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1. Úvod 

 

Ostravský region je významnou průmyslovou oblastí, kdy stěţejním odvětvím této 

ekonomiky je hutní a kovozpracující průmysl. V poslední době nebývalý růst zaznamenává 

energetický průmysl v podobě obnovy klasických tepelných elektráren a petrochemický 

průmysl, který zaznamenal nárůst realizace velkých investičních celků. Obě zmiňované 

oblasti se s ohledem na svůj rozmach neobejdou bez zvýšené potřeby dodávek potrubních 

systémů, speciálních komponent a ostatních polotovarů pro tato odvětví průmyslu.  

Kvalitativní náročnost a důleţitost těchto odvětví vyvolává zrcadlově zvyšující se 

nároky na kvalitu vstupů pocházejících z podpůrných odvětví, jejíţ dodrţování je upraveno 

příslušnými normami řad ISO, potřebu zkoumat, respektive získat v jednotlivých stádiích 

aktuální příslušné informace o kvalitě jak vstupů a meziproduktů , tak i konečných výrobků a 

tuto kvalitu patřičným způsobem doloţit certifikáty.  

Tato potřeba ve svém důsledku znamená vznik hospodářské příleţitosti pro 

vybudování podnikatelského subjektu, který bude poţadované zkoušky a testy, schopen 

poţadovaným způsobem provést. Této příleţitosti se chopila i společnost Flash Stell a.s. 

Cílem této práce je kvalifikovaným způsobem navrhnout model kritických funkcí 

nové zkušebny kovů pro vstup do konkurenčního prostředí trhu České republiky.  

  

1.1 Charakteristika společnosti Flash Steel a.s. 

 

Společnost Flash Steel a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost s rozsáhlou 

škálou aktivit. Tradice společnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti jejich představitelů 

v oblasti aplikovaného výzkumu, výroby a obchodu s kovem a s hutním materiálem. Firma 

zajišťuje vývoj, výrobu, prodej, export a import v širokém sortimentu hutních materiálů, 

potrubních celků, strojních polotovarů a dílů. Z počátku byla zákazníkem společnost vnímána 

spíše jako dodavatel hutního materiálu pro automobilový průmysl a energetiku, přičemţ 

hlavním cílem společnosti bylo bleskové plnění nabídek a dodávek, především 

nestandardních a speciálních materiálů a to v co moţná nejširším sortimentu. Společnost se ve 

velice krátkém čase vypracovala mezi významné dodavatele hutních materiálů, potrubí a 

potrubních komponentů na trhu. Cílem společnosti je zajistit dlouhodobou spolupráci a 

spokojenost obchodních partnerů a proto klade důraz na vysokou kvalitu dodávaných výrobků 
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a poskytovaných sluţeb. Od roku 2002 je společnost Flash Steel a.s. drţitelem certifikátu 

systému řízení jakosti dle ISO 9001:2000 vydaného společnosti TŰV. [19]  

Vedle jiţ zavedených a tradičních oblastí, jakými jsou obchod s hutním materiálem, 

dodávky technologických celků a strojních polotovarů či výzkum a vývoj v oblasti 

materiálového inţenýrství, zahájila v roce 2005 společnost vlastní výrobu spočívající 

v unikátní technologii broušení vnitřního a vnějšího povrchu silnostěnných trubek 

z legovaných ocelí na speciálně vyvinutých a vyrobených brousících strojích. Po uvedení do 

provozu byla tato technologie prezentována širokému spektru výrobců a odběratelů 

tlustostěnných trub, kdy se ihned setkala s obrovským ohlasem. Se zvyšující se poptávkou po 

tomto produktu a s poţadavky na rezervaci ročních výrobních kapacit ze strany odběratelů, 

vznikl záměr rozšířit technologii broušení vnitřních a vnějších povrchu trubek, k němuţ bylo 

zapotřebí vybudování nových výrobních prostor o vytvoření pracoviště nedestruktivního a 

destruktivního zkoušení materiálů. Zavedení obsluţného provozu zkušebny mechanických 

vlastností by ve svém důsledku mělo vést ke sníţení reţijních a výrobních nákladů a současně 

ke zvýšení rychlosti, komplexnosti a jakosti dodávek. Z  hlediska dlouhodobého je pak 

zásadním cílem společnosti získání akreditace této zkušební laboratoře. 

V souladu s prezentovaným záměrem se společnost Flash Steel a.s. rozhodla vyuţít 

moţnosti poskytnutí dotace z programu OPPI Rozvoj pro nákup nových technologií včetně 

souvisejícího vybavení. [23] 

 

Společnost Flash Steel a.s. je v současné době tvořena 5 divizemi : [19] 

 

 Metallurgical materials (kovové materiály) 

 Engineering (strojírenské inţenýrství a výroba) 

 Research and Development (výzkum a vývoj) 

 Construktions (stavby) 

 International Trade (mezinárodní obchod) 

 

2. Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

 

Podstatou marketingového výzkumu je poskytnout objektivní, relevantní, kvalitní a 

aktuální informace o změnách v ekonomickém prostředí minimalizující moţná rizika při 
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uskutečňování rozhodnutí. Informovanost zásadním způsobem ovlivňuje výsledek 

kvalifikovaného rozhodnutí, které bylo na základě marketingového výzkumu učiněno.  

Philip Kottler definuje marketingový výzkum jako „ systematické určování, 

shromaţďování, analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, 

před kterým firma stojí. “
  
[1]  

V podstatě se jedná o cílevědomý proces, zabezpečující všechny činnosti, slouţící 

ke sběru potřebných konkrétních informací, jeţ nelze jiným způsobem získat. 

Charakteristikami marketingového výzkumu jsou na jedné straně jedinečnost, vysoká 

vypovídací schopnost a aktuálnost takto získaných informací, na straně druhé vysoká finanční 

náročnost získání těchto informací, dále vysoká náročnost na kvalifikaci pracovníků, čas a 

pouţité metody. Kaţdý marketingový výzkum je jedinečný. Je totiţ pokaţdé ovlivňován 

jinými faktory, které vyplývají z různorodosti zkoumaných problémů. [2]  

Cílem marketingového výzkumu je co nejefektivnějším způsobem získat potřebná 

data o trţním prostředí, na kterém se subjekt pohybuje.  Takto získaná data jsou dále 

analyzována a tvoří základ pro co nejpřesnější stanovení marketingových a obchodních cílů i 

eliminaci chybných rozhodnutí.  

 

2.1 Funkce marketingového výzkumu  

 

- identifikace příleţitostí, problémů a hrozeb, které mohou v souvislosti s podnikáním na 

daném trhu nastat a tím předcházení moţným rizikům spojených s podnikáním, 

- tvorba metod pro sběr informací, 

- řízení a realizace procesu sběru dat, 

- analýza chování spotřebitelů, jejich potřeb, počtu a nákupního potenciálu, 

- sdělování a hodnocení zjištěných poznatků a jejich důsledků, 

- zprostředkování kontaktu s kupujícími, 

- zajištění informací o budoucím vývoji na trhu a jeho potenciálu, 

- poskytování informací o potřebách, preferencích a chování zákazníků, 

- charakteristika konkurence, shromaţďování informací o jejich výsledcích, podílech na trhu a 

oblastech, jichţ se přímo i nepřímo týká 

- poskytování zpětné vazby managementu a zajištění informací, které napomáhají při 

formulaci směrů marketingových strategií, volbě cílů a řízení podniku [20] 
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2.2 Předmět marketingového výzkumu  

 Okolí podniku 

 Makrookolí 

 Mikrookolí 

 Vnitropodnikové činnosti [3] 

 

2.3 Členění marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je členěn do následujících kategorií : 

  

1. Podle způsobu získávání údajů pro výzkum 

2. Na základě metodologie 

3. Podle účelu 

 

V následujících částech se budeme věnovat jednotlivým kategoriím. 

 

2.3.1 Členění marketingového výzkumu podle způsobu získávání údajů pro výzkum  

 

Marketingový výzkum od stolu (desk research) : Ve většině případů se jedná o opětovné 

pouţití v minulosti získaných dat, shromáţděných za jiným účelem, jeţ jsou nadále 

k dispozici. V takovémto případě hovoříme o sekundárních datech a kontextuálně i o 

sekundárním marketingovém výzkumu. 

 Výhodou tohoto typu výzkumu je snadnější dostupnost potřebných informací, úspora 

času a ve svém důsledku i o to niţší náklady.  Zjevnou nevýhodou je pak zastarávání 

informací, jejich neúplnost, neobjektivnost a nepřesnost. Velmi důleţitým aspektem je zdroj 

informací, jejich neúplnost a někdy i neobjektivnost a nepřesnost. Naprosto zásadním je pro 

tento typ kvalita zdroje informací, které jsou v rámci výzkumu zpracovány a jeho druh, tedy 

zda se jedná o zdroj interní či externí.  

 

o Interní zdroje : Jsou nejlevnější a zároveň i nejdostupnější informace 

nacházející se přímo v podniku. Mohou jimi být údaje účetní evidence, 

přehledy o trţbách, výsledky hospodářské činnosti podniku, databáze 

zákazníků  apod. 
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o Externí zdroje : Nositeli potřebných informací jsou odborná literatura, 

webové stránky, knihovny, sdělovací prostředky jako televize či rozhlas a 

v neposlední řadě informace statistického úřadu. 

 

Marketingový výzkum v terénu (field research) : Jestliţe potřebné informace nejsou volně 

dostupné, ať jiţ z interních či externích zdrojů, je nutno, v souladu s vytyčenými cíly a 

potřebami výzkumu, je nově obstarat. V takovém případě hovoříme o primárním 

marketingovém výzkumu, kde jsou přesné a objektivní informace získávány na základě styku 

s trhem. Oproti sekundárnímu marketingovému výzkumu je logicky primární marketingový 

výzkum časově a finančně náročnější a vyţaduje mnohem podrobnější rozpracování postupu 

jako stanovení plánu výzkumu, zvolení metod a výběr vzorků nositelů informací. [21] 

 

2.3.2 Členění marketingového výzkumu na základě metodologie  

 

Kvalitativní marketingový výzkum : Zabývá se důvody, příčinami a motivy chování 

lidí. Důkladně zkoumá názory vybraných představitelů určité předem zvolené 

skupiny na zkoumaný problém. Je charakteristický hlubším poznáním a 

vyuţívá se při vstupu do nové problematiky, v níţ je nutno se nejdříve 

důkladně zorientovat. Typickými nástroji tohoto druhu marketingového 

výzkumu jsou individuální hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory a 

projekční techniky. 

 

Kvantitativní marketingový výzkum : Jeho cílem je postihnout dostatečně obsáhlý a 

reprezentativní vzorek jednotek.  Zjišťuje skryté a hlubší příčiny zkoumaných 

jevů, postoje, přístupy a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo 

sluţbám. Mezi nástroje kvantitativního marketingového výzkumu řadíme 

zpravidla pozorování, písemné, osobní, telefonické nebo elektronické 

dotazování. [21]
 
[22] 

 

2.3.3 Členění marketingového výzkumu podle účelu  

Existuje více různých typů marketingových výzkumů, které byly vytvořeny dle 

konkrétních aktuálních účelů, jimţ mají slouţit. Zpravidla se jedná o sledování vzájemných 
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vztahů a příčin, odhadu budoucího vývoje a popis aktuálního stavu. Do této kategorie se řadí 

deskriptivní, monitorovací, explorativní, kauzální, prognostický a koncepční výzkum.  

 

Deskriptivní (popisný) výzkum : Cílem je poskytnout přesný obraz o vybraných 

aspektech trţního prostředí v určitém časovém období, popisující procesy a 

jevy, jeţ jsou relevantní pro rozhodnutí.  

 

Monitorovací výzkum : Spočívá v nepřetrţitém shromaţďování informací o vnitřním a 

vnějším prostředí firmy a jejich následném zpracování do podoby datových 

výstupů dle interních a externích zdrojů, s cílem zajistit neustálou 

informovanost o situaci na trhu. Napomáhá včas odhalovat příleţitosti a potíţe, 

které se mohou na daném trhu vyskytnout. 

 

Explorativní výzkum :  Slouţí k správnému definování, pojmenování a upřesnění 

problému o kterém nemáme dostatek informací. Zpravidla je prováděn 

v počátečních fázích rozhodovacího procesu a je označován jako předvýzkum. 

 

Kauzální výzkum : Zkoumá vztahy a vazby mezi sledovanými jevy. 

 

Prognostický výzkum : S vyuţitím informací kauzálního a deskriptivního výzkumu, 

předpovídá budoucí vývoj.  

 

Koncepční výzkum : Cílem je identifikovat skutečnosti, příčiny a pravděpodobnost 

budoucího vývoje. Stanovuje vhodné nástroje k získání konkurenční výhody, 

vyuţití příleţitostí, sníţení rizika a zjišťuje účinnost těchto nástrojů. [3] [21]   

 

2.4 Pět základních kroků marketingového výzkumu 

 

Proces marketingového výzkumu spočívá v pěti základních krocích, přičemţ 

kaţdý z nich má své nezastupitelné a neopominutelné místo. Výsledek výzkumu pak bývá 

podkladem pro marketingové rozhodnutí a managementu by měl poskytnout informace 

potřebné k plánování marketingové strategie nebo odpovědět na řadu konkrétních otázek.  
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Obr. 2.1 Proces marketingového výzkumu [17] - upraveno  

 

3. Konkurence a její analýza 

 

Jak vyplývá z předchozích části, marketingový výzkum napomáhá předpovědět 

chování a jednání zákazníků a sníţit podnikatelské riziko. Poskytuje specifické, ověřitelné 

informace o trhu, prostředí, zákaznících a konkurenci. V dnešním, turbolentně se měnícím 

podnikatelském prostředí, můţe mít nesprávné rozhodnutí pro podnik fatální následky a proto 

je výzkum všech faktorů, které na podnik působí, nesmírně důleţitý. Správné rozhodnutí a tím 

i minimalizace podnikatelského rizika předpokládá mít, krom jiných, i správné znalosti o 

konkurenci.   

