-

ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní) a významné 

sloţky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, dodavatele, distributory, dealery), které mají 

vliv na její schopnost docílit zisku. Vázanost sloţek mikro a makro prostředí je znázorněna na 

Obr. 3: Vnější prostředí podniku. Podnikatelská jednotka by měla vytvořit marketingový 

informační systém, aby měla přehled o nejnovějších vývojových trendech. Ke kaţdému 

trendu musí vedení najít příleţitosti a hrozby s ním spojené. [10] 

Existují tři hlavní zdroje trţních příleţitostí. Prvním je dodávat něco, čeho je 

nedostatek. To si neţádá příliš velkého marketingového talentu, protoţe potřeba je dostatečně 

zřejmá. Druhým je dodávat nějaký jiţ existující výrobek novým nebo lepším zpŧsobem. 

Existuje několik zpŧsobŧ, jak objevit moţná vylepšení nějakého výrobku nebo sluţby: zeptat 

se spotřebitelŧ na rady (metoda k zjištění problému), poţádat spotřebitele, aby si představil 

ideální verzi výrobku nebo sluţby (metoda ideálu), nebo poţádat spotřebitele. [10] 

 

Obr. 3: Vnější prostředí podniku 

Volně dle zdroje [11] 

 Příležitosti jsou příznivé podmínky okolí a měly by být posuzovány z hlediska 

pravděpodobnosti úspěchu a jejich atraktivnosti. Mezi příleţitosti lze zahrnout nové 

technologie, expanze na nový trh, nový revoluční výrobek, fúze. 

 Hrozby jsou nepříznivé podmínky prostředí, mezi něţ patří politika, vysoký počet 

konkurentŧ, substituční výrobky, nový výrobce, cenová strategie, regulace trhu, trţní 
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bariéry jako jsou cla, daně. Rizika by měla být posuzována z aspektu pravděpodobnosti 

nastání hrozby a váţnosti této hrozby. 

3.3.2 ANALÝZA INTERNÍHO PROSTŘEDÍ (SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY) 

Interní prostředí, zkoumané v analýze SWOT, se striktně vztahuje ke kritickým 

faktorŧm úspěchu. Nejedná se tedy o analýzu celého podniku, nýbrţ o analýzu jeho částí, 

které se váţou na silné a slabé stránky podniku mající největší vliv na jeho úspěchu. 

 Silné stránky jsou posuzovány podle dŧleţitosti, za silné stránky se povaţuje vedoucí 

pozice na trhu, nejnovější zavedené technologie, celosvětová prosperující distribuční síť, 

výzkum a vývoj, know - how.   

 Slabé stránky se hodnotí intenzitou jejich vlivu na firmu. Mezi slabé stránky se řadí 

několikáté místo na trhu, neznámé produkty, nízkorozpočtová nebo nulová reklama, 

vysoká nákladovost na výrobu a poměrně nízký zisk z prodeje, malé zastoupení na 

relativně velkých trzích. 

3.3.3 STRATEGIE SWOT ANALÝZY 

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí je pouze začátek SWOT analýzy. Po výčtu 

všech stránek společnosti navazuje analýza silných stránek v souvislosti se slabými stránkami, 

v souvislosti s příleţitostmi i hrozbami. Výstupem první analýzy je přeměna slabých stránek 

na silné a udrţení stávajících silných stránek. Silné stránky mají souvislost s příleţitostmi ve 

chvíli, kdy se uvaţuje jak si silnými stránkami napomoct k vyuţití příleţitostí. V neposlední 

řadě se také zjišťuje, jak slabé stránky mohou pomoci překonat hrozby. Jednotlivé kombinace 

prvkŧ analýzy vyjadřují:  

 SO – strategie vyuţití – vyuţití silné stránky ve prospěch příleţitosti, vývoj nových metod 

a strategií, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek společnosti. 

 ST – strategie konfrontace – vyuţití silné stránky k odvrácení hrozby 

 WO – strategie hledání – překonání slabé stránky vyuţitím příleţitosti 

 WT – strategie vyhýbání – minimalizace slabé stránky a vyhnutí se ohroţení, vývoj 

strategií, díky nimţ je moţné omezit hrozby, ohroţující slabé stránky. 
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SHRNUTÍ SWOT ANALÝZY 

SWOT analýza je jednou z nejpouţívanějších metod řídících pracovníkŧ. Komplexně 

napomáhá analyzovat situaci minulou i stávající a napomáhá prognózovat následující vývoj 

dané společnosti. Tím umoţňuje vytvořit strategický plán na příští období. 

Silné stránky se nemusí vţdy proměnit ve výhodu. Dŧvodem mŧţe být nízká priorita 

nebo vliv. Analogicky i slabé stránky a jejich eliminace nemusí přinést ţádoucí výsledky, 

pokud náklady na jejich odstranění převýší profit z této eliminace. 

