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ANOTACE 

Předmětem této práce je vyhodnocení marketingové strategie jako klíče k úspěchu 

firmy. Práce pojednává o strategickém řízení jako ucelené koncepci, jenţ je nezbytnou 

součástí řízení firem. Je zde popsána provázanost strategie společnosti, marketingové 

a obchodní strategie. Vyhodnocuje marketingové činnosti v marketingovém strategickém 

procesu a vytyčuje marketingový mix jako klíčový pojem v současném marketingovém 

managementu. Závěr práce hodnotí přínos marketingové strategie a potíţe s jejím zavedením 

v podnicích. 

Klíčová slova: marketing, marketingová strategie, PEST analýza, Porterova analýza, 

SWOT analýza, situační analýza, marketingový mix, obchodní strategie, marketingový 

výzkum, marketingový informační systém 

 

ABSTRACT 

The subject of this work is to evaluate the marketing strategy as the key to corporate 

success. This essay focuses on strategic management as a holistic concept, which is an 

essential part of corporate governance. It describes coherence strategy, marketing and 

business strategy. Evaluate marketing activities in the strategic marketing process and outlines 

the marketing mix as a key concept in contemporary marketing management. The conclusion 

assesses the benefits of marketing strategy and problems with its implementation in 

companies. 

Key words: marketing, marketing strategy, PEST analysis, Porter's analysis, SWOT 

analysis, situational analysis, marketing mix, marketing strategy, marketing research, 

marketing information system 
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ÚVOD 

Marketing se v dnešní době stal módním termínem. Mnohdy se pouţívá místo pojmu 

získávání zakázek, prodej, reklama, výzkum trhu. Tyto činnosti jsou však pouze součástí 

marketingu, ne však samy o sobě. Abychom správně pochopili smysl pojmu marketing, je 

třeba se podívat na úlohu marketingu v trţním hospodářství. 

Dnešní úspěšné společnosti se zaměřují na potřeby, touhy a přání jednotlivých 

zákazníků. Marketing je tedy o zákaznících a znamená uspokojení zákazníka se ziskem. 

S marketingem se setkáváme téměř při kaţdé činnosti. Vidíme ho v reklamách,v televizi, 

časopisech, internetu, obchodě. Správný marketing je důleţitý pro úspěch kaţdé organizace. 

Základem podnikatelského úspěchu v trţním hospodářství a konkurence schopného 

marketingu je naplánování kvalitní marketingové strategie. Nejprve si ale uveďme, co si 

máme představit pod pojmem strategie. Základ slova strategie vychází z řečtiny. A volně 

přeloţen jak uvádí Helena Horáková v knize Strategický marketing znamená umění velitele, 

generála (umění vést boj). V terminologii obchodníků a výrobců tento pojem původně 

znamenal schopnost se rozhodovat na základě vysoké odbornosti a profesionality. 

V praxi se setkáváme s celou řadou strategií a to podle vymezení určité oblasti, 

postavení důleţitosti v ţebříčku hodnoty strategií nebo zodpovědnosti za realizaci strategie. 

Výběrem, vrcholová korporátní strategie, týkající se celé firmy, obchodní-business strategie, 

zaměřená na určitou oblast podnikání firmy a neposledně i marketingová strategie jako jedna 

z tzv. funkčních strategií. Bakalářská práce popisuje provázanost těchto strategií. Protoţe 

právě v dnešní době roste v různých odvětvích nevyjímaje průmyslového odvětví počet firem, 

které mají na trhu zvýšené nároky a potřeby, a to především v obchodní sféře a se sniţujícím 

se obratem v prodejích. Je to způsobeno různými faktory. Důleţité je tuto situaci pozitivně 

zvrátit a najít řešení. K tomu nám dopomůţe práce se strategickým marketingem a obchodem. 

Tyto sloţky lze ve firmě efektivně nastavit tak aby rychle a efektivně přinesly firmě ţádanou 

změnu situace, zvýšily poptávku po produktech nebo sluţbách a strategicky nastartovaly 

firmu k budování nových obchodních příleţitostí.  

Konečným cílem kaţdé firmy je zákazník, ke kterému by měla firma obrátit veškerou 

její pozornost. Úkolem firmy je zákazníka přesvědčit o kvalitě a smyslu nákupu pro něj. A jak 

toho docílit? Všechny marketingové kroky by měly být strategické, plánované a cílené. 
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K tomu budeme potřebovat vyhodnocení různých marketingových činností jako např. 

situační analýzu, průzkum trhu atd., které budou uvedeny v bakalářské práci. Bez analýzy 

a průzkumu trhu se nedají finanční prostředky systematicky a efektivně nastavit. 

Marketingová analýza a průzkum trhu pomůţou zacílit správné místo na trhu a vyspecifikují 

nové obchodní cesty a moţnosti prodeje. 

Marketingová strategie a plánování nastává právě ihned po analýze a průzkumu trhu. 

Ze získaných informací se můţe připravit celý plán dané společnosti a krátkodobá strategie, 

která bude slouţit jako podklad k dlouhodobé strategii. 

Marketingová strategie je v současné době nezbytně nutná v důsledku měnícího se 

trhu a chování zákazníka. 

Tématem bakalářské práce je marketingová strategie jako klíč k úspěchu firmy a cílem 

je vyhodnocení marketingových činností a zásad efektivního marketingu pro budování 

nových obchodních příleţitostí v průmyslovém odvětví. 
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1 ZÁKLADY MARKETINGU 

1.1 Definice marketingu 

Marketing byl jiţ definován mnoha autory odlišnými způsoby. Vybrala jsem z mého 

pohledu tři nejzajímavější definice. 