Výzkum konkurence, konkurenčního prostředí a chování je však úkol neobyčejně 

náročný, sloţitý a pracný. Zajímavým způsobem osvětlil sloţitost analýzy konkurence Václav 

Malý, který říká: „ Konkurenti totiţ nejsou, na rozdíl od spotřebitelů, kooperativní. Chování a 

jednání konkurentů je antagonistické a konjunktivní, často lest, předstírání a klam jsou 

prostředky, pomocí kterých se zakrývají a maskují vlastní strategie a na druhé straně získávají 

informace o strategiích konkurentů.“ [3]  Přesto však jsou informace o konkurenci, zejména 

pak v případě realizace nového vstupu do trţních prostředí, pro podnik velmi důleţité, neboť 

jedině na jejich podkladě je schopen správně porovnat svou konkurenční pozici s pozicemi 

Definování problému a 

určení cíle výzkumu 

Analýza situace a určení 

zdrojů informací 

Metody a techniky 

sběru dat 

Zpracování, analýza a 

interpretace informací 

Zpracování a prezentace 

závěrečné zprávy 



 10 

konkurentů, posoudit konkurenční schopnosti a tím své šance a rizika v trţním procesu. 

Dosáhnutí konkurenční výhody předpokládá identifikaci svých konkurentů a poznání trhu.  

 

3.1 Charakteristika konkurence 

 

Schopnost konkurovat je základem úspěchu či neúspěchu firmy. Pouze v případě 

dobře zvládnuté konkurence lze významně zvýšit výkonnost podniku. Dle definice „ 

Konkurencí rozumíme proces střetávání protikladných zájmů ekonomických subjektů, 

vystupujících na trhu. “ 
 
[4]  

Je nutno si uvědomit, ţe konkurence je vztah dvou a více subjektů. Konkurent, 

aby mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat alespoň dva předpoklady : 

 

 Musí být „konkurenční“, resp. musí disponovat konkurenčním potenciálem 

 Musí mít „konkurenční“ zájem , tedy chtít vstoupit do konkurence 

 

Pro kaţdého, ať jiţ začínajícího či jiţ etablovaného podnikatele je nezbytně nutné 

významově a fakticky rozlišit konkurenci, tedy proces či jednání, kterým se okolní firmy 

dostávají vůči podnikateli do konkurenční pozice, jakýsi stavový aspekt a 

konkurenceschopností jako potenciálem firmy. [7]   

Konkurenčnost či konkurenceschopnost vyjadřuje trţní potenciál podniku nebo 

odvětví, ve střetu o trţní postavení s jinými podniky nebo odvětvími. Výsledkem je pak 

dosáhnutí dobrého postavení na trhu, jenţ podniku zajistí odpovídající prosperitu alespoň na 

krátkou aţ střední dobu.   

„Takto vyjádřený pojem tedy obsahuje definiční znaky :“ [5] 
  

 

 Je to výraz potenciálu, zjevné nebo latentní schopnosti, ale jen takové, která má 

trţní uplatnění 

 Projevuje se ve střetu s konkurenty 

 Charakterizuje určitý, alespoň trochu trvalejší výsledek, není jen okamţitý nebo 

nahodilý 
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Defacto se jedná o schopnost podniku postavit se předním konkurentům, uspět ve 

střetu s nimi a zajistit si minimálně střednědobou prosperitu. Aby podnik v konkurenčním 

utkání uspěl, musí neustále svou konkurenční výhodu rozvíjet v těchto směrech : [5] 

 Rozvíjet konkurenční výhodu na hlavním směru podnikového rozvoje, nikoli však 

na vedlejších 

 Posilovat hlavní konkurenční výhodu souvisejícími a pomocnými konkurenčními 

výhodami 

 Vytvořit soubor silných konkurenčních výhod, jeţ jsou vůči sobě 

komplementární, doplňují a posilují se 

 Budovat záloţní konkurenční výhodu, kterou lze vyuţít v době stagnace či 

poklesu hlavní konkurenční výhody 

 Neustále pracovat na nové, ještě mocnější konkurenční výhodě, přestoţe 

předchozí ještě podniku zajišťuje dostatečně silnou konkurenční pozici 

 

Abychom byli schopni rozpoznat konkurenční výhodu, je nutno pohlíţet na 

kaţdou jednotlivou činnost podniku samostatně, zkoumat jakým způsobem na sebe působí, 

protoţe kaţdá z těchto činností můţe napomoci k relativnímu postavení podniku z hlediska 

výše nákladů a vytvořit základ pro diferenciaci. Nástrojem takového to zkoumání můţe být 

hodnotový řetězec. Pomocí něho lze identifikovat v podniku strategicky významné činnosti, 

porozumět nákladům a rozpoznat stávající i potencionální zdroje diferenciace. Jestliţe pak 

bude podnik strategicky významné činnosti provádět levněji, neţ- li jeho konkurenti, můţe 

tím získat konkurenční výhodu.  

 

3.2 Analýza konkurence 

 

Je nezbytně nutné, aby firma, která hodlá efektivně naplánovat své konkurenční 

strategie, disponovala co největším mnoţstvím informací o své konkurenci. Jde o neustálé 

srovnávání ceny, distribučních kanálů a srovnávání nabídky produktu či sluţeb. Musíme 

vědět, kdo jsou naši konkurenti, jaké mají cíle a strategie, jaké jsou jejich silné a slabé stránky 

a jak obvykle, na nastalé změny, reagují. Při analýze konkurence je vhodné postupovat dle 

těchto kroků : 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Kroky při analýze konkurence 
 
[7] 

  

 

3.2.1 Identifikace konkurentů 

 

 Konkurenti jsou v podstatě nepřátelé a jejich přítomnost je defacto neţádoucí. 

Přestoţe jsou konkurenti pro podnik nepochybně hrozbou, správný konkurent můţe mnohdy 

konkurenční postavení podniku posílit a být mu tak prospěšný, aniţ by představoval pro 

podnik příliš tvrdou a dlouhodobou hrozbu. [6] Bez konkurentů by byl podnik 

sebeuspokojený a jiţ by neměl potřebu hledat nové konkurenční výhody, vedoucí k dosaţení 

stabilního a výnosného postavení na trhu.  

 

3.2.2 Odvětvové vymezení konkurence 

 

 Mnoho firem identifikuje své konkurenty dle odvětví. Odvětví je tvořeno 

skupinou firem nabízející produkty nebo produktovou třídu, které představují blízké 

substituty. V podstatě hovoříme o zvýšené poptávce po jiném produktu, který je schopen ten 

původní nahradit v případě, jestliţe vzroste cena tohoto původního produktu. [7]
 
 

 

3.2.3 Tržní vymezení konkurence 

 

 Firma identifikuje konkurenty z pohledu trhu, nikoliv jen z pohledu odvětví. 

Vzroste snaha o uspokojení shodných potřeb zákazníků nebo obslouţení stejné skupiny 

zákazníků, coţ povede k zefektivnění dlouhodobého plánování. Trţní vymezení konkurence 

rozšíří firmě obzory o skutečné i potenciální konkurenci. [7]
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3.2.4 Cíle konkurence 

 

 Jakmile firma rozpozná své hlavní konkurenty  je nezbytné, aby zjistila, co 

konkrétně konkurent od trhu očekává a co jej motivuje. Kaţdý konkurent si stanovil své 

vlastní cíle dle svých vlastních preferencí a kaţdému přikládá jinou důleţitost.  

 Dobrá znalost plánů konkurence napoví, je-li konkurent se svým nynějším 

postavením spokojen a taktéţ odhalí, jakým způsobem zareaguje na kroky podniků, jeţ vnímá 

ve svém podnikatelském prostředí jako konkurenty. 

 Velmi důleţité je sledování trţních segmentů z pohledů cílů konkurence. 

V případě, ţe se konkurent hodlá přesunout do nového trţního segmentu, můţe to znamenat 

příleţitost pro firmu. Jestliţe pak konkurent naopak hodlá vstoupit do segmentu, který firma 

sama obsluhuje, je předem varována, coţ jí  poskytuje dostatek času učinit potřebná opatření, 

která by eliminovala a nebo alespoň významnou měrou zmírnila následky rozhodnutí 

konkurenta. [7]
 
 

 

3.2.5 Hodnocení silných a slabých stránek 

 

 Kaţdá firma by měla identifikovat silné i slabé stránky konkurence, neboť na 

podkladě těchto zjištění je schopna dospět k závěru, je-li konkurent schopen uskutečnit svou 

strategii a dosáhnout vytýčených cílů. Informace o silných a slabých stránkách konkurence je 

firma schopna zjistit na podkladě sesbíraných sekundárních dat, kdy tyto znalosti mohou být 

ještě rozšířeny provedením primárního marketingového výzkumu. [7]
 
 

  

3.2.6 Předpokládaná reakce konkurenta 

 

 Na podkladě cílů, strategií, silných a slabých stránek konkurenta jsme schopni 

predikovat moţné kroky a reakce konkurence. Kaţdá firma se vyznačuje vlastní filozofií, 

strukturou a podnikovou kulturou a na kroky konkurence reagují rozdílně. V některých 

odvětvích firmy svádí neustálý boj, v jiných fungují poměrně v souladu. Jestliţe firma 

disponuje poznatky o reakcích konkurentů, je schopna včas rozpoznat okamţik, kdy je třeba 

na pozici konkurenta zaútočit a způsob, jakým v případě potřeby, bránit svou současnou 

pozici. [7]
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3.3 Konkurenční prostředí 

 

 Kaţdý podnikatelský subjekt, aţ na nepatrné mnoţství výjimek, má na trhu své 

konkurenty, s kterými svádí neustálý boj ve snaze prosadit se na daném trhu. Konkurenční 

prostředí, ve kterém se firma nachází, je ovlivněno oborem podnikání a velikostí trhu na 

kterém působí. Z těchto pohledů se pak firma můţe nacházet v těchto konkurenčních 

prostředích : 

 

 Dokonalá konkurence 

 Do značné míry je ideálním stavem a je charakterizována existencí velkého počtu 

konkurentů jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky. Vstup do odvětví je volný a 

neexistují ţádné bariéry obchodování. Nabídka produktů je stejnorodá. Charakteristickým 

znakem dokonalé konkurence je neschopnost subjektů ovlivňovat cenu, jelikoţ její podíl na 

trhu je zanedbatelný a svým příchodem či odchodem, poklesem nebo růstem produkce, cenu 

není chopen ovlivnit.  [4] 

 

 Nedokonalá konkurence 

 V reálném ekonomickém světě se však setkáváme s různými formami nedokonalé 

konkurence : 

 

o Monopolní konkurence je charakterizována velkým počtem malých 

firem, které jen částečně ovlivňují cenu produktu. Produkt je 

diferencovaný a vstup do odvětví je volný. 

 

o Oligopolní konkurence se vyznačuje nabídkou produktů malým 

počtem velkých firem. Cena produktu je poté závislá na objemu produkce 

a ostatních konkurentech, působících v daném odvětví. Pro vstup do 

odvětví existují pouze částečné bariéry. 

 

 

o Čistý monopol je trţní situací, při které existuje pouze jeden výrobce, 

který silně ovlivňuje cenu produktu. Vstup do odvětví je uzavřený. 
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 Popsané typy trhů jsou pouze teoretickými koncepcemi, kdy zpravidla se firmy 

nacházejí někde mezi čistým monopolem a dokonalou konkurencí. Je velmi důleţité, aby při 

výběru konkurenční strategie, firma zohlednila typ konkurenčního prostředí, v němţ se 

pohybuje. V případě, ţe se podnikatelský subjekt pohybuje na trhu přibliţujícímu se dokonalé 

konkurenci, bude muset přijmout cenu, jeţ byla stanovena trhem.    

 

3.4 Konkurenční strategie 

 

 Cíle určují, čeho chceme dosáhnout. Strategie pak způsob, jakým cílů hodláme 

dosáhnout. Velký význam je v současné době věnován konkurenční strategii, jakoţto součást 

strategického plánování.  

 Konkurenční strategie je hledání příznivého konkurenčního postavení v určitém 

odvětví, v němţ se konkurence projevuje, s cílem vybudovat výnosné a udrţitelné postavení 

vůči silám, které rozhodují o schopnosti konkurence v daném odvětví. [6] Jakmile dokonale 

poznáme prostředí konkrétního odvětví a identifikujeme své konkurenty, vyvstává nutnost 

vypracování takové konkurenční strategie, která umoţní co nejlepší umístění produktu na 

trhu, oproti nabídce konkurenčních firem. Neexistuje jednotná a nejlepší strategie pro všechny 

firmy, protoţe kaţdá si musí zvolit tu svou strategii s ohledem na stanovené cíle, situaci 

v odvětví, příleţitosti a zdroje. 

 Abychom byli schopni zvolit správnou konkurenční strategii podniku, je nutné 

adaptovat podnik do vztahu s podmínkami prostředí, tedy prostředí daných odvětví, v nichţ 

podnik soutěţí. Struktura odvětví v nemalé míře ovlivňuje stanovení konkurenčních pravidel.  

 Porterova analýza konkurence vychází z toho, ţe úroveň konkurence závisí na 

pěti základních konkurenčních silách, znázorněných na obr. 3.2. Působení těchto sil se různí 

dle odvětví, avšak souhrnné působení těchto sil předpokládá dosaţení konečného zisku. 

„Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takového 

postavení, v němţ podnik můţe nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jejich působení 

obrátit ve svůj prospěch.“ [8] Souhrnné působení těchto pěti základních sil ovlivňuje výši 

potenciálu konečného zisku, který je pro kaţdé odvětví rozdílný, přičemţ tento potenciál je 

měřitelný z pohledu dlouhodobé návratnosti investovaného kapitálu. Je-li působení těchto sil 

intenzívní, ţádná firma v odvětví, nedosahuje závratných zisků a obráceně. [10]   
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 Hrozba nově vstupujících firem 

Vyjednávací vliv dodavatelů     Vyjednávací vliv zákazníků 

 

 

 

 

 

       Hrozba substitučních výrobků nebo sluţeb 

         

 

 

Obr. 3.2 Konkurenční síly [8] - upraveno   

 

Nově vstupující firmy – stávající firmy v odvětví dosahují vysokých výnosů. Taktéţ vstup 

do odvětví je snadný a nové firmy o vstup do tohoto odvětví projevují eminentní zájem. Jejich 

vstup je obvykle eliminován dvěma typy bariér :  

 

 Bariéra strategická – stávající výrobci se snaţí, aby trh byl pro nově vstupující 

firmy neatraktivní. 

 

 Bariéra strukturální – aby nová společnost mohla vstoupit do odvětví je 

zapotřebí, aby splňovala předem stanovené poţadavky. Měla by disponovat 

patřičnou výrobní kapacitou, s níţ by byla schopna dosáhnout  rozumné 

nákladové ceny. Měla by mít dostatek zkušeností a zajištěn přístup k distribučním 

kanálům. V neposlední řadě musí mít dostatek investičních zdrojů, potřebných k 

vybudování nového výhodného postavení na trhu. 