Je zapotřebí dodat, ţe nynější situace se mŧţe velmi rychle změnit. Vezmou-li se 

v úvahu silné stránky společnosti jako je třeba jedinečnost výrobku na trhu, jiţ zítra mŧţe 

přijít konkurent se stejným levnějším nebo kvalitnějším výrobkem a tato silná stránka se stává 

pro společnost slabou stránku ne-li hrozbou.  
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3.4 MATICE TRŢNÍHO RŦSTU A PODÍLU BOSTON CONSULTING GROUP 

(BCG)  

Bostonská matice trţního rŧstu (Obr. 4: BCG matice) vyjadřuje spojitost mezi tempem 

rŧstu trhu daného produktu a relativním trţním podílem firmy na trhu. Základem pouţití 

matice je rozdělení podniku na strategické podnikatelské jednotky, jejich vzájemné porovnání 

a následný vývoj strategických cílŧ. Strategickými podnikatelskými jednotkami se rozumí 4 

kvadranty matice seřazené dle podílu na trhu a jejich rŧstu.  

 Hvězdy jsou výrobky či oblasti podnikání s vysokým podílem na rychle rostoucím trhu. 

Tyto produkty mají nejlepší obchodní výsledky, jejich udrţení na trhu je finančně 

náročné. Jejich silná pozice na trhu předurčuje vysoké budoucí výnosy. 

 Dojné krávy mají vysoký podíl na pomalu rostoucím trhu. Tyto produkty jsou hlavní 

finanční oporou podniku, ze zisku z těchto produktŧ se uskutečňují nové aktivity, 

případně se kryjí ztráty z neziskových produktŧ. 

 Otazníky mají nízký podíl na rychle rostoucím trhu a vyţadují vysokou finanční podporu, 

aby se na tomto trhu udrţely. 

 Bídní psi jsou produkty, které mají nízký podíl na pomalu rostoucím trhu. Výnos z jejich 

prodeje je dokáţe udrţet na trhu, ale neslibují vysoké výnosy. 

 

Obr. 4: BCG matice, volně dle zdroje[9] 
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Podíl je relativní poměr prodeje produktŧ k největšímu konkurentovi. Rŧst udává tempo 

rŧstu trhu vyjadřující procentuální změny. Velikost trhŧ, na kterých se pohybují výrobky 

společnosti, se vyjadřuje jednotlivými kruhy rozprostřenými v Bostonské matici. 

Ukazatel relativního podílu určité firmy na trhu RPF je dán vztahem: 

𝑅𝑃𝐹 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑑𝑎𝑛é 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑦 𝑛𝑎 𝑡𝑟ℎ𝑢

𝑡𝑟ž𝑛í 𝑝𝑜𝑑í𝑙 𝑛𝑒𝑗𝑣ě𝑡šíℎ𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎
 

3.4.1 STRATEGIE BOSTONSKÉ MATICE 

Strategie rozvíjení je zaměřena na posílení trţního postavení s cílem dosáhnout vyšších 

výnosŧ. Je určena především pro perspektivní otazníky, které mají šanci stát se hvězdami. 

Strategie udrţení je určena především pro „dojné krávy“, které se vyznačují velkými výnosy a 

mají pevné postavení na stabilních trzích. 

Strategií sklízení je zaměřena na dosaţení krátkodobých ziskŧ za cenu radikálního sníţení 

především fixních nákladŧ. Protoţe tato strategie vede k oslabení trţních pozic, je určena 

především slabým „psŧm“ a „dojným krávám“, jejichţ trţní postavení je nejisté. 

Strategie zbavování znamená staţení nerentabilních a neperspektivních výrobkŧ z trhu a 

uvolněné peněţní prostředky vyuţít pro posílení produktŧ jiných, perspektivnějších. Tato 

strategie se hodí nejen pro oblast slabých „psŧ“, nacházející se na konci svého ţivotního 

cyklu, ale i pro „otazníky“, u kterých není naděje, ţe dosáhnou pevného trţního postavení. 

3.4.2 ŢIVOTNÍ CYKLY STRATEGICKÝCH JEDNOTEK 

Za optimální Cash flow je povaţován produkt nebo oblast podnikání ve formě otazníku, 

který je zcela financován z prostředkŧ získaných z dojných krav, aby se stal hvězdou. Tento 

proces je však značně finančně náročný, proto je pro podnik podstatnou strategickou otázkou 

do kterých otazníkŧ investovat a do kterých ne. Otazníky, jenţ nejsou vybrány pro další 

investice, jsou udrţovány dokud jsou ziskové, pak se stávají bídnými psy. Bídní psi mohou 

pomalu přisouvat mírný tok peněz do firmy, avšak pro firmu je většinou zbytečné nadále se 

těmito výrobky zabývat. Začínající produkt je pro firmu otazníkem stane- li se úspěšnou 

hvězdou a nakonec zdrojem financí pro další nové produkty a oblasti podnikání pak se o této 

sekvenci hovoří jako o úspěšné. Naopak, neúspěšnou sekvencí je, kdyţ se hvězdný produkt 

stane otazníkem a nakonec bídným psem. 
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BCG matice poskytuje rámcový a systematický pohled na portfolio trhŧ a výrobkŧ 

podniku. Lze z ní vyčíst návod pro jednání podniku v oblasti rozvoje trhŧ a výrobkŧ a 

k vytvoření nových konkurenčních výhod. Matice reprezentuje jeden ze zpŧsobŧ, jak se 

vypořádat s problémem alokace finančních zdrojŧ mezi pobočkami diverzifikované firmy. 