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci 

a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot.“
1
  

„Marketing je založen na vztazích se zákazníky. Znamená uvědomělé, na trh 

orientované vedení firmy a organizace, kdy zákazník je do jisté míry alfou i omegou 

podnikatelského procesu.“
2
 

„Marketing je strategická činnost a obor zaměřující se na to přimět více spotřebitelů 

k tomu ,aby si mnohem častěji kupovali více vašich výrobků, aby tak vaše firma vydělala více 

peněz.“
3
  

Z prvních dvou definic vyplývá , ţe základní koncepce , na níţ se marketing zakládá, 

je koncepcí lidských potřeb, tuţeb a přání. A právě dokonalé porozumění těmto potřebám 

zákazníků, jejich přáním, poţadavkům, která následně formují poptávku je základem 

vytváření marketingových strategií. [14] 

Třetí definice bude úspěšně naplněna v případě, ţe firma bude usilovat , aby jejich 

zákazníci byli spokojeni. Marketing určuje vědomé postoje zákazníků vůči výrobku, sluţbě. 

A jestliţe firma splní očekávání zákazníků nebo i tato očekávání dokonce překoná, zákazníci 

se budou znovu a znovu vracet pro její výrobky. [18]  

Jednou z funkcí marketingu je zajišťování přídavné hodnoty pro zákazníka a rovněţ 

i ziskovost firmy.To je úkolem marketingového specialisty a celý tento proces vyţaduje velmi 

citlivý přístup. 

                                                 
1
 KOTLER,P.,ARMSTRONG G,. Marketing. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. str. 31 

2
 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1 vyd. Praha: Grada Publishing , 2008. str.40; 

3
 ZYMAN s., Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Přel. Grusová I. 1vyd. Praha: Management Press, 

2005. str. 26 
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Zákazníkem jsou osoby, organizace i domácnosti jeţ zaplatí za produkt nebo sluţbu 

a očekávají prostřednictvím vlastnictví nebo spotřebou těchto produktů uţitek neboli přidanou 

hodnotu. Aby firmy obstály v dnešním trţním prostředí, měly by upřít svou pozornost na 

způsob chování zákazníků. Kotler s Armstrongem (2004), mají za to, ţe marketing je dnes 

zaloţen na úsilí oslovit lépe méně potenciálních zákazníků, ale za to oslovit zákazníky, kteří 

přinášejí největší zisk nebo se jeví jako velice perspektivní. [8] 

Marketing představuje propojený soubor činností od vývoje nových produktů, 

provádění výzkumu trhu, analýzy prostředí, průzkumu přání a potřeb zákazníků, studia 

nákupního chování spotřebitelů, aţ po koncepční činnosti, plánování, cenovou politiku, volbu 

distribučních kanálů, promotion a jiných činností. [vlastní] 

1.2 Marketingové přístupy 

Marketing začínajících podnikatelů: na počátku zaloţení firmy stojí jednotlivci a na 

jejich vizi závisí úspěšnost v budování firmy. Podnikatelům jde o upoutání pozornosti za 

jakoukoliv cenu. [13, 14] 

Tradiční marketing: jakmile se stanou menší firmy úspěšnými, dříve nebo později 

začnou vyuţívat tradiční marketing. Více vynakládají finance za televizní reklamu. Rozšíří 

svou prodejní sílu a vytvoří marketingové oddělení, které bude provádět výzkum trhu. 

Z malých podniků se takto stanou velké firmy a nakonec vyspělé společnosti. [13,14] 

Zákaznický marketing: mnoho velkých firem, ke své škodě ztratí marketingovou 

tvořivost a zápal pro danou věc, jeţ měly na počátku. Musí znovu obnovit podnikatelský 

duch, vztah k zákazníkům a sledovat nové tvůrčí přístupy, které přinesou úspěch. [13,14] 

Z těchto uvedených marketingových přístupů je nejsnadnější zřejmě přístup osvojení 

si tradičního marketingového přístupu.  

1.3 Koncepce marketingového řízení 

Výrobní koncepce: povaţujeme za jednu z nejstarších podnikatelských 

koncepcí.Vychází z předpokladu, ţe zákazníci upřednostňují levné a široce dostupné 

produkty. Hlavním cílem řízení musí být efektivní výroba a distribuce a získání většího podílu 
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na daném trhu. Koncepce je úspěšná v případě kdyţ poptávka po produktu převyšuje nabídku. 

[12,13] 

Výrobková koncepce: vychází z úsudku, ţe zákazníci si vyberou výrobky vysoké 

kvality, zaručené provozní spolehlivosti a netradičního zajímavého řešení. Firma se zaměřuje 

na neustálé vylepšování produktů. Ovšem tato koncepce můţe často vést k „marketingové 

krátkozrakosti“. Například management ţeleznic si dříve neuvědomoval, ţe zákazníci 

nevyţadují dopravu právě vlakem, ale potřebují vyřešit způsob přepravy. Vedení neuvaţovalo 

o hrozbě nárůstu letecké, autobusové a automobilové dopravy. [12,13,14] 

Prodejní koncepce: vychází z předpokladu, ţe spotřebitelé, nebudou kupovat 

výrobky určité firmy v dostatečném mnoţství, pokud nebude prodej podporován rozsáhlou 

prodejní a reklamní kampaní. Většina firem se uchyluje k prodejní koncepci, jestliţe nabídka 

převyšuje poptávku. Cílem je prodat to, co jiţ firma vyrobila, nikoli to, co poţaduje zákazník. 

Tato marketingová strategie je velice riziková. [12,13,14] 

Marketingová koncepce: tato koncepce vznikla s cílem soutěţit s předešlými 

koncepcemi. 