 

Nebezpečí substitučních výrobků – substituční výrobky, které funkčně nahrazují stávající 

výrobky a jejichţ kvalita a cena se zlepšuje, výrazným způsobem ohroţují stávající výrobek, 

jelikoţ zákazníci snadno k těmto substitutům přestoupí. 
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Vyjednávací síla zákazníků – závisí na pěti faktorech  

 

 Počet zákazníků – v případě menšího počtu zákazníků, kteří jsou jednotní, můţe 

docházet k snadnějšímu prosazování jejich zájmů 

 Stupeň koncentrace zákazníků – malý počet zákazníků nakupujících relativně 

velké mnoţství, disponuje vynikající vyjednávací pozicí při určování podmínek 

dodávek zboţí a stanovení jejich ceny.  

 Nebezpečí zpětné integrace – ve výrobním nebo obchodním řetězci dochází 

k integraci dodavatelů způsobené tlakem zákazníků, coţ často vede k poklesu 

ceny a ziskovosti výrobce polotovaru vzdáleného od konečného zákazníka. 

 Stupeň diferenciace produktu – v případě, ţe se na trhu vyskytuje více 

konkurentů, má zákazník moţnost volby dodavatele a tím se zvyšují i jeho 

vyjednávací moţnosti. Jestliţe nemá zákazník moţnost volby, jeho vyjednávací 

moţnosti jsou minimální. 

 Citlivost na kvalitu produktu – preferuje-li zákazník kvalitní výrobky, zvolí 

dodavatele, který mu poţadovanou kvalitu produktu zaručí. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů – pět faktorů, které ovlivňují vyjednávací sílů zákazníku, se 

taktéţ vztahují na dodavatele. Dodavatelé však disponují větší mírou vlivu a jsou schopni 

určovat podmínky, jimiţ se pak zákazníci musí řídit.   

 

Konkurence v odvětví – vyznačuje se rivalitou mezi firmami podnikajícími ve stejném 

odvětví. Rozsah tohoto konkurenčního boje ovlivňuje šest faktorů.  

 

 Stupeň koncentrace – je ovlivněn počtem výrobců a jejich podílem na trhu. 

Vyšší stupeň koncentrace znamená i ostřejší konkurenci. Činnost jednoho 

subjektu ihned vyvolává reakci konkurence. Z tohoto důvodu firmy často 

sjednávají vzájemné dohody, které mají zabránit neţádoucí konkurenci. 

 Diferenciace výrobků – při nízké diferenciaci produktů, v oblasti jejich kvality a 

uţitných vlastností, konkurence roste.  

 Změna velikosti trhu – zvětšující se trh sniţuje stupeň konkurence, neboť na 

trhu se vyskytují volné kapacity. Stabilizace trhu pak povede k intenzivnější 

konkurenci se snahou vytlačit nadbytečné kapacity. 
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 Struktura nákladů – mají-li dodavatelé vysoké fixní náklady, konkurují si více 

cenou při zmenšujícím se trhu. To způsobí, ţe cena kompenzující variabilní 

náklady zvyšuje fixní náklady 

 Rostoucí výrobní kapacita – převyšují-li výrobní kapacity velikost trhu, mezi 

podnikatelskými subjekty dojde k ostré konkurenci 

 Bariéra vstupu – konkurence se zvyšuje, jakmile je pro dodavatele obtíţné 

vystoupit ze smršťujícího se trhu. [8]   

   

 Pro určení základního přístupu k vypořádání se s pěti konkurenčními silami 

existují tři základní vítězné konkurenční strategie, jeţ povedou k předstiţení jiných firem 

v odvětví. [10] 
 
 

 

 Strategie nízkých nákladů 

 Diferenciace 

 Soustředění pozornosti 

 

 Pro úspěšnou realizaci strategie je nezbytné, aby se firma zaměřila pouze na jeden 

z těchto přístupů a sledovala pouze jeden hlavní cíl, neboť aplikace více přístupů najednou 

nepovede k dosaţení kýţených výsledků, protoţe se jejich účinek rozptýlí.  

 

3.4.1 Strategie nízkých nákladů 

 

 Cílem této strategie je dosáhnutí postavení s nejniţšími náklady v porovnání 

s ostatními konkurenty v odvětví, coţ pro firmu představuje neustále sniţování přímých i 

nepřímých nákladů ve všech útvarech podniku a tím tedy zavedení niţší ceny oproti 

konkurenci a získání většího trţního podílu.  Dosaţení této pozice je zpravidla podmíněno 

zavedením moderního a výkonného výrobního zařízení, coţ však v začátcích povede 

k velkým počátečním investicím do technologického zařízení nebo výhodným přístupem 

k surovinám, minimalizováním nákladů na výzkum a vývoj, reklama, sluţby a prodej. Při 

úspěšné implementaci této strategie firma dosahuje nadprůměrných výnosů ve svém odvětví a 

to bez ohledu na přítomnost ostatních konkurenčních sil. Před důsledky soupeření konkurentů 

je firma ochráněna tím, ţe jí stále zůstává zisk, zatímco ostatní konkurenti ho jiţ obětovali na 

soupeření, neboť ti mohou stlačit cenu jen na úroveň nejúspěšnějšího konkurenta.  
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3.4.2 Diferenciace 

 

 Tato strategie je zaloţena na úsilí o vytvoření jedinečného produktu v celém 

odvětví. Diferenciace můţe být vnímána z rozmanitých hledisek, například ojedinělém 

designu, výjimečné kvalitě, postavení značky, technologii nebo ojedinělé sluţbě, coţ firmě 

umoţňuje stanovení vyšší ceny bez ovlivnění poptávky. Firma se musí zaměřit na ty 

charakteristiky svých výrobků a sluţeb, jimiţ se odliší od výrobků a sluţeb konkurentů a 

těmto věnovat maximální pozornost. V ideálním případě se firma od konkurentů odlišuje 

hnedka v několika ohledech najednou. Nelze však ignorovat sledování nákladů, ale tato 

strategie vychází z podstaty, ţe náklady nejsou tím nejdůleţitějším strategickým cílem. Dobře 

zvládnutá strategie diferenciace otvírá firmě moţnosti dosahování nadprůměrných výnosů 

v odvětví, neboť vytváří ochranu proti pěti konkurenčním silám, jelikoţ zákazníci jsou věrni 

osvědčené značce. Právě jedinečnost produktu či sluţby tvoří vstupní překáţku, kterou by 

musel konkurent překonat. Taktéţ věrnost zákazníků, získaná na základě jedinečnosti 

produktu, zajišťuje firmě lepší postavení ve vztahu k substitutům, neţ-li kterého dosahuje 

konkurence.    

 

3.4.3 Soustředění pozornosti  

 

 Oproti dvěma předchozím strategiím, které byly zaměřeny na uplatnění v širokém 

segmentu daného odvětví, je tato strategie zaměřena na několik trţních segmentů, jejichţ 

potřeby hodlá uspokojit. Tyto segmenty musí vykazovat určité zvláštní potřeby, které nejsou 

plně uspokojovány velkými výrobci. Tímto přístupem je firma schopna efektivněji a účinněji 

naplňovat strategické cíle neţ konkurence a tím i dosáhnout diferenciace, protoţe firma nabízí 

lepší produkt nebo vykazuje niţší náklady neţ ostatní.  

 Firma, která není schopna rozvinout svou strategii ani jedním ze tří uvedených 

základních směrů, se nachází ve velmi špatném strategickém postavení a je téměř jisté, ţe 

firma dosáhne nízkého zisku. [10]   

 Kotlerovo pojetí strategie konkurence vyplývá z vymezení trţní pozice, jiţ si 

firma pro sebe vybuduje. Definuje celkem čtyři moţné pozice konkurenční firmy na trhu a jim 

odpovídající strategie. [11]  
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3.4.4 Vedoucí firma na trhu 

 

 Jde o strategii, jiţ uplatňuje firma s dominantním nebo významným postavením 

na trhu, která trh zpravidla vede a určuje trţní podmínky v oblasti změn cen, zavádění nových 

výrobků, distribuce a propagace. Postavení firmy je konkurencí uznáváno, avšak často na něj 

útočí se snahou získat konkurenční výhodu, plynoucí z jejího postavení na trhu. 

 

3.4.5 Tržní vyzyvatel 

 

 Jde o firmu, která na trhu zaujímá druhou, třetí nebo další pozici. Její postavení je 

přesto vnímáno jako významné. V činnostech vedoucí konkurenční firmy hledá slabá místa ve 

sluţbách nebo cenách a poté na ní tvrdě a neúprosně zaútočí se snahou zvýšit svůj trţní podíl 

v daném odvětví.  

 

3.4.6 Tržní následovatel 

  

Jedná se o firmy s menším podílem na trhu, které nezaujímají přední pozice a většinou nemají 

dostatek sil a zdrojů na útok proti vedoucí firmě na trhu. Většinou se vyhýbají konkurenčním 

bojům a soustřeďují se na následování vedoucí firmy tím, ţe zákazníkům nabídnou obdobné 

výrobky jako tato vedoucí firma na trhu.   

 

3.4.7 Výklenkář  

 

 Tato strategie je zaměřena na určitý, velmi malý trţní segment, tkzv. výklenky, 

kterým věnuje maximální pozornost se snahou o pokrytí této části trhu, kterou velcí 

dodavatelé přehlíţejí a ignorují. Firma implementující tuto strategii se vyhýbá konkurenčním 

střetům a zaměřuje se na určitý segment, geografickou skupinu zákazníků nebo specifický typ 

výrobku. [8]  

 

4. Shrnutí získaných poznatků 

 

 V předchozích pasáţích byl v kapitolách 2. a 3. proveden komplexní rozbor, 

analýza a vymezení marketingového výzkumu a konkurence. Stěţejními prvky, které budou 
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nadále vyuţity po účely této práce, byly v pasáţi věnované marketingu metody výzkumu 

podle způsobu získávání údajů.  

 V prvotní fázi bude pro získávání dále zpracovávaných dat vyuţit marketingový 

výzkum od stolu, tzv. desk research. Vstupní data tedy budou získávána z jiţ existujících a 

dostupných zdrojů, jakými jsou například jiţ v minulosti sebraná statistická data o struktuře a 

rozmístění průmyslu v ČR, dále data, jeţ zveřejňují jednotlivé zkušebny o povaze a druhu 

zkoušek a další anamnestické údaje, a to jednak prostřednictvím internetové sítě a jednak 

prostřednictvím tisku a propagačních materiálů, či jiné dostupné literatury. 

 Po aplikaci základních kroků marketingového výzkumu na soubor dat získaných 

popsanou metodou, bude sběr následujících dat, která komplexně dokreslí situaci v daném 

segmentu a umoţní její následné objektivní vyhodnocení, proveden metodou výzkumu 

v terénu, tedy field research.  

 Tuto metodu je nezbytné pouţít s ohledem na zjevnou existenci údajů, které 

nejsou běţně dostupné a pro jejich získání je třeba oslovit přímo konkrétní subjekty. Je nutno 

konstatovat, ţe absence těchto vstupních dat by měla za následek zjevnou neobjektivnost 

výsledné analýzy.  

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe cílem této diplomové práce je kvalifikovaným 

způsobem navrhnout model kritických funkcí nové zkušebny kovů pro vstup do 

konkurenčního prostředí trhu České republiky, je dalším nezbytným krokem pro naplnění 

stanoveného cíle provést analýzu konkurence v podobě stávajících jiţ etablovaných zkušeben 

kovů, kdy navrhovaný nový subjekt bude muset najít své místo v trţním prostředí. Pro tento 

účel je nezbytné zjištění struktury konkurenční nabídky v podobě poskytovaných zkoušek a 

analýza jejich četnosti odráţející poţadavky poptávky, dále identifikace hlavních konkurentů 

a vyhodnocení jejich silných a slabých stránek.  

 Po provedení analýzy konkurenčního prostředí je třeba stanovit s ohledem na 

zjištěné výstupy konkurenční strategii, ať jiţ se bude jednat o metodu strategie nízkých 

nákladů, soustředění pozornosti či rozhodnutí zda nová zkušebna zaujme pozici trţního 

vyzyvatele či naopak následovatele.  

 Vytvoření komplexu výstupních dat dle výše popsaného záměru umoţní autorovi 

vyslovit kvalifikovaný závěr, jenţ bude obsahovat výsledná doporučení a rovněţ samotný 

model ideální zkušebny kovů s ohledem na maximalizaci jejího faktického uplatnění v daném 

segmentu trhu.  
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5. Marketingová segmentace zkušeben kovů v ČR 

 

5.1 Historie a vývoj zkušebnictví v ČR 

 

 Počátky zkušebnictví, jako takového, sahají do hluboké minulosti, přičemţ jako 

zásadní ve vývoji tohoto odvětví lze spatřovat rok 1983, kdy se konala první mezinárodní 

konference skupin pracovníků z oblasti zkoušení základních mechanických vlastností kovů. 

Výsledkem bylo zjištění značných rozdílů v přístupech v provádění a vyhodnocování zkoušek 

v jednotlivých státech. Československo jiţ v té době hrálo prim, neboť oproti zahraničním 

zkušebnám, které se rozvíjely individuálně aţ izolovaně a bez společného přístupu k řešeným 

problémům, byly jiţ naše zkušebny sdruţovány podle odbornosti, byly pořádány školící a 

doškolovací kurzy, semináře a konference s výměnou zkušeností, čemuţ naše zkušebny vděčí 

za svou současnou vysokou technickou úroveň. 

 Aţ zaloţení evropské organizace pro zkoušení a certifikaci (EOTC) v roce 1990 

znamenalo jistý posun v oblasti zkušebnictví na mezinárodní úrovni, kdy byl přijat souhlasný 

názor představitelů zkušeben na zavedení jednotného a fungujícího systému jakosti, který by 

byl posouzen třetím nestranným orgánem.  Hlavním cílem byla snaha o přiblíţení se výsledků 

zkoušek skutečným vlastnostem, ať jiţ jsou uskutečněny v té či oné zkušebně.   Evropská 

organizace pro zkoušení a certifikace měla tedy organizovat veškeré záleţitosti v oblasti 

zkušebnictví.  

 Koncem devadesátých let došlo ke změně hlavního poslání EOTC, jehoţ úkolem 

se stalo zabezpečování hodnocení shody vlastností výrobků se směrnicemi EU, kdy došlo ke  

změně názvu a to na Evropská organizace pro posuzování shody. Na počátku roku 1999 

došlo, na základě dohody Evropského zkušebnictví, k vytvoření dvou vzájemně 

spolupracujících oblastí : 

 

 Řídící oblast (EUROLAB+EURACHEM+EUROMET) 

 Hodnotící oblast (EA – Evropská spolupráce v oblasti akreditace) 

 

 K podstatné změně došlo i v československém zkušebnictví, kdy v roce 1990 byla 

Ústavem technického rozvoje a inovací svolána porada představitelů rezortních a oborových 

zkušeben, přičemţ byl přijat návrh ke zřízení Sdruţení československých zkušeben (SČSZ). 