Poskytuje návod jak řídit portfolio produktu nebo divizi bilancováním cash- flow mezi divizí 

a bilancováním fáze ţivotního cyklu produktu. Pomoci modelu BCG lze z hlediska vývoje 

produktu firmy například odvodit tyto body: [12] 

 Rychlé přírŧstky prodeje a inkasa trţeb vedou obvykle i ke sníţení nákladŧ (na marketing 

a prodej), coţ umoţňuje další vybuzení prodeje moţným sníţením ceny. 

 Roste- li poptávka po výrobku, ukazuje to i ţivotaschopnost a „moţnost protaţení“ 

prŧběhu cyklu trţní ţivotnosti (tj. období efektivního setrvání na trhu). 

 Vyšší podíl na trhu přináší úspory na fixních nákladech – tím poskytuje větší manévrovací 

prostor pro cenovou politiku s násobným účinkem prodeje. 

 Trţní podíl firmy u určitého výrobku dokumentuje konkurenceschopnost firmy a vytváří 

tak předpoklady pro zvyšování odezvy její značky při kupním rozhodování. 

 Za limitní hranici mezi vysokým a nízkým rŧstem trhu se povaţuje deset procent ročního 

rŧstu trţeb (po korigování pro inflace). Hraniční podíl produktu na trhu je hodnota 1, která 

odděluje vysoký a nízký podíl na trhu. [12] 

SHRNUTÍ BCG MATICE 

Vytvoření matice BCG je pro firmu přínosem, ačkoli je velice zjednodušená. Její 

zjednodušení tkví v domněnce, ţe sníţením nákladŧ na udrţení daných výrobkŧ dosáhne 

firma úspěšného postavení na trhu. Její omezení, dle Mallaya, T., je v přílišném přikládání 

dŧrazu na rŧst trhu namísto rekapitulace současné situace na trhu. Navíc je hodnocení této 

analýzy podrobeno značné subjektivizaci, coţ přináší zkreslení výsledkŧ. Bostonská matice je 

lehce vyuţitelná v malé firmě nezabývající se velkým mnoţstvím výrobkŧ či sluţeb. Avšak 

pro podnik, který má široké portfolio výrobkŧ a současně pŧsobí na mnoha rŧzných trzích, má 

velmi sloţitý charakter. Platí zde závislost, ţe s rostoucím portfoliem výrobkŧ roste i sloţitost 

matice. Matice BCG kastuje veškeré výrobky mezi 4 výše zmíněné kvadranty a nebere 

v úvahu, ţe některé výrobky se nemusí hned tak zařadit. Bagatelizuje vyuţití bídných psŧ 

stejně, jako neuvaţuje o moţnosti omlazení dojných krav. 
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3.5 MATICE ATRAKTIVITY TRHU A KONKURENČNÍ POZICE GENERAL 

ELECTRIC (GE) 

Matice General Electric (Obr. 5: Matice General Electric) je maticí trţní atraktivnosti a 

konkurenčního postavení produktŧ na trhu. Analýza pomáhá zvolit následnou rŧstovou 

strategii firmy. S ohledem na atraktivitu trhu a konkurence zvolí strategii obrannou, 

ústupovou či útočnou. Je postavena na Bostonské matici trţního rŧstu a podílu. Na rozdíl od 

matice BCG vyuţívá matice GE vícekriteriální hodnocení a místo 4 sektorŧ má sektorŧ 9. 

Dané osy zohledňují 5 souborŧ faktorŧ, které se v matici General Electric zkoumají. 

Mezi tyto soubory patří: marketingové faktory, konkurence, ekonomické faktory, výrobní a 

technické a jiné.   

 

Obr. 5: Matice General Electric 

volně dle zdroje [9] 

3.5.1 KONKURENČNÍ POZICE 

Konkurenční pozice je měřena z hlediska podílu společnosti na trhu, kvality produktŧ, 

marketingové propagace, loajality zákazníkŧ, silných a slabých stránek podnikatelských 

strategických jednotek aj. Nejlepší konkurenční pozici má firma, jejíţ podíl na trhu je 

nejvyšší. S podílem jde ruku v ruce loajalita zákazníkŧ a kvalita výrobkŧ. Marketingem je na 

mysli síla značky a propagace jejich produktŧ. 