Marketingová koncepce zastává názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá 

v určování potřeb a požadavků cílových trhů a v poskytování jejich požadovaného 

uspokojování účinněji a efektivněji než u konkurence.
4
 

Marketingová koncepce spočívá na těchto čtyřech pilířích: na soustředění se na trh, 

orientaci na zákazníka, koordinovaném marketingu a výnosnosti. Mnohdy se zaměňuje 

prodejní koncepce s marketingovou.  

Tab.1.1.: Kontrast prodejní a marketingové koncepce [13+vlastní] 

Počáteční bod Zaměření Prostředky Cíle 

Průmyslový podnik Stávající produkty Prodej a propagace Zisk na základě objemu 

prodeje 

Prodejní koncepce 

Počáteční bod Zaměření Prostředky Cíle 

Trh Potřeby zákazníka Integr. marketing Zisk na základě uspokojení 

zákazníka 

Marketingová koncepce 

                                                 
4
 KOTLER,P., Marketing,management. 2vyd. Praha: Victoria Publishing,a.s., 1995. str. 17 
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Mezi úspěšné firmy, které pouţívají marketingovou koncepci patří například 

společnost IKEA, Wal-Mart, japonská automobilka Toyota nebo Southwest Airlines.  

Koncepce společenského marketingu: patří mezi nejmladší z jiţ uvedených 

koncepcí. 

„Společenský marketing je založen na myšlence, že firma musí uspokojovat potřeby 

a přání zákazníka lépe a účinněji než konkurence; zohledňuje nejen dlouhodobé zájmy 

spotřebitelů, ale i dlouhodobé zájmy společnosti.“
5
 

Z hlediska zvyšujících se nároků na zlepšení ţivotního prostředí, nedostatku 

energetických zdrojů, zvyšování růstu populace, narůstajících problémů hospodářského světa 

a zanedbaných sociálních aspektů vyvstala otázka zda tradiční marketingová koncepce je 

vyhovující. 

„Marketingová koncepce se vyhýbá potencionálním konfliktům mezi spotřebitelskými 

požadavky, spotřebitelskými zájmy a dlouhodobým blahobytem společnosti.“ 
6
 

Jestliţe se firma rozhodne vyuţít této koncepce bude muset během přípravy 

marketingových strategií zohlednit zájmy trojího druhu: vlastní zájem firmy na zisku, zájem 

zákazníka uspokojit své potřeby a přání společnosti jako celku. 

                                                 
5
 KOTLER,P.,ARMSTRONG G,. Marketing. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2004.str.53 

6
 KOTLER,P., Marketing,management. 2vyd. Praha: Victoria Publishing,a.s., 1995. Str. 
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2 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ FIREM 

2.1 Podstata a důležitost strategického řízení firem a organizací 

Podnikatelský úspěch v trţním hospodářství se hlavně odvíjí od včasného předvídání 

trţních příleţitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. Odborné studie 

uvádějí, ţe rozhodování uskutečňovaná na strategické úrovni řízení ovlivňují úspěšnost 

podnikání přibliţně aţ z 80%. České podnikové managementy před rokem 1990 neměly téměř 

šanci rozhodovat o tom, co, kdy, pro koho a za kolik vyrábět. O tom rozhodovali úředníci na 

ministerstvech a ve státních plánovacích komisích. Naši manaţeři byli na počátku 

devadesátých let postaveni před řešení úkolů,se kterými, neměli zkušenosti. V některých 

našich firmách si vrcholový management jiţ dokázal osvojit principy strategického myšlení 

a úspěšně zvládá řízení v podmínkách nejistoty. V řadě firem však dosud činí manaţerům 

značné potíţe. [5, 10] 

„Strategie (strategy) vyjadřuje dlouhodobé cíle, které chce firma dosáhnout, 

a postupy, kterými hodlá vytyčených cílů dosahovat.“
7
 

„Strategické řízení firmy (strategic mamgement) je dynamický proces tvorby 

a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní význam pro rozvoj firmy. Zahrnuje 

aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním firmy, jejími 

dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi firmou a prostředím, v němž firma 

existuje, a to prostřednictvím vymezení vize, mise, firemních cílů,růstových strategií a 

portfolia pro celou firmu.“ 
8
 

Proces strategického řízení se skládá z těchto moţných etap: 

1. Definování současného poslání,cílů a zdrojů. 

2. Analýza prostředí 

3. Identifikace příleţitostí a hrozeb 

4. Analýza zdrojů a kapacit organizace 

5. Určení slabých a silných stránek 

                                                 
7
 HANZELKOVÁ,A., KEŘKOVSKÝ,M., ODEHNALOVÁ D.,VYKYPĚL,O. Strategický marketing Teorie pro 

praxi . 1vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. str. 3 

8
 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada Publishing , 2008. Str. 18 
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6. Formulování strategií 

2.2 Strategické plánování 

Pokud chce být podnik (i průmyslový) na trhu úspěšný, musí umět myslet 

perspektivně nejlépe v dlouhodobém časovém horizontu a vyvinout komplexní strategii 

rozvoje. Podniky proto obvykle připravují roční plány, dlouhodobé plány, strategické plány 

následně marketingové plány. Definují celkový podnikatelský záměr, smysl existence firmy, 

její vizi, misi. 

Strategické plánování se skládá ze čtyř fází. Mezi něţ patří stanovení jasného poslání 

firmy,určení hlavních firemních cílů,vymezení podnikatelských aktivit a koordinaci dílčích 

strategií na operativní úrovni řízení. 

Mezi posláním (misí) a vizí existují rozdíly.Coţ je nutné rozlišit při procesu plánování. 

„Vize (vision) představuje soubor specifických ideálů a priorit firmy,obraz její 

úspěšné budoucnosti,který vychází ze základních hodnot nebo filozofie, se kterou jsou spojeny 

cíle a plány firmy.“
9
  

Pro názornost uvádím část vize podniku JAKL Karviná, a.s.,kterou zpracoval pro 

literární formu Zdeněk Bednarčík. 