Posléze došlo k zaloţení Asociace akreditovaných a autorizovaných zkušeben  (AAAZ) a 
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Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV). Sdruţení československých zkušeben se poté rozpadlo 

na Sdruţení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) a Sdruţení slovenských zkušeben (ZSS).  

 Na zasedání EOTC, konaném v roce 1992, byla učiněna nabídka k začlenění 

českých zkušeben do evropské spolupráce, avšak pouze za předpokladu, ţe kaţdý státní útvar 

bude zastupován pouze jednou národní organizací. Na základě tohoto poţadavku byl v roce 

1993 zaloţen CZECHOLAB, do něhoţ byly začleněny výše zmíněné tři subjekty, přičemţ do 

roku 2004 působil v EUROLABU pouze na pozici pozorovatele. [12]  Po přijetí České 

republiky do EU byl přijat za řádného člena, kdy se název přetransformoval na EUROLAB-

CZ. 

 

5.2 Rozdělení zkušebních laboratoří v ČR  

 

 Na ustanovující schůzi CZECHOLABu bylo přijato doporučení, aby byly 

zkušebny rozdělovány dle způsobu jejich ekonomické závislosti, nikoliv podle sféry jejich 

působení, na : [13]   

 

 Soukromé zkušební laboratoře (SZL) 

 Veřejné zkušební laboratoře (VZL) 

 Zkušební domy (ZD) 

 

Soukromé zkušební laboratoře: Jedná se o soukromé právní instituce, které ve většině 

případů provádějí zkoušky toliko v monodisciplinárním rozsahu. Svou velikostí se řadí mezi 

malé zkušební laboratoře a jejich působnost je v oblasti neregulovaného trhu.  

 

Veřejné zkušební laboratoře: Jsou tvořeny Národními výzkumnými instituty nebo 

agenturami či zkušebnami univerzit, aplikující zkušební metody v multidisciplinárním 

rozsahu. Jejich schopnost spočívá v moţnosti řešení národních i mezinárodních výzkumných 

úkolů nebo, v případě univerzitních zkušeben, v oblasti akademického výzkumu a vývoje.  

 

Zkušební domy: Tyto zkušební centra jsou vyuţívány pro sluţby v průmyslových a 

servisních organizacích. Základní náplň činnosti ve většině případů spočívá v uvolňování 

výrobků od výrobců na trh, prostřednictvím orgánů výstupních kontrol nebo útvarů řízení 

jakosti a to na podkladě zpráv o výsledcích realizovaných zkoušek. Nabízené sluţby jsou 

vyuţívány v oblasti kontroly jakosti a mezinárodním výzkumu.  
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 Dalším podstatným způsobem je rozdělení zkušeben z hlediska jejich 

významnosti a stupně hodnocení, přestoţe toto kritérium můţe být partnery zkušeben, na 

základě individuálních poţadavků, vnímáno rozdílně, neboť mu bývá přikládána rozdílná 

váha. Obecně je lze rozdělit do těchto základních sedmi skupin : [12]  

 

 Bez hodnocení (BH) 

 Se všeobecným uznáním jejich činnosti vyjádřeným písemně (VU) 

 S validovanými postupy prováděných zkoušek zástupcem odběratele (VZP) 

 Akreditované národním akreditačním ústavem (Ak) 

 Autorizované pro výkon činnosti v oblastech regulovaných státem (Au) 

 Homologizované pro zkoušky v oblastech automobilové dopravy (H) 

 Notifikované rozhodnutím zástupce pověřené evropské organizace (N) 

 S certifikovaným vlastním systémem jakosti (C) 

 

5.3 Členění typů zkoušek 

 

 V současné době, kdy je maximální úsilí věnováno nejefektivnějšímu vyuţití 

materiálů, pouţití materiálů úsporných a záměnných a dosaţení nejvyšší jakosti materiálů, má 

zkoušení materiálů, zejména kovů, mimořádnou důleţitost. Obor zkoušení kovů a materiálů je 

velice rozsáhlý a mezi zkušební metody pouţívané ve strojírenství řadíme zkoušky 

mechanické, technologické a speciální, metalografické, chemické nebo fyzikální. 

 V další části práce jsou prezentovány zkoušky, které jsou předmětem 

marketingového výzkumu. Jednotlivé typy zkoušek byly vybrány na základě četnosti jejich 

výskytu z hlediska běţných poţadavků zákazníka ve zkoumaném segmentu trhu.  

 

5.3.1 Mechanické zkoušky 

 

 Nejdůleţitější vlastností chování materiálu je jeho chování za působení vnějších 

sil, které namáhají materiál mechanicky. Při vyuţití jakéhokoliv materiálu k rozdílným 

účelům klademe důraz na odolnost materiálu proti působení vnějších sil, přičemţ právě 

z tohoto důvodu jsou prováděny zkoušky mechanických vlastností.  

 Mechanické zkoušky zahrnují prováděné měření, jejich výstupem jsou výsledky 

v obecných fyzikálních veličinách. Určují charakteristické vlastnosti materiálu, jakými jsou 
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pevnost, taţnost, houţevnatost, tvrdost, křehkost, únava a další. Výsledky těchto zkoušek jsou 

klíčové pro rozhodnutí konstruktérů a vybrané z nich slouţí jako přejímací zkoušky materiálu.  

 Působí-li na součást vnější síly, vyvolávají uvnitř materiálu napětí, jenţ nesmí 

překročit patřičnou mez, jelikoţ by po jejím překročení došlo k porušení dané součásti. 

S hlediska působící síly, rozdělujeme mechanické zkoušky do dvou základních skupin : [14]  

 

 Statické zkoušky 

 Dynamické zkoušky 

 

5.3.1.1 Statické zkoušky  

 

 Jsou charakteristické pozvolna se zvyšující zatěţující silou, rychlostí menší neţ 

kterou se šíří plastická deformace a to aţ do okamţiku porušení zkušebního vzorku. Setrvačné 

síly, které v něm vznikají lze zanedbat a to s ohledem k pomalému pohybu činných částí 

zkušebního stroje.  Dle druhu vyvolaného přetvoření na zatěţovaném tělese a způsobu 

namáhání se mechanické zkoušky statické rozlišují na : 

 

 Tahem /zkoušky tahové, trhací/ 

 Tlakem /zkoušky tlakové/ 

 Ohybem /zkoušky ohybové/ 

 Kroucením /zkoušky krutem/ 

 Střihem /zkoušky střihové/ 

 

Zkouška tahem 

 

 Jedná se o nejfrekventovanější zkouškou, vzhledem ke snadnosti provedení, 

dobré reprodukovatelnosti výsledků a proto, ţe poskytuje celou řadu cenných informací o 

vlastnostech zkoušených materiálů. Spočívá v postupném zatěţování normované zkušební 

tyče tahovým napětím, zpravidla aţ do okamţiku přetrţení. Účinkem působící síly, 

aktivované zkušební strojem, se tyč prodluţuje a současně zuţuje, aţ se přetrhne. Zkouška je 

prováděna na trhacím stroji, do něhoţ se upne zkušební tyč pomocí upínacích čelistí, které 

zajistí dokonalé středění zkušební tyče a umoţní provedení jednoosého prostého tahu 

s vyloučením ohybových napětí, jeţ by zkreslily výsledky uskutečněného měření. Během 
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zkoušky je sledován vztah mezi působící silou a jí odpovídající deformací, kdy z takto 

naměřených hodnot se určí hodnoty mechanických vlastností, zejména mez pevnosti, mez 

kluzu, taţnost a kontrakce. [15]  

 

Zkouška tlakem 

 

 Tímto typem zkoušky lze zkoušet hlavně křehké materiály, např. litina či 

kompozice, protoţe pro houţevnatý materiál nemá tento typ ţádné uplatnění. Při této zkoušce 

se pomalu zvyšuje tlaková síla aţ do okamţiku rozdrcení zkušebního tělesa, které je nejčastěji 

ve tvaru válce o průměru do= 10-30 mm a výšky ho= 2,5-3 do podle toho, stanovujeme-li mez 

pruţnosti nebo mez pevnosti v tlaku. Běţně se stanovují mez pevnosti v tlaku Rmt, poměrné 

stlačení бd a poměrné příčné rozšíření ψd. Zkouška tlakem se uskutečňuje na trhacím stroji a je 

zpravidla ukončena, jakmile se na plášti zkušebního vzorku objeví první trhlinky, coţ je 

povaţováno za porušení zkušebního tělesa. [15]  

 

Zkouška ohybem 

 

 Shodně jako zkouška tlaková, je zkouška ohybová vhodná pro křehké materiály, 

neboť houţevnaté materiály se snadno ohýbají, mnohdy aţ o úhel 180
o
, aniţ se na něm objeví 

trhlinky, kdy z tohoto důvodu nelze stanovit ani výslednou pevnost těchto houţevnatých 

materiálů. Hlavní význam lze spatřovat právě u zkoušení křehkých materiálů, přičemţ 

z průběhu zkoušky lze určit deformační schopnost. Zkušební tyč, jeţ leţí na dvou podporách 

trhacího stroje, se zatěţuje postupně se zvyšující silou ve střední části mezi podporami, kdy 

zkušební tyč se ohýbá, přičemţ největší prohnutí odpovídá u křehkého materiálu okamţiku 

porušení zkušebního vzorku. [15]  

 

Zkouška krutem 

 

 K určování mechanických vlastností materiálu se tohoto typu zkoušky uţívá 

velice zřídka. Vyuţívá se zpravidla při hledání materiálu vhodného pro hřídele, torzní tyče a 

zkoušky drátů. U křehkých materiálu lze určit pevnost v krutu, neboť jiţ při malém zkroucení 

dochází k lomu. Tvárné a houţevnaté materiály lze několikráte zkroutit o 360
o
, neţ u nich 

dojde k lomu, kdy tedy dochází k značným plastickým deformacím. Zkušební tyče mají 
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zpravidla kruhový průřez se zploštěnými konci, kdy jeden se upne do pevné čelisti a druhý do 

čelisti otočné, kterou se vytváří kroutící moment působením dvojice vnějších sil. [15]   

 

Zkouška střihem 

 

 Střih vzniká v průřezu, v němţ působí síly, jeţ mají snahu protilehlé strany k sobě 

sešinout. Dosáhnout prostého smyku je velice obtíţné, jelikoţ po vniknutí noţů do materiálu, 

vzniká sloţené napětí smykem a ohybem. Z tohoto důvodu je velice často nahrazen 

jednoduchý střih, střihem dvojitým, kdy nůţ je umístěn mezi dvěma čelistma, neboť jeho 

výsledky jsou přesnější. Zkoušky střihem lze provádět na zkoušecím stroji na tah nebo tlak, 

je-li opatřen příslušnými čelistmi. Tohoto typu zkoušky se uţívá velice zřídka, přičemţ jistý 

význam lze spatřovat při zkoušení tyčového materiálu pro zhotovování nýtů či šroubů, které 

jsou při provozu namáhány příčným střihem. [15]  

 

5.3.1.2 Dynamické zkoušky 

 

 Dynamické zkoušky jsou prováděny v zásadě dvěma způsoby. V prvním případě 

působí na zkušební vzorek vnější síla rázem, uskutečňovaným náhlým nárazem cizího 

předmětu na tento vzorek, potom hovoříme o dynamických zkouškách rázových, nebo se 

zatěţující síly opakovaně mění a vzorek je vystaven většímu počtu těchto změn aţ do 

okamţiku, kdy dojde k porušení, přičemţ v tomto druhém případě hovoříme o dynamických 

zkouškách cyklických.  

 

Zkoušky rázové 

 

 Strojní součásti nejsou za provozu namáhány jen silou klidnou nebo-li statickou, 

nýbrţ a to daleko častěji silou dynamickou, způsobenou rázem. K získání poznatků o chování 

materiálu při působení tohoto zatěţování a nebezpečí porušení, slouţí zkoušky rázové, které 

lze dle působící síly rozdělit  na : 

 

 Rázové zkoušky v tahu a tlaku 

 Rázové zkoušky v ohybu 

 Rázové zkoušky v krutu 
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 Způsob zatěţování a celkový charakter všech uvedených zkoušek je obdobný a to 

bez ohledu na způsob rázového zatěţování. Na zkušební vzorek se působí jedním silným 

rázem tak, ţe je namáhán tahem, tlakem, ohybem nebo krutem. Působením rázu pak dojde 

buď k deformaci nebo k lomu.  Měřítkem, ke stanovení  houţevnatosti materiálu při rázovém 

namáhání,  je energie, jeţ byla spotřebována na porušení zkušebního vzorku. Nejdůleţitější a 

nejvíce vyuţívanější zkouškou, z výše uvedených druhů, je rázová zkouška v ohybu, tkzv. 

zkouška vrubové houţevnatosti. [15]  

 

Rázová zkouška v ohybu 

 

 Při rázové zkoušce v ohybu je nezbytné zkušební tyč přerazit a stanovit 

spotřebovanou rázovou energii, coţ má zásadní význam pro stanovení dalších hodnot. 

K provedení zkoušky se uţívá přístrojů např. kyvadlových kladiv, rotačních kladiv či 

padostrojů, které umoţňují stanovení energie, jeţ byla spotřebována na přeraţení zkušebního 

vzorku. Při zkoušce se přeráţejí zkušební tyče, zpravidla čtvercového průřezu a to buď hladké 

nebo opatřené vrubem uprostřed zkoušené délky. Zkušební tyče hladké se přerazí pouze 

tehdy, nachází-li se v materiálu hrubé nestejnorodosti nebo kazy. Nejčastěji se pouţívají 

zkušební tyče opatřené vrubem, kdy se tímto předem stanoví místo budoucího lomu. 

Výsledek zkoušky je závislý výrazně na teplotě, přičemţ běţně se provádí při teplotě 20
o
C 

nebo se zkoumá závislost vrubové houţevnatosti na teplotě. [15]  

 

Zkoušky únavové 

 

 Opakované, nebo-li cyklické zatěţování kovových součástí napětím můţe 

způsobit lom, přestoţe působící napětí je niţší, neţ mez pevnosti nebo mez kluzu. Hovoříme 

pak o únavě kovů a vzniklé porušení označujeme jako únavový lom. Zhruba 80 % všech lomů 

strojních součástí v provozu jsou právě lomy únavové, které se uskutečňují vznikem trhlin a 

jejich růstem. Proces únavového porušování je sloţitý a vyznačuje se dvěma fázemi a to 

vznikem zárodku trhliny a jejím šířením v kovu. Při cyklickém namáhání se napětí mění 

periodicky od horní hodnoty ke spodní a obráceně.  