Zkoumané faktory: 

 Marketingové faktory: rŧst podílu na trhu, podíl firmy na trhu, cenový a propagační vliv 

společnosti na trh 
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 Konkurence: kvalita konkurenčních výrobkŧ a jejich cena, substituty 

 Ekonomické faktory: prŧměrná míra zisku, produktivita práce 

 Výrobní a technologické faktory: pouţité technologie, zásoby, úroveň výzkumu a vývoje 

 Jiné faktory: sezonnost, jazyky, úroveň managementu, geografie 

3.5.2 ATRAKTIVITA ODVĚTVÍ 

Atraktivitu odvětví lze zkoumat velikostí trhu, strukturou konkurence, vlivy známými 

z analýzy PEST, strukturou distribuce, cenami, moţnými trţbami, bariérami vstupu aj. 

Nejlepší situací pro firmu vstupující na nový trh je, kdyţ jde o velký trh s relativně malou 

konkurencí, se středně velkými nebo malými bariérami vstupu a relativně vysokou 

poptávkou. Středně velké bariéry by samozřejmě měly být snadněji dosaţitelné pro danou 

firmu, ale uţ méně snadno dosaţitelné pro potenciální konkurenty. 

Zkoumané faktory: 

 Marketingové faktory: velikost daného trhu, trţní cena, odvětvová ziskovost 

 Konkurence: rozsah konkurence, kvalita konkurenčních výrobkŧ 

 Ekonomické faktory: cyklus poptávky, struktura odvětvových nákladŧ 

 Výrobní a technické faktory: technologická, energetická a materiálová náročnost výroby 

 Jiné faktory: legislativa a politická situace 

Po určení sloţek atraktivity odvětví a konkurenční pozice je na řadě úprava pro potřeby 

strategie podniku, která má pět krokŧ: 

 Prvním je určení produktŧ, značky, zkušeností, řešení a strategických podnikatelských 

jednotek 

 Druhým je zodpovězení otázky: „ Co je na daném trhu atraktivní?“ 

 U třetího se rozhoduje o faktorech postavení podniku na trhu. 

 Čtvrtým se určují nejlepší zpŧsoby měření atraktivity a obchodní pozice podniku. 

 Pátým krokem je určení jednotlivých strategických podnikatelských jednotek. [23] 

Strategická podnikatelská jednotka dané oblasti podnikání se v matici vyznačuje jako 

výseč v kruhu. Velikost kruhu vyjadřuje relativní velikost odvětví. Šipka charakterizuje 

předpovídaný směr pohybu. Umístění kruhu v matici udává, zda je produkt pro společnost 

atraktivní či nikoliv. Do strategických podnikatelských jednotek, udrţujících se na diagonále, 

by měla společnost nadále investovat stejnou měrou jako doposud. Jednotky nad touto 
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diagonálou jsou pro firmu velice atraktivní, a tudíţ by se měly investičně podporovat a 

rozvíjet. Společnost by se však měla zamyslet nad jednotkami, které jsou soustředěny pod 

diagonálou. 

SHRNUTÍ MATICE GE 

Nevýhody uţití matice GE tkví hlavně v její sloţitosti, neboť analyzovaných údajŧ je 

spousta a ne všechny mohou být dostupné. Ţádný výzkum nedokazuje, ţe existuje vztah mezi 

přitaţlivostí trhu a obchodní pozicí. GE matice nabízí velký rozptyl strategií, z jejichţ 

mnoţství je těţké vybrat tu správnou. Navíc stejně jako u Bostonské matice, podléhá její 

analýza mírné subjektivizaci. 
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3.6 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýzou lze posoudit finanční zdraví podniku, hodnocení minulé a stávající 

finanční situace, budoucí ekonomický vývoj. Podstatou finanční analýzy je výpočet ukazatelŧ. 

Jejich výpočtem lze posoudit schopnost podniku dosahování trvalého zhodnocení vloţeného 

kapitálu a jeho platební schopnost. Výchozí data jsou vybírána z účetnictví ve výkazu zisku a 

ztrát či v rozvaze. 

Skupiny ukazatelŧ: 

 Ukazatele vývojových trendů – jejich výpočet spočívá v porovnávání jednotlivých 

poloţek výkazŧ v určitém časovém úseku. Zjišťuje- li se vývoj organizace, je zapotřebí 

brát v úvahu výkazy minimálně za posledních 5 let. 

 Poměrové ukazatele poměřují 2 ukazatele účetních výkazŧ, které mají logickou 

souvislost.  

- Ukazatele struktury majetku a kapitálu – výchozími daty jsou údaje 

z rozvahy. Patří zde ukazatelé likvidity, zadluţenosti. 

- Ukazatele tvorby výsledku hospodaření vychází z výkazu zisku a ztrát a 

zabývají se náklady, výnosy a jejich členění. 

- Ukazatele na bázi peněžních toků – vychází z cash flow a analyzuje převáţně 

úvěrovou zpŧsobilost. 

 Pyramidový rozklad názorně vystihuje spojitosti mezi dílčími ukazateli. 

Typy ukazatelŧ dle VEBER, Jaromír, a kol 

 Ukazatele rentability poměřují zisk a vyhodnocují výnosnost vloţeného kapitálu. 

 Ukazatele likvidity poměřují rŧzné sloţky oběţných aktiv s krátkodobými závazky. 

Likvidita se označuje jako schopnost podniku hradit své závazky. 