„Podnik bude na českém trhu vedoucím výrobcem v oboru tenkostěnných profilů 

a podélně svařovaných trubek. Co se týče jednotného trhu EU a dalších zahraničních trhů, 

jsou pravomoci a aktivní obchodní činnost postupně přebírány prodejními kancelářemi 

umístěnými v zahraničí,blíže koncovým zákazníkům.“
10

  

Z vize tedy poznáme jak bude vypadat podnik v budoucnosti. 

„Poslání firmy (mission) je prohlášení o účelu její existence,obsahuje vysvětlení 

smyslu jejího podnikání,shrnuje ,čeho si firma přeje dosáhnout v prostředí, které ji 

obklopuje.“
11

  

Poslání firmy KOMAS spol. s r. o. dle zpracování Bednarčíka Zdeňka. 

                                                 
9
 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada publishing 2008. Str. 20 

10
 BEDNARČÍK,Z.,Analýza úrovně strategického a marketingového řízení v průmyslových podnicích 

moravskoslezského regionu. Opava:Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 

2007. Str. 29 

11
 KOTLER,P.,ARMSTRONG G,. Marketing. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. Str.82 
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„Poslání firmy KOMAS spol. s r. o. je přinášet hodnotu zákazníkům,pružně reagovat 

na jejich potřeby a potřeby trhu,vážit si všech zainteresovaných stran a především svých 

zaměstnanců.“ 
12

 

Poslání firmy se rozpracovává do podrobných cílů pro kaţdou úroveň řízení firmy. 

Podnikatelské cíle se stávají zároveň marketingovými cíli firmy. Podkladem jsou 

marketingové strategie. 

Vycházíme z předpokladu existence hierarchické soustavy na sebe navazujících 

strategií. Při tvorbě strategie musíme přihlížet právě na rozdíly mezi firemní strategií 

(corporate strategy), obchodní strategií (business strategy) a marketingovou strategií 

(marketing strategy). 

Korporátní strategie (corporate strategy) definuje základní podnikatelská rozhodnutí 

podle nichţ se firma bude řídit. Např. v jakém odvětví bude podnikat (školství, hutnictví, 

strojírenství aj.), na jakých trzích bude podnikat (český trh, trh EU), jak bude alokován kapitál 

(který z podnikatelských záměrů bude preferován nebo utlumován) a jak bude firma 

konkurence schopná. Rozvíjí se do druhových strategií jako jsou obchodní, marketingová, aj. 

Obsahuje tedy strategické cíle společnosti. Součástí bývá také popis Mise a Vize 

společnosti.[5] 

Plánování marketingových aktivit předpokládá stanovit objekty, které budou plnit 

marketingové úkoly, budou skutečnou základnou pro pouţití marketingových strategií 

a stupněm pro sestavení marketingových plánů. Managementy identifikují jednotlivé oblasti 

podnikání tzv. strategické obchodní jednotky (Strategic Business Units-SBU). 

„Strategická obchodní jednotka,SBU (Strategic Business Unit) je homogenní 

(tj. vnitřně podobná) část firmy, definovaná typicky určitou skupinou zákazníků a jejich 

potřebami a k tomu používanými technologiemi výroby.“
13

 

Obchodní strategie (business strategy) se nachází v samotném středu hierarchií 

firemních strategií. Vymezuje pro kaţdou SBU základní strategické cíle a cestu jejich 

                                                 
12

 BEDNARČÍK,Z.,Analýza úrovně strategického a marketingového řízení v průmyslových podnicích 

moravskoslezského regionu. Opava:Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 

2007. Str. 112  

13
 HANZELKOVÁ,A., KEŘKOVSKÝ,M., ODEHNALOVÁ D.,VYKYPĚL,O. Strategický marketing Teorie 

pro praxi .1vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Str. 38 
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naplnění. Firma ,která se rozdělí na tři samostatné SBU,by měla mít tři obchodní strategie. 

Pro obsahové vymezení obchodní strategie pouţijeme rozšířený marketingový mix. [5] 

V tabulce číslo 2.1. stojí za povšimnutí obsah proměnné Promotion, kterou autoři 

chápou odlišně neţ uvádějí jiné literární zdroje. V nichţ pojem promotion zahrnuje veškeré 

aktivity směřující za účelem aby se zákazník seznámil s výrobkem a následně si jej koupil. 

Tyto uvedené aktivity by měla řešit aţ niţší marketingová strategie. Podle názoru 

A. Hanzelkové, M. Keřkovského musí promotion na úrovni business strategie vyřešit předně 

segmentaci trhu a zacílení. Jestliţe nebudeme vědět, jaká bude naše cílová skupina, 

nemůţeme stanovit jaká bude podoba samotného produktu, jeho distribuce, cenová strategie 

atd. [5] 

Tab. 2.1.:  Obsah jednotlivých P marketingového mixu [Vlastní+5] 

Proměnná 

marketingového mixu (P) 
Její strategický obsah 

Product (produkt) 
Definice základních parametrů produktu, jeho základní uţitek, 

úroveň kvality, provedení, styl,design,záruky,servis atd. 

Price (cena) 
Nastavení základní cenové politiky, systému slev, sráţek, 

termínu placení,atd. 