 Podle počtu cyklů a dle výše působícího napětí rozeznáváme dva základní typy 

únavy a to únavu vysokocyklovou a nízkocyklovou. Vysokocyklová je charakteristická tím, 

ţe aplikované napětí je niţší neţ mez kluzu daného materiálu a větší neţ stanovená základna 

meze únavy, která je daná počtem cyklů, přičemţ pro dobu do lomu je rozhodný čas pro vznik 
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trhliny.  Nízkocyklová únava je specifická větším aplikovaným napětím neţ je mez kluzu, kdy 

pro dobu do lomu součásti je rozhodující čas pro šíření trhliny. Místem pro vznik trhlin bývají 

přednostně místa se sníţenou deformační schopností, respektive místa kde se koncentruje 

napětí. Vznik trhliny je podmíněn překročením mezního napětí označovaného jako mez 

únavy, kdy pod tímto napětím nevzniká zárodek trhliny a ani libovolný počet zatěţovacích 

cyklů nepovede k únavovému lomu. [15]  

 

5.3.1.3 Zkoušky tvrdosti 

 

 Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa, přičemţ 

tímto způsobem se taktéţ zkouší. Jedná se o nejrozšířenější zkoušku v oboru zkoušení 

materiálu a podle působícího tlaku ji můţeme dělit na statickou a dynamickou. Tvrdost je 

posuzována z velikosti deformace na povrchu zkoušeného materiálu, do něhoţ bylo 

vtlačováno vhodné a dostatečně tvrdé těleso stanoveného tvaru /kulička, kuţel či jehlan/. 

Z mnoha druhů uţívaných zkoušek tvrdosti jsou těmi nejdůleţitějšími  tyto čtyři základní : 

 

 Vrypová 

 Vtisková nebo vnikací 

 Odrazová 

 Kyvadlová 

 

 Při zkoušce spočívající ve vtlačování cizího tělesa do povrchu zkoušeného 

materiálu vznikne prostorová napjatost za současných kluzů v kluzných rovinách namáhaných 

krystalů. Tvrdost je pak posuzována dle deformace za působení stálé síly nebo podle síly při 

shodné deformaci materiálu. Čím menší odpor bude kladen, tím menšího zatíţení je třeba 

k dosaţení deformace a zkoušený materiál se tak vyznačuje niţší tvrdostí. Zkoušky tvrdosti 

jsou rychlé a lze je uskutečnit bez předchozí úpravy zkušebního předmětu. Mnohdy lze z nich 

přepočtem zjistit i jiné mechanické hodnoty, jakými je např. pevnost. Podle druhu a velikosti 

pouţité síly rozdělujeme zkoušky tvrdosti na: [15]  

 

 Statické zkoušky tvrdosti 

 Dynamické zkoušky tvrdosti 
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 Nejrozšířenější z metod zkoušek tvrdosti jsou zkoušky na principu vtiskové, kdy 

tři nejrozšířenějších budou popsány v následující části. 

 

Zkouška tvrdosti podle Brinella 

 

 Vtiskovaným předmětem u této zkoušky je kulička, na niţ působí zatíţení, 

kterým se vtlačuje kolmo do zkoušeného materiálu po určitou dobu. Po odlehčení je změřen 

průměr vtisku, na základě něhoţ je poté stanovena tvrdost. Styková deformace, která vznikla 

na povrchu materiálu při vtlačování kuličky, závisí na pruţných a tvárných vlastnostech 

materiálu, na jeho schopnostech plastického toku a zpevňování. [15] 

  

Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

 

 Při této zkoušce je vtlačovaným předmětem diamantový čtyřboký jehlan o 

vrcholovém úhlu stran 136
o
.  K určení tvrdosti se po odlehčení s velkou přesností měří 

úhlopříčka vtisku. Na principu této metody je zaloţeno také měření mikrotvrdosti, spočívající 

ve stanovení tvrdosti jednotlivých strukturních součástek kovů za vyuţití velmi malého 

zatíţení. Zkušební vzorek musí být vhodně připraven pro mikroskopické pozorování, 

zpravidla vybroušen, vyleštěn a leptán. [15] 

 

Zkoušky tvrdosti podle Rockwella 

 

 Při předchozích metodách se tvrdost určovala z povrchu vtisku, kdeţto u této 

metody je podkladem pro určení tvrdosti hloubka vtisku. Do materiálu se vtlačuje, při 

měkkých materiálech, ocelová kulička a u tvrdších diamantový kuţel s vrcholovým úhlem 

120
o
. Vzhledem k pouţití dvou různých zkušebních tělísek, lze zkoušet materiál měkký i 

velmi tvrdý, coţ při zkoušce dle Brinella nebylo zcela objektivní s ohledem na deformaci 

kuličky. [15] 

 

5.3.2 Technologické zkoušky 

 

 Vyuţitím technologických zkoušek lze jednak zkoumat vhodnost materiálu 

k určitým technologickým operacím, zejména tváření a jednak stanovit pouţitelnost různých 

druhů materiálu pro rozdílné způsoby technologického zpracování. Průběh technologických 
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zkoušek se ve většině případů shoduje s průběhem zpracování materiálu ve výrobě, přičemţ 

lze k jejich uskutečnění vyuţít běţného zařízení pro mechanické zkoušky, doplněné jen o 

jednoduché přípravky. Technologických zkoušek je celá řada, kdy v následující části budou 

popsány pouze vybrané a nejčastěji uţívané zkoušky. [15] 

 

Zkouška lámavosti za studena 

 

 Spočívá ve zjištění, zda-li materiál, určité jakosti, snese určitou deformaci za 

studena, aniţ by došlo k porušení. Zkušební tyč se ohýbá kolem trnu předepsaného průměru, 

kdy měřítkem posouzení lámavosti je velikost ohybu, respektive úhel, jeţ zkušební tyč snese, 

aniţ se poruší. Zkušební tyče jsou vyjímány z odlitků, válcovaného materiálu, výkovků či ze 

svárů. Úprava těchto zkušebních tyčí je upravena příslušnou normou. Zkouška lámavosti je 

hojně vyuţívána při zkouškách svárů. [15] 

 

Zkouška pěchováním za studena 

 

 Tato zkouška slouţí k vhodnosti pouţitelnosti materiálu na nýty, šrouby a jiné 

spojovací materiály. Zkušební vzorek je deformován shodně, jako při zpracování v praxi. 

Ověřuje se hlavně tvárnost, stupeň zpevnění nebo křehkost po spěchování. Zkušební válečky 

se pouţívají obrobené i neobrobené, přičemţ materiál vyhovuje, pokud se na něm neobjeví 

trhliny, natrţeniny nebo nalomeniny. [15] 

 

 Při posouzení tvárnosti různých materiálu se pouţívá mnoho speciálních 

technologických zkoušek. U jemných plechů lze realizovat např. zkoušku hloubením, 

hlubokého tahu, dvojitým přehybem, střídavým ohybem či zkoušku krutem. Při zkoušení 

drátů jsou předepsány zkoušky střídavým ohybem, navíjením nebo kroucením. Vzhledem 

k hojnému vyuţívání trubek, jsou k posouzení vhodnosti materiálu, uskutečňovány 

technologické zkoušky rozháněním, lemováním, smáčknutím nebo vnitřním přetlakem.  

 Značná pozornost je věnována tváření za tepla, neboť je v praxi hojně rozšířeno. 

Za účelem zjištění tvařitelnosti jsou uskutečňovány technologické zkoušky, mezi něţ patří 

zkouška děrováním a rozštěpením, rozkováním, ohybem, zkouška plechu děrováním, 

lámavosti za tepla, pěchováním za tepla, krutem za tepla. 
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5.3.3 Nedestruktivní zkoušky 

 

 Tato metoda, při nichţ se zkouší materiál bez porušení, vyuţívá některých 

fyzikálních metod, které umoţňují zjistit, zda zkoumaný materiál je bez závad a taktéţ zda 

odpovídá svými základními vlastnosti poţadavkům. Nejrozšířenější je vyuţití rentgenového či 

gama záření, ultrazvuku, magnetických nebo elektrických fyzikálních metod. Uvedené 

metody napomáhají identifikovat hrubé vady v materiálu, kterými mohou být trhliny, vměstky 

a dutiny a dále stanovit chemické sloţení, tepelné zpracování, strukturní nehomogenitu, 

vnitřní pnutí apod. Nedestruktivní formy lze rozdělit dle principu na zkoušky : 

 

 Průniku rentgenového záření materiálem 

 Průniku gama záření materiálem 

 Magnetického a elektrického měření 

 Prostupu ultrazvuku materiálem 

 Kapilárních vlastnostech 

 

Zkoušky rentgenovými paprsky 

 

 Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou délkou vlny, kdy 

základní vlastností je schopnost pronikat pevnými látkami. Metoda je zaloţená na absorpci a 

rozptylu tohoto záření při průniku hmotou, kdy dojde k zeslabení intenzity záření, jenţ působí 

na citlivou vrstvu fotografického materiálu, přičemţ zjištěná dutina je charakterizována 

tmavou skvrnou. [16]  

 

Zkoušky ultrazvukem 

 

 Je zaloţena na principu dobrého průchodu ultrazvuku látkami, jeţ jsou dokonale 

homogenní a odrazu na rozhraní dvou rozdílných prostředí, tedy v místech kde materiál není 

homogenní a obsahuje vady. Ultrazvuk je mechanicko-akustické vlnění ve frekvenčním 

pásmu nad citlivostí lidského ucha. Na rozdíl od zkoušky zvukem, která je poměrně 

jednoduchá, laciná a velmi účinná, je nutno při zkoušce ultrazvukem pouţívat speciálních 

zařízení. [15]  
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Zkoušky na principu magnetickém a elektrickém 

 

 Magnetických a elektromagnetických metod se hojně vyuţívá při zkoušení 

homogenity součástí vyrobených z ferromagnetických materiálů. Pro materiály 

neferromagnetické lze pouţít metodu elektroodporovou. Při metodě s vyuţitím magnetického 

prášku jsou hrubé vady zjišťovány na základě indukčních účinků vyvolaných změnou 

magnetického toku v předmětu, který je magnetován. Je-li zkoušená součást homogenní, 

procházejí jí indukční čáry nejkratší cestou, od jednoho pólu magnetu k druhému, přičemţ 

v místě s velkým magnetickým odporem, tedy v místě vady, dochází ke zhuštění a zakřivení 

indukčních čar, protoţe magnetický tok je donucen tuto překáţku obejít.   

 Elektroodporová metoda je zaloţena na principu srovnání elektrického odporu 

zkoumaného předmětu ve zdravém místě s odporem v místě vadném, kde dojde k poklesu 

napětí, přičemţ zkušebním vzorkem je veden převáţně stejnosměrný proud. Tato metoda je 

vhodná při zkoušení materiálu elektrovodivého. [15]  

 

Zkoušky kapilární  

 

 Kapilární metodou se detekují i velmi jemné povrchové vady, kdy detekční 

tekutina velmi nízkého povrchového napětí /olej nebo petrolej/ vnikne z povrchu předmětu do 

otevřených vad a v průběhu zkoušky z ní vzlínavostí, za pouţití vývojky, opět vystoupí a tím 

přesně vymezí trhlinku. Tímto způsobem lze zkoušet jak materiály magnetické, nemagnetické 

tak i některé nekovové materiály. [16]  

 

5.3.4 Metalografická analýza 

 

 Jedná se o nauku pojednávající o vnitřní stavbě kovů a slitin. Cílem je 

zviditelnění struktury materiálu a následné makroskopické a mikroskopické pozorování 

pomocí optického či elektronového mikroskopu.  

 Makroskopické pozorování spočívá v určení struktury kovu na základě zkoumání 

jeho neupraveného či makroskopicky upraveného povrchu nebo jeho lomu pouhým okem 

nebo při poměrně malém zvětšení.  

 Mikroskopické zkoumání se zabývá hlubším pozorováním struktury kovu a 

provádí se na vhodně upraveném vzorku, kdy mnohdy je uskutečňováno  po makroskopickém 

zkoumání, jenţ lze charakterizovat jako předběţné zkoumání. [14] 
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 Mikroskopické zkoumání vhodně upraveného vzorku umoţňuje : 

 

 Zjistit strukturu a zpravidla i chemické sloţení materiálu 

 Určit souvislosti mezi strukturou materiálu a jeho vlastnostmi 

 Identifikovat velikost, tvar a způsob rozloţení jednotlivých strukturních sloţek 

 Stanovit vhodnost materiálu k určitému pouţití, kvalitu tepelného zpracování a 

příčinu porušení materiálu 

 

 Pozorování se provádí na vhodně odebraném vzorku, přičemţ pozorovaná plocha 

musí být dokonale rovná, čehoţ se dosáhne broušením a leštěním. Mnohdy je povrch nadále 

leptán, čímţ se dosáhne zviditelnění struktury materiálu. 

 Příprava vzorku pro pozorování, tkzv. metalografický výbrus je realizována 

z několika na sebe vzájemně navazujících kroků, přičemţ kaţdý z nich výrazně ovlivňuje 

kvalitu metalografického výbrusu a z tohoto důvodu musí být prováděny precizně : 

 

 Odběr vzorku 

 Broušení vzorku 

 Leštění vzorku 

 Vyvolání struktury leptáním 

 

5.3.5 Chemická analýza 

 

 Analýza chemického sloţení kovových materiálů je dnes plně automatizovanou 

činností, k jehoţ účelu je vyuţíván spektrometr. Spektrometr můţe fungovat na několika 

principech, např. rentgeno-fluorescenčním, na základě atomové emisní spektrometrie, 

sondami pro jiskrový výboj v argonové atmosféře či obloukový výboj ve vzduchu. Vzorek 

nebo celá součást je vloţena do komory přístroje, který v krátké době provede analýzu a 

zobrazí koncentrace obsaţených prvků a odpovídající materiálovou normu. Vedle těchto 

moderních postupů existuje i „ruční“ metoda zjišťování chemického sloţení kovových 

materiálů, které vyţadují určité zkušenosti a praxi, ani tak jí však nelze dosáhnout zcela 

přesných výsledků.   
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6. Realizace marketingového výzkumu  

 

 Pro stanovení optimální formy, struktury a zaměření nové zkušebny, kdy jejím 

účelem vzniku je nejen tvorba výstupů pro mateřský podnik, ale rovněţ její etablování na 

stávajícím trhu bylo nutno nejdříve provést zmapování struktury a mnoţství zkušeben, které 

jiţ v současném prostředí úspěšně existují.  