 Ukazatele aktivity měří vázanost kapitálu v jednotlivých sloţkách aktiv a pasiv. Tento 

ukazatel vyjadřuje schopnost organizace vyuţívat svých vlastních zdrojŧ.  

 Ukazatele zadluženosti slouţí jako identifikátor výše rizika, které organizace podstupuje, 

pokud financuje svou činnost strukturou vlastních a cizích zdrojŧ.  

 Ukazatele kapitálového trhu vyuţívají akcionáři a další účastníci burzovního trhu. Zájem 

se soustřeďuje na návratnost vloţených prostředkŧ. [19] 
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3.6.1 UKAZATELE RENTABILITY 

Rentabilita neboli výnosnost je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, 

dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. Pro posouzení efektivity zhodnocení 

kapitálu jsou vyuţity údaje z rozvahy a výkazu ziskŧ a ztrát. 

3.6.1.1 Ukazatel rentability celkového kapitálu 

Rentabilita celkového kapitálu je označována zkratkou ROA (z angličtiny Return on 

Assets).  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Celková hospodárnost podniku je zjišťována ukazatelem ROA. Celkovým vloţeným 

kapitálem jsou na mysli veškeré pouţité zdroje financování jak cizí tak vlastní. 

3.6.1.2 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu označovaný jako ROE (z angličtiny Return on 

Equity) zjišťuje míru ziskovosti vlastního kapitálu, tedy zda kapitál přináší vlastníkŧm 

dostatečný výnos. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Tento ukazatel roste se zvyšováním zisku, sniţováním úrokŧ a daní. ROE je 

směrodatný pro potenciální i stávající akcionáře, protoţe dokládá, zda je vloţený kapitál 

investován s optimální výnosností v závislosti na riziku či nikoliv.  

3.6.1.3 Ukazatel rentability trţeb 

ROS (Return on Sales) ukazuje, jak velký podíl má zisk v trţbách. 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Ukazatel měří podíl čistého zisku připadajícího na 1 Kč trţeb. Z porovnání jeho 

hodnoty s odvětvovým prŧměrem lze usuzovat na úroveň cen dosahovaných podnikem a výši 

výrobkových nákladŧ. [18] 
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3.6.2 UKAZATELE LIKVIDITY 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky. Od pojmu 

likvidity se rozlišuje pojem solventnost, coţ je připravenost hradit své závazky v okamţiku 

jejich splatnosti. Čím jsou ukazatele likvidity vyšší, tím je situace podniku z hlediska jeho 

platební pohotovosti lepší. Data pro výpočet ukazatelŧ likvidity jsou brány z  rozvahy. 

3.6.2.1 Likvidita 1. Stupně 

Okamţitá likvidita bývá označována jako „cash ratio“ a zahrnuje nejlikvidnější 

poloţky z rozvahy. Nejlikvidnějšími poloţkami v aktivech jsou finance na běţném účtu, 

v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry či šeky. 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 1. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡é 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Likvidita prvního stupně by se měla pohybovat v rozmezí od 0,2 do 1 včetně těchto 

hodnot. Hodnota 0,2 je prohlašována za kritickou. Ovšem okamţitá likvidita mŧţe být 

zkreslená díky dnes čím dál tím častěji pouţívanému kontokorentu na podnikatelských 

účtech. 

3.6.2.2 Likvidita 2. Stupně 

Pohotová likvidita („acid test“) zahrnuje v čitateli navíc i pohledávky. Pro zachování 

likvidity podniku by hodnota měla být v rozmezí od 1 do 1,5.  

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 2. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Z doporučených hodnot pro tento ukazatel je patrné, ţe pokud by byl poměr 1:1, 

podnik by byl schopen vyrovnat se se svými závazky, aniţ by musel prodat své zásoby. Vyšší 

hodnota ukazatele bude příznivější pro věřitele, nebude však příznivá z hlediska akcionářŧ a 

vedení podniku. Značný objem oběţných aktiv vázaný ve formě pohotových prostředkŧ 

přináší jen malý nebo ţádný úrok. Nadměrná výše oběţných aktiv vede k neproduktivnímu 

vyuţívání do podniku vloţených prostředkŧ a tak nepříznivě ovlivňuje celkovou výnosnost 

vloţených prostředkŧ. [14] 
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3.6.2.3 Likvidita 3. Stupně 

V literatuře se častěji uvádí pojem běţná likvidita nebo „current ratio“. V čitateli jsou 

uváděna oběţná aktiva. 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 3. 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Zdravá firma se, u tohoto ukazatele, pohybuje mezi hodnotami 2 a 3. Čím víc se 

ukazatel blíţí 3, tím rychleji je podnik schopen přeměnit veškerá svá oběţná aktiva na 

hotovost. Tento ukazatel mŧţe být zkreslující. Podnik ho mŧţe ovlivnit odloţením nákupŧ aţ 

po sestavení rozvahy. 