Promotion (propagace) 

Zahrnuje:- segmentaci trhu, tj. rozdělení zákazníků do skupin 

se stejnými potřebami, přáními a srovnatelnými reakcemi na 

marketingové a komunikační aktivity, -zacílení,tj. výběr 

konkrétních segmentů 

Place (distribuce) Vymezuje trh a potřebné distribuční cesty 

People (lidské zdroje) 
Řeší mnoţství pracovní síly, kvalifikační strukturu, zdroje pro 

nábor 

Planning (plánování) Zabývá se plánováním, řízením, organizací SBU 

Processes (procesy) 
Vymezuje vývojové,zásobovací, výrobní procesy pro 

uspokojení potřeb zákazníků SBU atd. 

 

Funkční strategie se nachází v nejniţší úrovni hierarchii strategií. Jde vlastně 

o detailnější rozpracování nadřazené business strategie pro danou SBU. Mezi funkční 
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strategie řadíme například strategii lidských zdrojů, finanční strategii, informační strategii, 

výrobní strategii, strategii výzkumu a vývoje a taktéţ i marketingovou strategii. Viz.příloha 

č. 1 

Horizontální strategie se uplatňuje v případě existence vazeb mezi strategickými 

obchodními jednotkami na úrovni business strategie a nebo mezi funkčními strategiemi. Tato 

strategie určuje strategické cíle a způsoby jejich dosaţení v případě tohoto propojení. [5] 
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3 STRATEGICKÝ MARKETINGOVÝ PROCES  

3.1 Situační analýza 

Při zpracování marketingové strategie se vychází z dříve připravených analýz vlastní 

firmy, konkurence, trhu a jeli potřeba i ze závěrů marketingových výzkumů. Výsledky 

vyplývající z těchto analýz jsou podkladem pro stanovení marketingových cílů a předně 

marketingového plánu. Ţádna společnost ani průmyslový podnik nepůsobí v izolovaném 

prostředí, obklopuje jej prostředí-(mikroprostředí a makroprostředí). Situační analýza podává 

důleţité údaje o trţbách , nákladech, trhu a konkurenci. Přehled nabídky výrobků a problémy, 

které podnik musí řešit. Situační analýza zkoumá působení vlivů vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy. Situační analýza musí být zpracována komplexně a měla by vystihnout 

veškeré marketingové činnosti podniku. Následně společnost můţe zvolit nejvhodnější 

strategie. [11, 16] 

Dle autorů Kumara, Aakera a Daye: „Účinné strategie jsou postaveny na hlubokém 

porozumění tržního prostředí podnikání a na specifických charakteristikách trhu.“
14

 

3.2 Analýza vnějšího prostředí  

Vnější prostředí firmy se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Pro firmu je velice 

důleţité makroprostředí analyzovat, abychom poznali její minulý, současný a budoucí vývoj. 

Marketingové makroprostředí zahrnuje situace a okolnosti, jeţ firma svým počínáním nemůţe 

nebo jen těţko můţe ovlivnit. K rozboru širšího vnějšího prostředí se pouţívá nejčastěji 

SLEPT analýza.  

3.2.1 SLEPT analýza  

(SLEPT analysis)-analýza externího marketingového prostředí,zaměřená na 

společenské, právní, ekonomické,politické a technologické faktory.“
15 

Prostředí firmy je 

rozděleno na základě této analýzy dle těchto faktorů. 

                                                 
14

 KUMAR, V. , AAKER, D. A. and DAY, G.S. Essentials of marketing research. 2nd edition. New York: 

Wiley, 2002. Str.79  

15
 HANZELKOVÁ,A., KEŘKOVSKÝ,M., ODEHNALOVÁ D.,VYKYPĚL,O. Strategický marketing Teorie 

pro praxi .1vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Str.97 
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a) Sociální - společenské faktory - kulturní aspekty společnosti, ve které podnik 

působí, mají vliv na to co , kdy, jak, a jací zákazníci nakupují a jak reagují na marketingové 

podněty. To platí jak v marketingu spotřebního zboţí, tak i v průmyslovém marketingu. 

V České republice kulturní a sociální podmínky byly velkou měrou ovlivněny totalitním 

reţimem. Byla brzděná jakákoliv samostatná iniciativa a myšlení, coţ se odrazilo 

v produktivitě a pracovním nasazení občanů ČR. Součástí těchto faktorů je i demografické 

prostředí,které hodnotíme z hlediska počtu obyvatel,hustoty osídlení, věkové struktury 

obyvatelstva, podílu muţů, ţen a dětí, etnické příslušnosti.[1,14] 

b) Právní faktory - kaţdý podnik musí dodrţovat legislativní poţadavky. Je potřeba 

znát a sledovat vývoj chystaných novelizací zákonů a vyhlášek a ty pak analyzovat, protoţe se 

bude od nich odvíjet podoba marketingové strategie. Je třeba sledovat např. tyto zákony: 

stavební zákon, obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o daní z příjmů, zákoník práce 

atd.[1]  

c) Ekonomické faktory - makroekonomické ukazatele oblasti, regionu, státu, 

ovlivňuje nákupní chování a spotřebu průmyslových zákazníků. Sledujeme jak rychle 

ekonomika státu roste nebo klesá, úrokové sazby, měnové kurzy, míru nezaměstnanosti, 

inflaci, koupěschopnost (coţ ovlivňuje odvozenou poptávku na průmyslových trzích). [1] 

 d) Politické faktory - politické prostředí zahrnuje mezinárodní obchodní 

restrikce, postoje vlády a státu k obchodní politice. Dále politickou stabilitu, stabilitu vlády, 

daňovou politiku, sociální politiku, ochranu ţivotního prostředí atd. [8] 

e) Technologické faktory – jsou pro vytvoření marketingové strategie zcela prioritní. 

Mezi hlavní faktory vývoje technologie budou patřit: spolupráce na inovacích, nutnost 

offshoringu (přesun zdrojů do nízko-nákladových a výhodnějších oblastí), kontrola internetu, 

humanizace technologií, digitalizace TV, rozvoj mobilních sítí atd. [1] 

3.2.2 Porterova analýza zpracovaná pro marketing  

Uţší vnější prostředí je ovlivňováno zejména jeho konkurenty, zákazníky a dodavateli. 