 Za tímto účelem jsem se rozhodl vyuţít prostředky marketingového výzkumu, 

jehoţ popisu jsem se v této práci věnoval v jejích úvodních statích.  

 Z jednotlivých metod či prvků jsem pro účely své práce a dosaţení stanovených 

cílů pouţil zejména: 

 

- sběr dat 

 

- analýza a vyhodnocení dat 

 

- zpracování a prezentace výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Postup získání dat marketingového výzkumu – vlastní zpracování 

 

Sběr dat Analýza dat 

Vyhodnocení dat 
Zpětná vazba 

Zpracování a 

prezentace výsledků 
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6.1 Sběr dat 

  

 Pro úspěšnou a objektivní realizaci marketingového výzkumu bylo nutné zajistit 

co největší mnoţství specifických dat. Proto jsem se rozhodl v první fázi identifikovat 

konkurenční subjekty působící v tomto odvětví a analyzovat rozsah jimi nabízených sluţeb. 

Jelikoţ zkušebny jsou v převáţné většině členy různých sdruţení, jejichţ primárním cílem je 

vzájemná spolupráce a pomoc při překonávání různorodých technických překáţek, byly 

prvotní informace o tuzemských konkurenčních subjektech zjišťovány na webových 

stránkách Sdruţení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) a taktéţ na webových stránkách 

Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Touto cestou bylo zjištěno, ţe velký počet laboratoří, 

působících na  tuzemském trhu je skryt v rámci jednotlivých podniků, jejich zaměření je úzce 

specializované pro potřeby dané společnosti a současně poskytuje sluţby právě a jen své 

mateřské firmě. Získání a začlenění zdrojových dat takovýchto zkušeben pak bylo vzhledem 

k charakteru „nově utvářené“ zkušebny vyhodnoceno jako irelevantní, neboť s ohledem na 

jejich nehomogenitu by jejich začlenění mohlo vést k rozostření výchozího datového koše. 

 K samotnému výzkumu pak byl uţit vybraný reprezentativní vzorek jednak 

tuzemských zkušebních laboratoří a následně jako srovnávací rovněţ reprezentativní vzorek 

zkušeben zahraničních. Tuzemské zkušebny byly vybírány dle následujících poţadavků. 

Zkušebny musí poskytovat široké spektrum zkoušek, resulty zkoušek musí být schopny 

poskytovat nejméně v jednom cizím jazyce a v optimálním případě jsou schopny poskytovat 

své sluţby rovněţ externím subjektům. V návaznosti na tyto poţadavky pak byly 

vyhodnoceny vstupní poţadované vlastnosti, jejichţ specifikaci se budu věnovat dále.    

Potřebné informace pak byly zjišťovány přímo u jednotlivých subjektů výzkumu. Jelikoţ 

veřejně dostupné informace plně nepostačovaly pro potřebu této diplomové práce, vyvstala 

nutnost oslovit jednotlivé zkušebny zařazené do reprezentativního vzorku přímo a vstoupit 

s nimi do osobního, telefonického či elektronického kontaktu s ţádostí o poskytnutí 

potřebných údajů. Těmito způsoby zjištěná data byla zanesena do tabulky uvedené v příloze č. 

1. 

 

Jako stěţejní pro vlastnosti nové zkušebny byly stanoveny následující vlastnosti a to 

z následujících důvodů : 

 



 37 

o akreditace : v době rozmachu začleňování splnění kvalitativních norem do

 poţadavků majority zákazníků je schopnost poskytovat obecně uznávané výstupy 

zkoušek základní premisou fungování zkušebny v trţním prostředí, 

 

o rozsah zkoušek : jako základní byly vyhodnoceny zkoušky mechanické, 

metalografické, chemické a nedestruktivní metody zkoušení, 

 

 

o příprava vzorků : doplňková sluţba, kde si zkušebna vlastními prostředky 

odborně vyhotoví zkušební vzorek z dodaného zkoušeného předmětu či materiálu, 

 

o doprava zkušebních vzorků : doplňková sluţba, kdy je zkušební laboratoří 

 zajišťována přeprava většího objemu zkušebních vzorků od zákazníka a zpět, 

 

o expresní výkon : zkušební laboratoř je schopna flexibilně reagovat na poţadavky  

termínů vyhotovení zkoušek a tyto realizovat i mimo běţnou pracovní dobu 

zkušební laboratoře, 

 

o množstevní slevy : schopnost zkušební laboratoře poskytnout zákazníkovi

 finanční výhodu při opakované zakázce či objednávce většího rozsahu, 

 

o jazykové verze osvědčení : v důsledku rostoucí globalizace je nezbytné, aby 

zkušební laboratoř byla schopna vyhotovit osvědčení o zkoušce i v cizojazyčné 

formě, v důsledku čehoţ bude zahraniční zákazník ušetřen případnému překladu 

do jazyka, který ovládá. 

 

 

6.2 Analýza a vyhodnocení dat 

 

 Pro účely analýzy a následného vyhodnocení zjištěných dat jsou běţně uţívány 

statistické metody, zaloţené například na rozloţení četností dat, tedy koncentraci, frekvenci 

nebo počtu shodných údajů ve zkoumaném souboru. Tohoto principu bylo vyuţito rovněţ pro 

účely zkoumané touto prací. 
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 Údaje zjištěné provedeným výzkumem byly tedy touto cestou podrobeny analýze  

a vyhodnoceny. Z níţe uvedené tabulky 6.1 a grafu 6.1 je zřejmé, ţe z reprezentativního 

vzorku má 63,16 % tuzemských zkušeben svou činnost akreditovanou a  36,8 % provádí 

zkoušky na základě pověření. Všechny zkušební laboratoře pak poskytují základní 

mechanické a chemické zkoušky, osmnáct laboratoří metalografické zkoušky a toliko jedenáct 

laboratoří realizuje nedestruktivní zkoušky. Přípravu zkušebních vzorků jsou schopny zajistit 

všechny zkušební laboratoře, i kdyţ tři pouze v omezeném rozsahu. Avšak i tyto jsou schopny 

přípravu zajistit u externích spolupracujících subjektů. Dopravu zkušebních vzorků od 

zákazníka zajišťuje pouze pět zkušebních laboratoří, u zbývajících čtrnácti je pak potřeba 

zajistit přepravu zákazníkem.  

 

Tab. 6.1 Vyhodnocení údajů tuzemských zkušebních laboratoří 

 

  Akreditace Mechan. Metalog. Chem. NDT 

Příprava 

vzorků Doprava 

ANO 12 19 18 19 11 19 5 

NE 7 0 1 0 8 0 14 

 

 

Graf 6.1 Prezentace údajů tuzemských zkušebních laboratoří 
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 Velice důleţitým aspektem je doba, za kterou jsou zkušební laboratoře schopny 

poţadovanou zkoušku realizovat. Na základě analýzy získaných dat bylo konstatováno, ţe 

tuzemské zkušební laboratoře realizují zkoušky zpravidla od třetího do sedmého dne, ode dne 

zadání zákazníkem. Nejčastěji jsou však vyhotoveny do pátého dne. Výsledky tohoto zjištění 

jsou zaneseny v následující tabulce 6.2.  

 

Tab. 6.2 Vyhodnocení termínu realizace zkoušek tuzemskými laboratořemi 

 

Konkurent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20…. 

EX Steel a.s.         X X X X X X                     

VIKOV s.r.o.     X X X                               

GUTE a.s. X X X X                                 

PANAM s.r.o.                             X X X X X X 

VOPŠ s.p.         X X X                           

UX Slévárna s.r.o.             X X X X                     

BONAG a.s. X X X X X X X                           

Zkušebna SM a.s.             X X X X X X X X             

PBS VB a.s.             X X X X X X X X             

Materiálová laboratoř 

s.r.o.     X X X                               

TENDY s.r.o.         X X X X X X                     

KRAJ a.s.         X X X X X X                     

CZF s.r.o.     X X X                               

AMTP a.s. X X X X X                               

AM F-M a.s. X X X                                   

ŢELEZO a.s. SSC     X X X                               

GŘŢ a.s.         X X X X X                       

KOMES a.s.   X X X X                               

K- Group a.s.          X X                             

Suma 4 5 9 8 13 7 9 7 7 6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
 

                    

                     

 

 Z dotázaných zkušebních laboratoří 78,9 % je schopno realizovat zakázku 

v expresním termínu, např. během víkendu nebo svátků, jen 15,8 % tuto sluţbu neposkytuje a 

jedna laboratoř údaje k této sluţbě neposkytla. Zpravidla je tato sluţba poskytována 
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zákazníkům s přiráţkou 50 %. Mnoţstevní slevu poskytne zákazníkům 63,2 % dotázaných 

zkušebních laboratoří, kdy 31,6 % slevy neposkytuje a jedna zkušební laboratoř údaje 

neposkytla. Nejčastěji je mnoţstevní sleva poskytována v rozsahu 10-15 % z celkové ceny 

zakázky. Tato zjištění jsou uvedena v následující tabulce 6.3. 

 

Tab. 6.3 Vyhodnocení expresního výkonu a mnoţstevní slevy 

 

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Expresní 

výkon         1 1 1 1 2 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Množstevní 

sleva   1 5 5 4 3 4                             

 

 

Tab. 6.4 Vyhodnocení počtu jazykových verzí osvědčení 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Všechny zkušební laboratoře vydávají osvědčení, krom českého jazyka, taktéţ 

v jazyce anglickém a jedenáct pak ještě v jazyce německém. Lze učinit závěr, ţe 42,1 % 

zkušebních laboratoří je schopno osvědčení o provedené zkoušce vyhotovit alespoň ve dvou 

světových jazycích, jak znázorňuje výše uvedená tabulka 6.4. 

 

 

 

Jazykové verze osvědčení 

Počet 

zkušeben 

Anglický jazyk 19 

Německý jazyk 11 

Ruský jazyk 2 

Italský jazyk 1 

Polský jazyk 0 

Slovenský jazyk 1 

Český jazyk 19 

Jazyk. ver. 1 2 3 4 5 6 a více 

Počet 0 8 8 2 1 0 
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6.3 Analýza závislosti dat zjištěných marketingovým výzkumem  

 

 Abychom byli schopni relevantním kvantifikovatelným způsobem vyslovit závěr, 

do jaké míry spolu jednotlivá data zjištěná předchozím marketingovým výzkumem vzájemně 

korelují, je účelné provést jejich analýzu za současného vyuţití odpovídajících statistických 

metod. Zde však naráţíme na překáţku spočívající ve značné rozlišnosti ve vlastnostech 

získaných souborů dat. Při akceptaci uvedeného omezení jako výchozí premisy pro 

poţadovanou analýzu, lze konstatovat, ţe jedinou pouţitelnou je metoda výpočtu koeficientu 

asociace, který udává těsnost závislosti mezi dvěma kategoriálními alternativními znaky.   

  

Při výpočtu koeficientu asociace byl pouţit následující vztah : [18] 

 

 

  

 

kdy platí rab Є <-1;1>, přičemţ je-li rab = 1 hovoříme o úplné přímé asociaci, je-li rab = -1 

hovoříme o úplné nepřímé asociaci a v případě rab= 0 jsou znaky statisticky nezávislé.  

|rab| → 1 = větší asociační závislost mezi a,b 

|rab| → 0 = slabší asociační závislost mezi a,b 

 

Závislost akreditace x metalografická analýza 

 

 Data o akreditaci zkušební laboratoře a metalografické analýze, zjištěná 

prostřednictvím provedeného marketingového výzkumu, byla vyhodnocena a lze vyslovit 

následující závěry, jeţ budou následně uţity jako vstupní data pro výpočet koeficientu 

asociace.  

 

- Celkem dvanáct zkušebních laboratoří je akreditovaných a současně nabízí 

provedení metalografické analýzy. 

 

- Ve zkoumaném souboru není ţádná akreditovaná laboratoř, která by současně 

neprováděla předmětný typ zkoušky. 
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- Ve vstupním souboru se nachází i šest neakreditovaných zkušebních 

laboratoří, které tento typ zkoušky jsou schopny realizovat. 

 

- Pouze jedna laboratoř neprovádí metalografickou zkoušku a současně není 

akreditována. 

 

 Zjištěné údaje byly zaneseny do následující tabulky 6.5 : 

 

Tab. 6.5 Údaje o akreditaci a metalografické analýze  

 

AKR.\METAL. b1= ANO b2= NE gi 

a1= ANO 12 0 12 

a2= NE 6 1 7 

hj 18 1 19 

  

 Vloţení kvantifikovaných údajů do vzorce pro výpočet koeficientu asociace vede 

k získání následujícího výsledku : 

  

 

 

 

 

Ze získané hodnoty lze vyslovit tento závěr : 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe míra těsnosti závislosti mezi akreditací laboratoře a 

metalografickou analýzou dosahuje hodnoty přibliţující se k hodnotě nula, je jejich vzájemná 

závislost velice malá. 

 

Závislost akreditace x nedestruktivní zkoušky  

 

 Shodným způsobem byla vyhodnocena data související s akreditací zkušební 

laboratoře a poskytováním nedestruktivních zkoušek a byla vyslovena tato zjištění. 
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- Sedm akreditovaných laboratoří nabízí provedení nedestruktivních zkoušek 

kovových materiálů. 

 

- Pět akreditovaných laboratoří tuto sluţbu neposkytuje 

 

- Čtyři neakreditované laboratoře nabízí provedení nedestruktivních zkoušek. 

 

- Tři neakreditované laboratoře je neuskutečňují. 

 

 Zjištěné údaje byly zaneseny do následující tabulky 6.6 a hodnoty byly dosazeny 

do určeného vzorce. 

 

Tab. 6.6 Údaje o akreditaci a nedestruktivních zkouškách 

 

AKR.\NDT. b1= ANO b2= NE Gi 

a1= ANO 7 5 12 

a2= NE 4 3 7 

Hj 11 8 19 

  

  

 

 

 

 

Ze získané hodnoty lze vyslovit tento závěr : 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe míra těsnosti závislosti mezi akreditací laboratoře a 

nedestruktivními zkouškami dosahuje hodnoty téměř se rovnající hodnotě nula, je jejich 

vzájemná závislost defacto zanedbatelná. 
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Závislost akreditace x mechanické zkoušky  

 

 Vyhodnocením dat souvisejících s akreditací zkušební laboratoře a poskytováním 

mechanických zkoušek byly zjištěny následující údaje. 

 

- Všech dvanáct akreditovaných zkušebních laboratoří provádí mechanické 

zkoušky kovových materiálů. 

- Všechny neakreditované laboratoře realizují mechanické zkoušky. 