3.6.3 UKAZATELE AKTIVITY 

Ukazatele aktivity měří schopnost společnosti vyuţívat investované finanční 

prostředky a měří vázanost jednotlivých sloţek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. 

[14]  

3.6.3.1 Doba obratu celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je nazýván vázaností celkového vloţeného kapitálu. Tento obrat 

je počítán jako poměr trţeb k celkovému kapitálu a doba obratu jako poměr počtu dnŧ a 

obratem celkových aktiv. 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
365 𝑑𝑛í

𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
 

Je- li doba obratu celkových aktiv nízká, pak je potřeba zvýšit trţby nebo odprodat 

část majetku.  

3.6.3.2 Doba obratu zásob 

Udává počet obrátek za určité časové období. Je moţné také opačné vyjádření, kdy 

počítáme počet dní, za které se zásoby ve firmě finančně otočí. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
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Podniky mají zájem na zvyšování počtu obrátek, protoţe čím častěji se obměňují 

zásoby, tím menší jsou náklady na skladování. Navíc se sniţují náklady vázané v pojistných 

zásobách. To znamená, ţe finance, které byly pŧvodně zadrţeny v zásobách na skladě, se při 

zvýšení obrátek mohou investovat a zvyšovat tak trţby společnosti. Doba obratu zásob se liší 

u výrobních a obchodních společností. Například obrátka 8 x do roka bude u výrobního 

podniku v pořádku, ale u obchodní společnosti bude tato obrátky velmi nízká. 

3.6.3.3 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek udává dobu od vystavení faktury po její zaplacení. Optimální 

hodnota obrátky pohledávek je pro kaţdý podnik individuální, jelikoţ doba splatnosti faktur 

se odvíjí od politiky podniku.  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Je- li doba obratu pohledávek vysoká, pak obchodní partneři nedodrţují doby 

splatnosti faktur. Pro malý podnik mŧţe být tato situace alarmující. Menší podniky totiţ často 

nepočítají s rezervami na pohledávky. Kdyţ jim tedy zákazník neuhradí včas fakturu, podnik 

se mŧţe dostat do druhotné platební neschopnosti. Druhotná platební neschopnost trvající 

delší dobu mŧţe mít fatální následky v podobě insolvence podniku.  

Například banky a jiné úvěrové společnosti jsou zákonem zavázány na kaţdou 

pohledávku udrţovat rezervy. Tyto rezervy svazují bankovní instituce v investování a sniţují 

tak moţnost větších ziskŧ. Proto většina bank vymáhá své pohledávky všemi dostupnými 

prostředky jako je vlastní kontaktování klientŧ, sankce, externí vymáhací společnosti či 

dokonce soudní procesy.  

3.6.4 UKAZATELE ZADLUŢENOSTI 

Zadluţenost poukazuje na míru vyuţívání cizích prostředkŧ pro financování aktiv. 

Tyto ukazatele napomáhají k hledání optimální skladby financování podniku. 

3.6.4.1 Celková zadluţenost 

Celková zadluţenost je v literatuře uváděna jako „debt ratio“. Ukazatel určuje, kolik 

cizích zdrojŧ připadá na jednu korunu aktiv. Tento ukazatel by se měl pohybovat kolem 

hodnoty 0,5. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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3.6.4.2 Ukazatel podílu vlastních zdrojŧ na aktivech 

Podíl vlastních zdrojŧ na aktivech je označován jako „equity ratio“. Pro stabilitu 

podniku je tento koeficient co nejvyšší.  

𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑑í𝑙𝑢 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗ů 𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑐ℎ =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Na zadluţenost společnosti jsou vţdy dva názory, jeden z pohledu věřitele a druhý 

z pohledu vlastníkŧ firmy. Pro vlastníky tkví výhoda ve větším vyuţití cizích prostředkŧ. Při 

částečném financování aktiv z cizích zdrojŧ mŧţe firma uvolněný vlastní kapitál investovat. 

Navíc jsou placené úroky daňově uznatelnou odpočitatelnou poloţkou, kdeţto při financování 

vlastními zdroji je zisk firmy sniţován daní ze zisku. Avšak s větším vyuţitím cizích zdrojŧ 

se věřitelŧm zvyšuje riziko neplnění závazkŧ. 

3.6.5 VYHODNOCENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza je pro podnik velice dŧleţitou součástí pro stanovení strategických cílŧ 

pro další období. Pro efektivní vyuţití, této analýzy, je zapotřebí vybrat z přemíry mnoţství 

jen ty ukazatele, které poskytují dostatek informací a vyţadují jen málo vstupních údajŧ. Dle 

výsledkŧ by pak měly být navrhnuty činnosti, které danou situaci zlepší. 

Nevýhodou finanční analýzy je, ţe porovnává minulou a nynější situaci, a přitom nebere 

v úvahu změny na trhu, jako jsou ceny, kupní síla, změny v postupech účetnictví či inflace. 

Všechny tyto zmíněné změny mohou zkreslit výsledky. Pokud, ale vedení nahlíţí k této 

skutečnosti, pak je moţné předejít zkreslení výsledkŧ analýzy. 
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4. ZÁVĚR 

Trh se dá přirovnat k bitevnímu poli, na kterém se místo válečníkŧ potýkají podniky. 