Velmi potřebným a často pouţívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Pochází z Harvard Business School, 

kde ji v roce 1979 zformuloval profesor Michael Eugene Porter. Definoval celkem 5 sil, které 

bezprostředně ovlivňují podnikání firem v daném oboru. Těmito silami jsou: [20] 
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a) Konkurenční rivalita firem působících na daném trhu – analýza této síly 

spočívá ve vyhodnocení konkurenčních tlaků na daném trhu, kolik nás bude stát, aby se o 

našich výrobcích někdo dozvěděl, jak moc budeme schopni v praxi rozšířit a vyuţít naši 

konkurenční výhodu, jakou má daný trh dynamiku a zdali udrţíme s konkurencí krok. 

b) Hrozba vstupu nových konkurentů na trh - tato síla je důleţitá v nových, 

rychlým tempem se rozvíjejících oborech, kde neznáme objem trhu jako celku anebo objem 

trhu rychle narůstá. Typickým příkladem je trh s chytrými mobilními telefony. Součástí 

analýzy této síly by měly být i mikroekonomické otázky typu jaké jsou bariéry vstupu na trh, 

u průmyslových a energetických podniků je to otázka nákladů spojených s případným 

ukončením podnikání, které mohou dosahovat horentních sum, dále infrastrukturní otázky 

(vstup nových hráčů na ţeleznici České republiky byl ještě v nedávné době bez vlastnictví 

kolejí fakticky nemoţný), otázky regulace apod.  

c) Hrozba vzniku substitutů – třetí silou je hrozba vzniku substitutů. Substitutem je 

myšleno cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkům produkt nebo sluţbu , ale jiná 

firma. Při analýze této síly jsou kladeny otázky jako jakou loajalitu zachovávají zákazníci 

značce nebo určitému typu výrobku, jak moc jsou náchylní k hledání substitutů a jak jsou 

spokojeni se současným stavem na trhu.  

d) Silná pozice kupujících – silou kupujících je především vyjednávací síla o ceně. 

Kupující se mohou dostat do pozice, ve které si prosadí niţší ceny a zároveň vyšší kvalitu. 

Jejich postavení bude silné (převáţně na průmyslovém trhu) pokud nakupují ve velkém, 

výrobky které nakupují, jsou podstatnou částí jejich celkových výrobních nákladů, jakost 

výrobků, které nakupují, neovlivní jakost jejich vlastní produkce,atd. V oblasti síly kupujících 

se tedy ptáme, nakolik je produkt unikátní a nakolik a v jakém mnoţství jsou na trhu dostupné 

jeho substituty. 

e) Silná pozice dodavatelů - poslední silou, která ovlivňuje podnikání je síla 

dodavatelů. Ta je např. v odvětví potravinářství téměř nulová, naopak ve strojírenství nebo 

elektronice můţe být silou jednou z největších. Klade se otázka technologické závislosti na 

konkrétních dodavatelích, míra konkurence mezi dodavateli v dané oblasti, přítomnost 

alternativních dodavatelů u nás i v zahraničí.  

V 90.letech minulého století se objevila vedle Porterových sil ještě 6 síla. 

f) Vliv politických rozhodnutí - příkladem je vstup čínských automobilek na 

evropský trh. Evropská veřejnost těmto autům automaticky přiřadí řadu vstupních 
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nevýhodných parametrů jako je extrémně nízká cena, nízká kvalita zpracování, nízká 

bezpečnost, nízká spolehlivost. Čínské automobilky jsou tím pádem nuceny prodávat 

identické modely s novým Volvem S60 za podstatně niţší cenu a ze strany veřejnosti je tak 

malá důvěra v taková to auta a některé protekcionistické vlády by jim kladly další a další 

překáţky.  

Při přípravě strategie se Porterova analýza 5 sil provádí jako jedna z posledních. 

Identifikuje potencionální hrozby a zároveň příleţitosti jak těmto hrozbám čelit. 

3.3 Analýza vnitřního prostředí  

Vnitřní prostředí podniku je tvořeno faktory, které mohou být podnikem přímo řízeny 

a manaţery ovlivňovány. Vnitřní prostředí tvoří podnikové útvary, činnosti, materiálové, 

finanční a lidské zdroje, kultura firmy, mezilidské vztahy, technologie uvnitř podniku. 

„Analýza nadřazené strategie- analýza nadřazeného patra (analysis of superior level 

strategy). Analýza strategie nadřazené strategii marketingové, tj. business strategie. Jejím 

cílem je zjistit, jaké mantinely a směr vymezuje business strategie pro strategii marketingovou 

a porovnat, jak stávající marketingová strategie tento směr respektuje.“
16

  

Postup analýzy je následovný:  

a) Stanovíme zásadní strategické úkoly, které pro marketing 

z nadřazené obchodní strategie vyplývají.  

b) Porovnáme, jestli je marketing schopen tyto úkoly plnit. 

Interní analýza pro marketing – by měla být zaměřena na identifikaci těch subjektů 

vnitřního prostředí firmy, které mají rozhodující význam z hlediska formulace příslušné 

funkční strategie. Hodnotí základní cíle pro oblast marketingu, finanční a materiálové 

zajištění marketingu, vstupní a výstupní logistiku firmy, technologii uvnitř firmy, strategii 

značky, komunikační strategii, silné a slabé stránky podle nástrojů marketingového mixu, 

strategii komunikačního mixu, korporátní design.  