 

        Zjištěné údaje byly zaneseny do následující tabulky 6.7 a hodnoty byly dosazeny 

do vzorce. 

 

Tab. 6.7 Údaje o akreditaci a mechanických zkouškách 

 

AKR.\MECH. b1= ANO b2= NE Gi 

a1= ANO 12 0 12 

a2= NE 7 0 7 

Hj 19 0 19 

 

 

 

 

  

 

S ohledem na získanou výslednou hodnotu lze učinit tento závěr : 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe míra těsnosti závislosti mezi akreditací laboratoře a 

mechanickými zkouškami dosahuje nulové hodnoty, jsou tyto statisticky nezávislé. 

 

Závislost akreditace x chemická analýza  

 

 Totoţným způsobem byla vyhodnocena data související s akreditací zkušební 

laboratoře a prováděním chemické analýzy, přičemţ byla vyslovena tato zjištění.  
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-  Všech dvanáct akreditovaných laboratoří provádí chemickou analýzu. 

 

-  Taktéţ všech sedm neakreditovaných zkušebních laboratoří provedení 

chemické analýzy uskutečňuje. 

 

 Zjištěné údaje byly zaneseny do následující tabulky 6.8 a dosazeny do 

příslušného vzorce. 

 

Tab. 6.8 Údaje o akreditaci a chemické analýze 

 

AKR.\CHEM. b1= ANO b2= NE gi 

a1= ANO 12 0 12 

a2= NE 7 0 7 

hj 19 0 19 

 

 

 

  

 

 

Na podkladě výsledné hodnoty lze učinit následující závěr. 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe míra těsnosti závislosti mezi akreditací laboratoře a 

chemickou analýzou dosahuje hodnoty nula, jsou tyto statisticky nezávislé. 

 

 Na základě provedených analýz a výpočtů je moţné vyslovit následující 

generalizující závěr : 

  

 Protoţe se zjištěná míra těsnosti závislosti mezi akreditací a poskytováním 

jednotlivých druhů zkoušek ve všech zkoumaných případech blíţila k hodnotě nula, jsou tyto 

vlastnosti statisticky nezávislé. 

0
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6.4 Zahraniční zkušební laboratoře 

 

 Vzhledem k faktickému zvětšování dosaţitelnosti trţního segmentu, jeţ úzce 

souvisí s rozvojem v dopravě a elektronické a mobilní komunikaci je nutno konstatovat, ţe 

jako konkurenční je třeba označit rovněţ subjekty – zkušebny, které se nacházejí mimo 

prostředí České republiky, neboť dosaţitelnost jejich sluţeb stoupá ruku v ruce 

s technologickým rozvojem světa a v časovém horizontu průběţně stále posilující českou 

měnou. 

 Z tohoto důvodu jsem se ve své práci rozhodl obdobným způsobem jako 

v případě tuzemských zkušebních laboratoří analyzovat rovněţ zkušebny zahraniční.  

 V první řadě bylo nutné identifikovat tyto konkurenční subjekty, kdy pro sběr 

údajů byly uţity, v případě slovenských zkušebních laboratoří e-stránky Slovenské národné 

akreditačné sluţby (SNAS), německých pak e-stránky Deutscher Akkreditierungs Rat (DAR-

AKB) a v případě polských e-stránky Polscie Cetrumu Akredytacji (PCA). V rámci dalšího 

kroku byly údaje o rozsahu a nabídce sluţeb získávány z internetových stránek jednotlivých 

zkušebních laboratoří. Vzhledem k jejich neúplnosti pak byly jednotlivé vybrané subjekty 

elektronicky, popřípadě telefonicky kontaktovány s ţádostí o poskytnutí potřebných 

informací. Veškeré zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulce znázorněné v příloze č. 2.    

 

6.5 Analýza a vyhodnocení dat zahraničních zkušebních laboratoří 

 

 Z výše uvedené analýzy je patrné následující. U všech zahraničních subjektů byla 

provedena akreditace jejich činnosti, kdy v kontextu výsledků zjištěných na českém trhu, se 

této údaj jeví jako stěţejní pro vstup jakéhokoli subjektu do stávajícího prostředí. Analýzou a 

vyhodnocením shromáţděných údajů pak bylo zjištěno, ţe všech šestnáct zahraničních 

zkušebních laboratoří provádí základní mechanické zkoušky, patnáct metalografickou 

analýzu, třináct nabízí provedení chemické analýzy a dvanáct nedestruktivní zkoušení. Třináct 

subjektů připravuje zkušební vzorky a tři zkušební laboratoře nabízí přepravu zkušebních 

vzorků od zákazníka.  Vybrané zkušení laboratoře realizují zpravidla zkoušky od druhého do 

pátého dne od zadání zákazníkem, nejčastěji však třetí den od přijetí objednávky. Z vybraných 

laboratoří pak 81,3 % nabízí vyhotovení zkoušek v expresním termínu, obvykle s přiráţkou 

50 % a 75 % z nich poskytuje mnoţstevní slevu v rozmezí 10-15 % z celkové ceny zakázky. 
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Nejčastěji uţívaným jazykem osvědčení o provedené zkoušce je, krom jazyka mateřského, 

jazyk anglický. 

 

6.6 Srovnání tuzemských a zahraničních zkušebních laboratoří 

 

 Na základě provedených analýz tuzemského a zahraničního segmentu zkušeben 

lze říci, ţe rozsah a nabídka sluţeb zkušebních laboratoří je defacto totoţná. Jediným 

rozdílem je časový aspekt pohotovosti realizace zkoušek, kdy zahraniční subjekty jsou 

schopny realizovat zkoušky nejčastěji do třetího dne, přičemţ tuzemské aţ pátý den po přijetí 

zakázky.  

 

7. Marketingová analýza tržního prostředí v oblasti zkušeben kovů v ČR 

 

 Základní premisou pro existenci jakéhokoli podniku, ať jiţ produkuje zboţí 

anebo poskytuje sluţby, je kromě jiného existence poptávky po jeho nabídce. Poptávku 

bychom mohli charakterizovat jednak jako souhrn zboţí, které si kupující chce (a současně i 

můţe) koupit od prodávajícího.  Potřeba koupě je realizována prostřednictvím trhu, kde se 

nabízející střetává s poptávajícím za podmínek utvářených mnoha faktory, jako jsou například 

kupní síla, produkční moţnosti, cenová hladina a podobně.  

 Vztáhnout výše uvedené skutečnosti k reálnému prostředí analyzovaných 

zkušeben kovů znamená zobjektivizovat a následně porovnat skutečný stav nabídky, tedy 

mnoţství zkušeben, které se na konkurenčním trhu střetávají, se skutečným stavem poptávky, 

coţ v tomto případě znamená zjistit obsazení trţního prostoru hutního a kovozpracujícího 

průmyslu.  

 Pro zjištění, zda je resp. bude nově vytvářená zkušebna schopná prosperovat, je 

tedy nutné zjistit strukturovanost a rozloţení zákazníků jednak v rámci České republiky a 

v důsledku relativně rychle postupující globalizace a efektu mezinárodního aspektu obchodu, 

rovněţ export a import cílových výrobků. 

 Dalším neopominutelným aspektem, jenţ přímo ovlivní formu a strukturu nové 

zkušebny je predikce budoucího vývoje zájmového trhu a to jak v dimenzi krátkodobé, tak 

především středně aţ dlouhodobé.  

 Nově vznikající zkušebna má defacto dvě základní moţnosti, jak se etablovat na 

stávajícím trhu. Buď se rozhodne postupovat cestou konkurenčního převzetí trţního prostoru 
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jiţ existujících a fungujících zkušeben a nebo se svou nabídkou pokusí pokrýt tkzv. bílá 

místa, kde sice na jedné straně jsou umístěny různé podniky, jeţ pro svou podnikatelskou 

činnost vyţadují sluţby zkušeben, avšak na straně druhé v daném teritoriu se zkušebny buď 

vůbec nenacházejí, nebo své sluţby poskytují výlučně svým mateřským podnikům, resp. 

nejsou kapacitně schopny naplnit poţadavky lokální poptávky.  

 V takovémto případě by nově vstupující zkušebna mohla, za dodrţení 

poţadovaných vlastností, zjištěných předchozí analýzou, oslovit tyto neobsazené trţní oblasti 

a zajistit si tak pro své podnikání prakticky jistý budoucí zisk.  

 

7.1 Obsazení stávajícího tržního prostoru České republiky 

 

 Pokud bychom vztáhli výše uvedené k praktické situaci stávajícího trhu, je 

namístě při tomto vycházet z pokud moţno co nejpřesnějších údajů, které byly pro účely této 

diplomové práce získány z databází Českého statistického úřadu. Dle posledního měření je 

koncentrace výroby základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství zpracována 

v následující tabulce 7.1 a v k ní příslušném grafu 7.1.  

 

Tab. 7.1 Koncentrace hutního a kovozpracujícího průmyslu dle krajů 

 

Kraj Počty subjektů 

Středočeský 156 

Jihočeský 57 

Plzeňský 127 

Karlovarský 26 

Ústecký 76 

Liberecký 92 

Královehradecký 83 

Pardubický  56 

Vysočina 29 

Jihomoravský 222 

Olomoucký 93 

Zlínský 62 

Moravskoslezský 173 
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Graf 7.1. Koncentrace hutního a kovozpracujícího průmyslu dle krajů 

 

Zdroj : Český statistický úřad 

 

 Dle výše uvedeného grafu 7.1 a příslušné tabulky 7.1 je zjevné, ţe oblastmi 

s největší koncentrací hutního a kovozpracujícího průmyslu jsou kraje jihomoravský, 

moravskoslezský, středočeský a plzeňský. Pokud bychom zjištěná data vztáhli k rozloţení 

typu Morava versus Čechy dospějeme k závěru, ţe největší koncentrace průmyslu v prostoru 

je právě na Moravě, kde se nalézá 550 podniků. Oproti tomu na celkové rozloze „českých“ 

krajů se jich nalézá pouze 702. 

 Z těchto měření a údajů je zřejmé, ţe vzhledem k počtu podniků na relativně 

malém prostoru moravských krajů, lze umístění nové zkušebny právě do této oblasti označit 

za příhodné.  

 Avšak ani potenciální zákazníci z „českých krajů“ nejsou s ohledem na relativitu 

vzdálenosti vzhledem k rostoucím moţnostem v dopravě pro naši zkušebnu nedostiţní.  

 Z předchozích zjištění v oblasti zkušeben bylo zjištěno, ţe v prostoru České 

republiky se nalézá celkem osmnáct zkušeben, které aktivním způsobem obhospodařují 

stávající trh a současně svou prezentací a marketingovou činností oslovují potenciální nové 

zákazníky.  

 Tyto zkušebny jsou všechny zahrnuty ve vzorku, na základě jehoţ analýzy byla 

vytvořena tzv. ideální zkušebna. 

 Ve vzorku byla nad rámec těchto vlastností zahrnuta ještě jedna zkušebna, která 

sice neposkytuje své sluţby mimo rámec mateřského podniku, avšak vzhledem ke kvalitě a 

Koncentrace hutního a kovozpracujícího průmyslu dle krajů
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velikosti zkušebny bylo její zahrnutí do vzorku vyhodnoceno jako ţádoucí. Jedná se o 

zkušebnu AMTP a.s..  

 Je pravděpodobné, ţe na území České republiky se nalézají rovněţ další 

zkušebny, avšak současně je důvodné předpokládat, ţe se jedná buď o zkušebny, které své 

sluţby poskytují pouze mateřskému podniku a jejich existence, resp. jejich relevantnost pro 

okolní trh je minimální a nebo se jedná o zkušebny, které vzhledem ke své velikosti a šíři 

poskytovaných sluţeb obhospodařují pouze úzce vymezený lokální prostor a jejich význam 

pro trţní prostor v kontextu krajů ve vztahu ke koncentraci potenciálních zákazníků je 

zanedbatelný. Tyto zkušebny okolní zákazníky aktivním způsobem neoslovují a jejich 

prezentace na venek je minimální, coţ značně omezuje jejich dosah a tedy i konkurence 

schopnost. Byly proto z dalších úvah ve vztahu k námi zamýšlené zkušebně vyřazeny.  

 Jestliţe jsme provedli rozdělení podniků dle jejich příslušnosti k moravským 

resp. českým krajům, je na místě provést rovněţ srovnání rozmístění zkušeben dle stejného 

hlediska.  

 Ze vzorku zkušeben se jich šest nalézá na území Moravy a Slezska a dvanáct na 

území Čech. Rozloha Moravy a Slezska je cca 26.850 km², Čechy pak zabírají plochu o 

velikosti cca 52.000 km². 

 Jednoduchým výpočtem pak dospějeme k závěru, ţe zatímco na jednu zkušebnu 

na Moravě a ve Slezsku připadá cca 4.475 km², coţ při současné koncentraci zájmových 

průmyslových podniků cca 0,02 podniku na km² představuje cca 89,5 podniků na jednu 

zkušebnu, činí stejné hodnoty v Čechách cca 4.333 km² na jednu zkušebnu a při koncentraci 

zájmových průmyslových podniků cca 0,0135 podniku na km² cca 58,5 podniků na jednu 

zkušebnu. 

 Současně je třeba si uvědomit, ţe ačkoliv hodnoty 4.475 km² a 4.333 km² 

vypadají hrozivě, představují tyto plochy kupříkladu čtverce o hraně pouhých cca 66 – 67 km, 

coţ jsou při dnešních dopravních moţnostech vzdálenosti prakticky zanedbatelné. Mimoto 

vzhledem k tendenci průmyslu a návazných zkušeben koncentrovat se do poměrně úzce 

vymezených oblastí jsou skutečné přepravní vzdálenosti pravděpodobně ještě menší a 

přestupnost mezi „poli působnosti“ jednotlivých zkušeben je tak ještě snazší. 

    Za předpokladu, ţe objem poţadovaných zkoušek je úměrný počtu podniků, lze 

důvodně předpokládat, ţe v oblasti Moravy bude objem neuspokojených či pouze částečně 

uspokojených poţadavků výrazně vyšší neţ v oblasti Čech. Na Moravě tak zákonitě musí 

docházet ke koncentraci oblastí s neuspokojenou poptávkou podniků, můţeme je nazvat třeba 
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„bílými místy“, která byla uspokojována volnou kapacitou buď českých zkušeben a nebo 

zkušeben zahraničních.  

 Prostor Moravy je tak moţné vyhodnotit jako ideální místo pro vznik nové 

zkušebny.  