Tyto podniky bojují hlavně o zákazníky a o své čestné místo na trhu. Proto se snaţí přijít 

s něčím novým, inovativním, aby konkurenci zaskočili a předstihli. Jejich snaha se obrací 

k novým výrobkŧm, lepším sluţbám, niţším cenám aj. Není-li podnik dostatečně vybaven a 

připraven pruţně reagovat na rychlé změny, pak se snadno dostává do obklíčení a mŧţe tuto 

bitvu prohrát. Několik prohraných bitev mŧţe pro podnik znamenat i úpadek. Proto se kaţdý 

podnik snaţí zvolit co nejvhodnější strategii, aby mohl konkurovat a zvyšovat své trţby, ze 

kterých by mohl financovat svá další taţení. Oproti velkému podniku mají malé a střední 

podniky nevýhodu, musí o své místo mnohem více bojovat. Jakékoliv šlápnutí vedle mŧţe 

pro podnik znamenat obrovské ztráty, pro velký by to byla jen ztráta finanční, ale pro menší 

podnik mohou tyto ztráty znamenat sníţení platební schopnosti a v nejhorší variantě i 

vyhlášení insolvence. Díky tomuto znevýhodnění dbají na determinaci strategie, která by jim 

pomohla vydobýt určité místo na trhu. Kaţdá společnost bude plánovat svŧj strategický 

postup jinak.  

Sestavení strategie malé firmy začíná sumarizací vlastností a odlišností od 

konkurenčních podnikŧ. Chce-li malý podnik na trhu uspět, pak by měl dobře znát strukturu 

své konkurence. Vyskytuje-li se některá z jeho strategických podnikatelských jednotek na 

trhu, kde největší podíl má jeden nebo více velkých podnikŧ, pak by měl o této jednotce více 

uvaţovat. K této úvaze mu pomŧţe sestavení Bostonské matice. Nachází-li se strategická 

jednotka mezi tzv. bídnými psi či otazníky, pak je zapotřebí zváţit, zda by nebylo lepší zvolit 

strategii sklízení. To by pro podnik znamenalo opustit tento trh, protoţe není perspektivní. 

Navíc se uvolní finance, které lze vyuţít pro zlepšení strategické pozice a zvýšení podílu u 

jiného segmentu. Nově financovaný segment by měl zaujímat podíl na menším trhu, který 

není příliš zajímavý pro velké firmy. Tímto se podnik vyvaruje příliš silné konkurenci, 

s kterou by nemusel udrţet krok. Vstoupení na nový trh předchází analýza prostředí PEST a 

následně i SWOT analýza. Tyto analýzy pomohou podniku při rozhodování, na jaký trh a 

s jakým výrobkem a sluţbami vstoupit. SWOT analýza odkryje příleţitosti a hrozby tohoto 

trhu. Příleţitostmi se rozumí dosavadní nedostatky daného trhu a hrozbami naopak 

konkurence a bariéry vstupu. Bariéry vstupu se vyvodí z analýzy prostředí. Malá firma se 

samozřejmě nezabývá pouze svými strategickými jednotkami, ale i svou finanční stabilitou. 

Finanční zdraví podniku s sebou nese další moţnosti financování z rŧzných zdrojŧ, ať uţ se 

jedná o investory nebo úvěry. Díky těmto cizím zdrojŧm financování má firma moţnost 
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nadále se rozvíjet, inovovat své strategické jednotky, vytvářet si příleţitosti na nových trzích 

aj. V poslední době má spousta, převáţně malých firem problém s vysokým ukazatelem 

celkové zadluţenosti. Coţ je uzpŧsobeno omezenými vlastními finančními zdroji a mŧţe u 

podniku vyvolat druhotnou platební neschopnost.  

Velký podnik se od malého neliší pouze počtem zaměstnancŧ a obratem, ale i formou 

strategického řízení podniku. U malého podniku toto většinou zajišťuje jedna aţ dvě osoby, 

které musí zvládat analyzování i řízení. Naopak u velkého podniku sestavují tyto analýzy celé 

týmy a tím se sniţuje riziko subjektivizace. Velké podniky si mohou vybírat trhy, na které 

vstoupí. Obecně platí, ţe ty největší firmy vstupují na trhy, kde jsou dle ostatních firem 

největší bariéry vstupu. Tento trh mohou zcela ovládnout a mají jistý dlouhodobý příjem. 

Mŧţe se říct, ţe se tato strategická jednotka, dle BCG matice, pro ně stane dojnou krávou. Trh 

s minimální konkurencí a vysokými bariérami vstupu se povaţuje za stabilní, a jakoţto 

stabilní trh umoţňuje podniku dlouhodobě vyuţívat strategii udrţení. Díky velkým výnosŧm 

mŧţe firma investovat do nových strategických jednotek a zvýšit tak své zisky. Velké 

podniky, vstupující na trhy s rozsáhlejší konkurencí a menšími bariérami vstupu, před 

vstupem podrobují toto prostředí portfoliové matici General Electric. Kdyţ tato firma 

vstupuje do nového prostředí, chce si být jistá, ţe je toto prostředí dostatečně atraktivní. 