 

 

                                                 

16
 HANZELKOVÁ,A., KEŘKOVSKÝ,M., ODEHNALOVÁ D.,VYKYPĚL,O. Strategický marketing Teorie 

pro praxi .1vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Str.95 
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Analýza obratu – při analýze obratu budou uplatněny dva typy analýz: [2] 

a) Analýza diference obratu: čemu můţeme připsat klesající obrat? Bylo 

prodáno méně jednotek produktů nebo stejné mnoţství za niţší cenu?  

b) Stanovení lokalizaci diference: můţeme diferenci připsat určité 

výrobkové skupině, určité oblasti, určitému typu kupujícího nebo 

konkrétnímu obchodnímu zástupci? Po lokalizaci musíme zjistit , proč 

se tak stalo. 

Analýza nákladů a analýza zisku – silnou stránkou firmy je schopnost 

vytvářet finanční zdroje pro další investice do rozvoje a tyto zdroje zhodnocovat 

majiteli firmy. 

Pracovníci marketingového oddělení se vedle obratu a podílu na trhu zajímají 

také o zisk, který představuje rozdíl mezi provozními náklady a provozními výnosy. 

Pro potřeby sledování budou vyuţity dva analytické přístupy: 

Analýza diference nákladů: většinou se vychází z rozpočtu, který se 

vyznačuje určitou mírou flexibility. To např. znamená ,ţe se můţe věnovat vyšší 

částka reklamě při zvyšujícím se obratu. 

Analýza ziskovosti: zde je velmi významné mít přehled o ziskovosti 

jednotlivých zákaznických segmentů. Aţ velmi pečlivé přezkoumání zisků a 

vynaloţených nákladů ukáţe slabiny a zároveň silné stránky. 

Analýza cílové skupiny – má dva kroky: popis cílové skupiny – jedná se o 

popis primárních a sekundárních cílových skupin pro určitý produkt a posouzení 

cílové skupiny, jeţ by mělo ukázat, jakým způsobem se firma se vypořádá s potřebami 

cílové skupiny. 

Analýza marketingového mixu – jedná se o přesnější popis a posouzení 

marketingových nástrojů:  

 Produktové politiky 

 Cenové politiky 

 Distribuční politiky 

 Politiky marketingové komunikace 
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Analýza nákupní, výrobní a logistické funkce – rozhodující pro správné 

zhodnocení výkonu firmy je porovnání s konkurencí a s poţadavky zákazníků na dílčí 

procesy v oblasti výroby, nákupu a poskytování technických sluţeb.  

Analýza výzkumu a vývoje a dalších podpůrných funkcí – předmětem této 

analýzy je zjistit ta místa, kde se tvoří zisk a kde se hromadí ztráta neboli 

identifikování těch činností, které svým provedením sniţují konkurenceschopnost 

firmy. 

Analýza vlastnické struktury a managementu – u firmy jeţ patří do 

koncernu s hierarchicky uspořádanou strukturou, je stěţejní oblastí analýzy styl řízení 

podřízených subjektů. Určení personálního obsazení klíčových pozic a výkonnosti 

managementu je vyuţito v marketingovém auditu a při analýze zákazníků. 

Analýza lidských zdrojů a firemní kultury –analýza udává informace 

o úrovni schopnosti zaměstnanců, fluktuaci zaměstnanců, zda existují programy pro 

rozvoj lidských zdrojů, zda má firma ve své vizi formulováno, jaké společné hodnoty 

jsou jí vlastní a zda-li je firemní kultura slabinou nebo předností.  

3.4 SWOT analýza 
17

 

Neţ přejde podnik k formulaci strategie, musí zhodnotit svou současnou 

konkurenční pozici. Pro její identifikaci nám poslouţí SWOT analýza. 

SWOT je zkratka sloţená z počátečních písmen slov Strengths – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – příleţitosti a Threats –hrozby. 

 

 

 

 

                                                 

17
 Pramen SWOT analysis. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg 

(Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2010-11-02]. Dostupné z WWW: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis>. [22] 
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Tabulka 3.1.:  Analýza SWOT Mittal Steel Ostrava a.s. [ Vlastní +1] 

Vnitřní 

faktory 

Silné stránky 

(strengths) 

vzdělaný a zkušený personál 

z důvodu dlouholeté ocelářské tradice 

-rozlišené výrobkové portfolio, 

udrţující silné a stabilní příjmy na 

měnícím se trhu 

-postupné navyšování výrobní 

kapacity na trati Steckel - dobrý stav 

a technická údrţba agregátů na trubky 

a střední profily 

 

Slabé stránky 

(weaknesses) 

-image podniku – na výrobky je 

pohlíţeno jako na levné a měně kvalitní 

v celkovém měřítku - kulturní diference 

indické kultury v podobě majitele firmy 

a členů ve vedení podniku versus česká 

kultura a čeští zaměstnanci firmy 

Vnější 

faktory 

Příležitosti (oportunities) 

- potencionální růst na ocelářském 

trhu ve střední a východní Evropě 

poskytne potenciální příleţitosti 

dobře umístěným českým ocelářským 

výrobcům - očekávaná vyšší 

poptávka po oceli na trhu v tuzemsku 

a regionu východní Evropy -

vylepšený přístup na trhy EU 

Hrozby (threats) 

-výrobní přebytek v ocelářském 

průmyslu v regionu centrální východní 

Evropy -vzrůstající tlak na ceny , 

zejména na české výrobce oceli na 

zahraničních trzích, díky nové daňové 

politice USA na dovoz oceli –

konkurence hráčů západní Evropy a 

nízké ceny výrobců z východní Evropy, 

CIS a východní Asie 

 

Silné a slabé stránky vycházejí z vnitřních faktorů (z vnitřní analýzy), jsou to 

faktory definované vnitřními vlivy jako jsou lidský kapitál, zkušenosti, kapacita 

společnosti, vybavení společnosti a její duševní vlastnictví. Příleţitosti a hrozby 

vycházejí z vnějších faktorů (z externí analýzy). Ve skutečnosti jsou do značné míry 

ovlivněny faktory interními. Při její tvorbě se doporučuje zapojit brainstorming, pro 

generování více nápadů. Swot analýza je nápomocná při přípravě nebo změně strategie 
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společnosti, protoţe nám předkládá jednoduchý, stručný a přehledný obraz situace, ve 

které se firma nachází. Je součástí situační analýzy. 