 

7.2 Stav produkce v hutním a kovozpracujícím průmyslu 

 

 Dalším, stejně důleţitým předpokladem pro úspěšné fungování zkušebny jsou 

fungující podniky. V předchozí části jsme dospěli k pozitivnímu zjištění, ţe potenciální 

zákazníci se v zájmovém trţním prostředí skutečně nacházejí. Nyní tedy nastupuje otázka zda 

a v jaké míře tyto podniky produkují výrobky, k jejichţ uvedení na trh je zapotřebí sluţeb 

zkušebny.  

 Dle dat Ministerstva průmyslu a obchodu a odvětvového svazu hutnictví ţeleza 

byla vytvořena následující tabulka 7.2 a graf 7.2 vývoje produkce hutních výrobků se 

současnou predikcí budoucího vývoje.  

 

Tab. 7.2 Vývoj produkce hutních výrobků 

 

Rok Surové železo Surová ocel 

Válcovaný 

materiál Ocelové trubky 

2007 5287,2 7058,9 6122,7 777,2 

2008 4737,2 6387,2 5800,7 718,8 

2009 3482,6 4593,6 4300,2 469,1 

2010 4030 5300 5010 560 

odhad 2011 4730 6250 5780 650 

odhad 2012 5250 6950 6390 720 

 

 

Zdroj : MPO a Odvětvový svaz hutnictví ţeleza 
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Graf. 7.2 Vývoj produkce hutních výrobků 

 

 

 

Zdroj : MPO a Odvětvový svaz hutnictví ţeleza 

 

 Z obsaţených dat je patrné, ţe ačkoliv v časové ose let 2007 aţ první poloviny 

2009 docházelo k poklesu produkce ve všech oblastech, nastalo v druhé polovině roku 2009 

v tomto odvětví oţivení a s ním je spjata i rostoucí úroveň produkce. Dle dostupných dat je i 

prognóza let 2011 a 2012 příznivá.   

 Lze tedy říci, ţe rovněţ tento předpoklad pro úspěšný vstup nové zkušebny na trh 

má zjevně pozitivní charakter.  

 Rostoucí produkce za současného zachování či mírného zvýšení počtu podniků 

v odvětví, kdy tento nárůst lze se stoupající produkcí nesené zjevným nárůstem poptávky a 

oţivení trhu důvodně předpokládat, s sebou přináší synergický efekt v objemu zakázek, neboť 

kaţdá zkušebna má ve finále pouze konečnou kapacitu objemu, který je schopna podrobit, za 

současného zachování kvality a úrovně sluţeb, příslušným testům.  

 Je zřejmé, ţe s rostoucím objemem produkce poroste i objem zakázek pro 

zkušebny a s nimi i velikost trţního prostoru zkušeben, coţ ve svém důsledku znamená i 

nárůst potřeby existence zkušeben nových.  

 

7.3 Vliv exportu a importu na objem tržního prostoru zkušeben 

 

 Posledním, v ţádném případě však méně významným, je aspekt zahraničního 

obchodu. Zahraniční obchod, resp. jeho objem se zcela zákonitě přímým způsobem promítá 

do produkce jak domácí, tak i zahraniční ekonomiky.  
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 V následujících tabulkách 7.3 a 7.4 je znázorněn vliv nárůstu či poklesu jednak 

exportu a jednak importu produkce odvětví kovozpracujícího a hutního průmyslu na domácí 

produkci těchto výrobků. Předpokladem pro platnost níţe uvedených hodnot je relativní 

nasycenost trhu, tedy poptávky po předmětné produkci.  

 

Tab. 7.3 Vliv importu na domácí produkci 

 

Import Růst 

 

 

Stagnace Pokles 

Domácí produkce  

  

 

Pokles Stagnace Růst 

 

 

 Z tabulky 7.3 je patrná nepřímá úměra mezi pohyby importu a domácí produkce 

s výjimkou stavu stagnace.  

 Pokud bychom predikovali nenasycený trh, lze předpokládat, ţe domácí produkce 

za všech výše uvedených stavů importu poroste a to aţ do bodu nasycení trhu, neboť část 

poptávky bude uspokojována rostoucím importem a část domácí produkcí.  

 

Tab. 7.4 Vliv exportu na domácí produkci 

 

Export Růst 

 

 

Stagnace Pokles 

Domácí produkce  

  

 

Růst Stagnace Pokles 

  

 

 Oproti tomu ve vztahu exportu a domácí produkce panuje přímá úměrnost vţdy, 

neboť s růstem exportu vţdy poroste poptávka po domácí produkci (důvody mohou být různé, 

např. kvalita, cena, růst návazných odvětví apod.), jak znázorňuje tabulka 7.4 

 U výše uvedených vztahů je nutno zdůraznit, ţe tyto vztahy panují pouze za 

podmínky ceteris paribus, tedy za jinak stejných okolností, coţ znamená za situace, kdy se 

ostatní veličiny nemění, neboť v opačném případě, kdybychom vzali v úvahu všechny moţné 

návazné alternativy, přesáhla by výsledná analýza značným způsobem parametry a zamýšlený 

účel této práce. Jen pro příklad lze uvést situaci, kdy domácí produkce roste za současného 

poklesu exportu v důsledku nárůstu domácí poptávky. Nebo domácí produkce je likvidována 

levnějším a kvalitnějším importem i na nenasyceném trhu.  
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 Dle statistickým údajů Ministerstva průmyslu a obchodu docházelo v letech 2006 

aţ 2008 k pozvolnému nárůstu objemu importovaných hutních výrobků jakými jsou například 

trubky, profily, válcované výrobky a dráty. V roce 2009 následně, pravděpodobně v důsledku 

celosvětové krize došlo k razantnímu poklesu importu, který však jiţ v roce následujícím, 

tedy v roce 2010 získal opět růstovou tendenci.  

 Konkrétní údaje jsou vyjádřeny v níţe uvedené tabulce 7.5 a příslušném grafu 

7.3.  

 

Tab. 7.5 Import hutních produktů   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj : Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Graf 7.3 Znázornění importu 
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Zdroj : Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

 Oproti tomu export téhoţ sortimentu vykazoval v letech 2006 aţ do konce roku 

2008 tendenci k přibliţné stálosti, objem produkce kolísal v rozpětí cca 4.900 tis. tun aţ cca 

5.200 tis. tun. Na počátku roku 2009 nastal razantní pokles o více neţ třetinu, kdy však jiţ ke 

 Import 

Rok v tis. t. v tis. Kč 

2006 5040,5 106414843 

2007 5854,9 134131050 

2008 6135,2 133311150 

2009 4336,2 80523536 

1.11.2010 5336,8 99099478 
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konci roku 2010 se stav začal postupně blíţit k průměrným hodnotám let „předkrizových“, jak 

je uvedeno v tabulce 7.6 a graficky znázorněno v grafu 7.4 

 

Tab. 7.6 Export hutních produktů   

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj : Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Graf 7.4 Znázornění exportu 
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Zdroj : Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

 Je třeba si uvědomit, ţe výše uvedená data nelze vykládat selektivně, je nutné 

uvědomit si, ţe stav v druhé polovině roku 2008 aţ do roku 2009 byl způsoben celosvětovou 

krizí, která značným způsobem otřásla finanční jistotou podnikatelské sféry a měla za 

následek útlum na straně nabídky i na straně poptávky. Jako jakýsi rovnováţný stav je tedy 

třeba brát situaci let 2006 aţ 2008, kdy poptávka a nabídka odvětví byla defacto vyrovnána a 

tedy i export a import představoval víceméně ideální stav.  

 Export 

Rok v tis. t. v tis. Kč 

2006 4941,6 94093922 

2007 5227 110412285 

2008 4899,2 110384376 

2009 3750,1 67344186 

1.11.2010 4218,4 79162077 



 56 

 Při pohledu na grafy importu a exportu v roce 2010 je však patrný převis importu 

nad exportem a vzhledem k rostoucí tendenci trhu lze očekávat, ţe export bude postupně 

narůstat, aţ se dostane do stavu jakési rovnováhy k importu.  

 Tato situace se sebou, společně s oţivením trhu a tím i rostoucí poptávkou, nese 

prostor pro produkční růst domácích firem aţ do opětovného dosaţení bodu rovnováhy trhu.  

 Společně s růstem produkce zákonitě poroste rovněţ poptávka po sluţbách 

zkušeben, neboť nároky na kvalitu výrobků mají jak v domácím prostředí, tak zejména 

v zahraničí setrvale růstovou tendenci a bez patřičných certifikací nemají výrobky domácí 

produkce v rámci zahraničního obchodu naději na úspěch.  

 

7.4 Návrh ideální zkušební laboratoře v podmínkách ČR 

 

 Je zřejmé, ţe pro sebeprosazení nového subjektu na stávajícím jiţ poměrně 

zaplněném trţním segmentu zkušeben je nezbytné, aby nová laboratoř minimálně naplňovala 

kritéria zjištěná a analyzovaná v předchozí kapitole.   

 Na základě vyhodnocení získaných údajů byl vytvořen a navrţen jakýsi etalon 

optima ve formě ideální zkušební laboratoře, u níţ je odůvodněný předpoklad, ţe při 

nastavení nabídky a rozsahu sluţeb, jak je prezentován v níţe uvedené tabulce 7.7, bude 

maximálně konkurenčně schopná a její šance etablovat se v daném odvětví značná. 

  

Tab. 7.7 Návrh ideální zkušební laboratoře 

  Akred. 

Mechan. 

zkoušky 

Metalog. 

analýza 

Chem. 

analýza NDT 

Přípr. 

vzorků 

Jazyk. 

verze 

osvědč. 

Doba 

vyprac. 

zkoušky 

Expr. 

výkon Doprava Mn. sleva 

Ideální 

zkušebna ANO ANO ANO ANO ANO ANO ČJ, AJ 3-7 50% NE 10-15% 

 

 

  Lze říci, ţe za podmínky souběţného naplnění všech níţe uvedených údajů má 

ideální zkušebna na své straně značnou konkurenční výhodu, neboť ţádná ze zkušeben vyjma 

VIKOV s.r.o. a zkušebny CZF s.r.o., jeţ byly do reprezentativního vzorku zahrnuty, 

nenaplňuje beze zbytku všechna jednotlivě poţadovaná kritéria. 
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 8. Závěr 

 Technologický pokrok a vývoj, neustále rostoucí sloţitost vyráběných zařízení, 

zvyšující se nároky na kvalitu vstupních dílů, jakoţ i finálního výrobku s sebou nese potřebu 

stále přesnějších, efektivnějších a v důsledku zvyšujícího se tempa trhu rovněţ rychlejších 

měření. Tyto vyjmenované poţadavky jednak vytváří tlak na stávající zkušební ústavy a jimi 

poskytované sluţby a jednak vytváří podnikatelské příleţitosti pro vstup nových subjektů, 

které budou vyřčené poţadavky respektovat, do této sféry trhu.  

 To vše pro nového uchazeče znamená v první řadě stanovit podmínky, za kterých 

bude jeho podnikání úspěšné. Právě vytvoření modelu ideální zkušebny kovů a navrţení  

nabízených sluţeb s přihlédnutím k moţným dopadům její existence do reality trţního 

prostředí, v němţ se hodlá nově vzniklá laboratoř prosadit, je tím nejlepším  preludiem 

technologicko-ekonomického charakteru. 

 Nový subjekt tedy musí analyzovat základní typy poskytovaných zkoušek, 

charakterizovat stávající konkurenční zkušebny, jejich fungování v konkurenčním a trţním 

prostředí.  

 Cílem diplomové práce byl kvalifikovaný návrh modelu kritických funkcí 

zkušebny kovů. Cíl byl naplněn zejména vytvořením komplexního modelu ideální zkušebny 

kovů s respektem vůči aktuálním trţním podmínkám České republiky.  

 Odpovědi na všechny výše vyjmenované otázky jsou postupně zpracovávány a 

zodpovídány v této diplomové práci. V rámci její teoretické části byla provedena základní 

charakteristika zájemce o vstup do odvětví, dále popsána obecná metodika marketingu a jeho 

metod, konkurence a konkurenční prostředí a v neposlední řadě byly věcně popsány nejčastěji 

prováděné typy zkoušek kovových materiálů a základní rozčlenění zkušebních laboratoří.  

 Předmětem praktické části pak byla analýza stávajících zkušebních laboratoří, 

jakoţ i forma a struktura jimi poskytovaných sluţeb. Současně bylo vyuţito statistické 

metody koeficientu asociace ke zjištění, zda existuje statistická závislost mezi akreditací 

laboratoře a rozsahem poskytovaných zkoušek, přičemţ s přihlédnutím ke zjištěným 

výsledkům lze konstatovat, ţe tomu tak není nebo jejich závislost dosahuje statisticky 

nevýznamné úrovně.  

 S přihlédnutím k rostoucí globalizaci trhu byla v rámci praktické části rovněţ 

provedena analýza vybraných zahraničních subjektů, přičemţ na podkladě výsledků 

provedených analýz byl porovnán rozsah poskytovaných sluţeb s tuzemskými zkušebními 

laboratořemi.   
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 Data zjištěná analýzou byla posléze vztaţena k reálným podmínkám trţního 

prostředí České republiky zpracovaných do podoby statistických dat s přihlédnutím 

k predikovanému vývoji v hutním a kovozpracujícím průmyslu. Neopominutelnou částí byla 

rovněţ charakteristika struktury zákazníků a analýza vlivu efektu mezinárodního obchodu na 

vývoj domácí produkce.  

 Dle výsledku srovnání analytického výstupu s reálnými podmínkami lze 

konstatovat, ţe v minimalistickém pojetí by nově vznikající zkušebna měla svou strukturou a 

poskytovanými sluţbami odpovídat ideální zkušebně, neboť jen tehdy bude dostatečně 

konkurenčně silná a její schopnost obsadit část stávajícího trţního segmentu patřičně vysoká. 

Překonání úrovně stanovené ideální zkušebnou za současného důsledného respektování 

aspektu nákladů takového kroku je samozřejmě ţádoucí. 

 Díky provedené analýze trţního prostředí České republiky lze dále vyslovit 

doporučení, aby se nově vznikající zkušebna pokusila etablovat právě v oblasti Moravy za 

současného oslovením potenciálních klientů v Čechách, k čemuţ by měla vyuţít zejména 

nízkonákladové marketingové prostředky kupříkladu poskytované internetovou prezentací. 

Aktivně prováděná marketingová činnost pak ve svém důsledku povede ke zviditelnění nové 

zkušební laboratoře a tím i k oslovení moţných budoucích zákazníku.  

 Lze říci, ţe při dodrţení závěrů vyslovených touto prací je úspěšnost prosazení a 

realizace zamýšlené zkušebny více neţ pravděpodobná. 
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