Atraktivita trhu se vyznačuje vysokým potenciálním ziskem, velikostí daného trhu, strukturou 

konkurence a dalšími ukazateli lišícími se dle firmy. Přiřadí-li společnost k vývoji strategie, 

vázané na hledání nového trhu, i SWOT analýzu, pak mŧţe na zvolený trh přijít s velkou 

konkurenční výhodou. V tomto případě by měla SWOT analýzu směřovat přímo k trhu. Své 

silné a slabé stránky by měla vyhodnotit v návaznosti na tento trh, příleţitosti a hrozby 

vzhledem ke konkurenci. Příleţitosti by mohly zahrnovat nevyuţité moţnosti trhu 

v porovnání s tím, co mŧţe nabídnout firma. Naopak hrozby by zahrnovaly výhody 

konkurence. Rozhodne-li se podnik na trh opravdu vstoupit, musí sestavit plán financování. 

Otázkou je zda pro financování tohoto projektu vyuţije své či cizí zdroje. Pouţije-li pouze své 

vlastní finance, pak tyto finance nebude moct nadále investovat a sníţí si tak moţnost zisku. 

Pouţije-li pouze cizí zdroje, pak sice vlastní bude moct investovat, ale zvýší se jeho 

zadluţenost i riziko věřitelŧ. Ideální poměr zdrojŧ financování záleţí na struktuře akiv. 

Střední podniky se mŧţou velikostně i řízením blíţit malým podnikŧm. Ovšem mohou 

být menšími konkurenty podnikŧm velkým. Řízení středně velkého podniku zajišťuje více lidí 

neţ u malého podniku, z nichţ kaţdý má svou činnost orientačně definovanou. Nevýhodou 

většiny středních firem je, ţe se nezaměřují na strategické řízení, ale spíše jen na výrobu. 
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Přitom stanovením cíle, postupŧ k jeho dosaţení a implementací by mohli dosáhnout mnohem 

lepších finančních i konkurenčních výsledkŧ. Pro začátek by stačilo sestavit analýzu silných a 

slabých stránek, příleţitostí a hrozeb. Touto analýzou si podnik ujasní své další kroky a 

upevní svou pozici na trhu. Výběr strategie a analýzy k vytvoření a zhodnocení této strategie 

záleţí na rŧzných faktorech jako např.: odvětví, daný trh, konkurence a hlavně na osobách 

vedoucích pracovníkŧ. 

Firemní strategie se neodvíjí pouze od velikosti podniku, do jejího strategického řízení 

vstupuje i forma řízení, velikost trhu, na kterém má svŧj podíl, velikost tohoto podílu, 

atraktivita odvětví, síla a velikost konkurence a mnoho dalších faktorŧ. Tyto faktory se rŧzní 

zase od dané situace na trhu. Například firma na trhu s nápoji, kde je obrovská síť konkurentŧ, 

bude stanovovat jinou strategii neţ firma vyrábějící a dodávající elektřinu, kde je naopak 

konkurentŧ minimálně. Společnost na trhu s nápoji se bude snaţit svou situaci udrţet a zlepšit 

ji například nápojem s novou příchutí, kdeţto podnik s elektřinou má svŧj podíl jistý 

(málokdo dnes hledá alternativní dodavatele elektřiny), a proto bude spíše investovat do 

jiných odvětví. 

Obecně se nedá určit nejlepší strategie pro všechny firmy. Určitá strategie mŧţe být pro 

jednu společnost nejlepší cestou k úspěchu, ale u druhé mŧţe mít za následek spíše stagnaci. 

Manaţerské metody pomáhají k určení strategický cílŧ a postupŧ jejich plnění, ale nikdy 

dopředu přesně neřeknou, zda tato strategie vyjde. Kaţdá z popsaných analýz vyuţívá 

informace stávající i minulé, někdy i informace, které ještě nevešly v platnost (např. chystané 

zákony a jejich novely). Avšak ani tato data, i kdyby byla statistická, nezaručují úspěch. Trh 

se totiţ dennodenně mění, chystané zákony, které měly vejít v platnost, nemusí vyjít 

v určeném termínu v plném znění nebo nemusí vejít v platnost vŧbec. Očekávaná poptávka se 

mŧţe rapidně sníţit díky novému substituentu jiné společnosti nebo se naopak zvýšit vlivem 

moderní doby. Při zvýšení poptávky se většinou daný trh rozroste o novou konkurenci a tím 

začne, mezi stávajícími a novými dodavateli určité strategické jednotky, boj o zákazníky.  
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aj.  a jiné 

BCG  Boston Consulting Group 

GE  General Electric 
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ROS  rentabilita trţeb (Return on Sales) 
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SWOT  analýza zohledňující silné stránky, slabé stránky, příleţitosti, hrozby 
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