3.5 Marketingový výzkum 

Jiţ víme, jaké analýzy je vhodné do strategické analýzy pro marketingové rozhodování 

zahrnout. Ale otázkou je , kde získat pro tyto analýzy potřebné informace. K tomu nám 

dopomůţe marketingový výzkum. „ Jeho cílem je systematické plánování, shromažďování, 

analýza a vyhodnocování informací, které jsou potřebné pro účinné řešení konkrétních 

marketingových problémů.“ 
18

 

Z pohledu metodologie se provádění průzkumných projektů v oblasti B2B trhů, téměř 

neliší od metod pouţívaných v průzkumech mezi běţnými zákazníky. 

Proces marketingového výzkumu na B2B trzích prochází těmito základními fázemi:
19

 

1. Definování výzkumného problému 

2. Stanovení cílů a plánů marketingového výzkumu 

3. Definování výběrového souboru 

4. Sběr informací 

5. Analýza informací 

6. Vyhodnocení a prezentace výsledků  

Proces marketingového výzkumu na průmyslovém trhu je stejný s procesem 

marketingového výzkumu na trhu spotřebitelském. Nicméně existují specifika pro výzkum 

průmyslového trhu, jeţ vyplývají z rozdílů mezi trhem spotřebitelským a průmyslovým. Počet 

hráčů na průmyslovém trhu jak prodejců tak zákazníků můţeme počítat na desítky oproti trhu 

spotřebitelskému. A proto bude na pokrytí mnoţství organizací tvořících zhruba 75% trhu 

stačit menší dotazový plán. Na převáţnou část průmyslových trhů je pouţito Paretovo 

pravidlo. Pouze ti nejlepší z několika obrovských hráčů jsou povaţováni za majoritní většinu 

trhu a proto i malý hodnocený vzorek , zahrnující klíčové dotazované, nám zajistí spolehlivá 

data. Základní rozdíl spočívá také v tom, ţe při průzkumu B2B se nezaměřuje na odpovědi na 

                                                 
18

 KOTLER,P.,ARMSTRONG G,. Marketing. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. Str.227 

19
 PILÍK M., Průmyslový marketing. 2 vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. Str.35 
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preference respondenta v jeho osobní rovině, ale úkolem je najít , jakým způsobem společnost 

přiřazuje svoje preference při zadávání zakázek, nákupu materiálu či sluţeb a jaké stanovisko 

zaujímá ke svým dodavatelům. 

Zpravidla volíme mezi dvěma typy výzkumů. Podle výzkumu dat rozlišujeme výzkum 

sekundární, jeţ pracuje s daty , jiţ existujícími nebo uţ s daty publikovanými jinde za jiným 

účelem. Říká se mu také výzkum „od stolu“ (desk research). Interní data získávají informace 

např. ze statistik, výkonových dat z oblasti zisku, prodeje, produktů, zákazníků, pohledávek 

atd. Externí data lze získat od státních institucí, z internetu, z knihoven, z tisku apod. Druhým 

typem výzkumu je tzv. primární výzkum, který hodnotí data, která jsou sesbírána přímo 

v terénu. Proto tzv. terénní výzkum neboli ( field research).Tento výzkum dělíme z hlediska 

jeho zaměření na kvalitativní a kvantitativní. [6]  

Kvalitativní výzkum se zabývá analýzou vztahů, závislostí a příčin cíleně u 

zkoumaných jednotek. Jedná se o techniku individuálních hloubkových rozhovorů za účelem 

rozboru některých dílčích jevů a jejich psychologických kvalit. Osoby by měly vyjádřit své 

myšlenky, postoje, pocity, názory aniţ by byli omezováni ve způsobu vyjádření. Kvalitativní 

výzkum průmyslového trhu není striktně omezen dopředu propracovanou strukturou 

kvantifikovatelných vztahů, spíše se zabývá zjištěním procesů, jejichţ povaha není předem 

známa. [16] 

Osoba jako člen spotřebitelského trhu někdy jedná v procesu kupního rozhodování 

iracionálně a je z velké části ovlivněna reklamou, kdeţto zákazník na průmyslovém trhu 

uvaţuje převáţně racionálně, vychází z přesných technických údajů a parametrů. 

Marketingový výzkum na průmyslovém trhu především odhaluje nákupní rozhodovací 

proces. Je to proces velmi sloţitý. Ovlivňuje ho řada faktorů a podílí se na něm řada 

pracovníků s rozdílnými kompetencemi v rozhodovacím procesu. (např. ředitel, výrobní 

ředitel, finanční ředitel apod.) Je tedy důleţité v případě uvedení nového výrobku na trh , 

který ještě neznáme a budeme se dotazovat v podnicích patřícím různým trţním segmentům, 

zjistit jak takový rozhodovací proces v daném podniku probíhá kdo bude ta správná osoba, 

která nám sdělí , zda projeví zájem či ne. [16] 

Jaké typy výzkumů – jaké typy problémů můţe řešit kvalitativní výzkum na 

průmyslovém trhu ? 
20

 

                                                 
20

 PILÍK M., Průmyslový marketing. 2 vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. Str.36 
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 Analýzu rozhodovacího procesu 

 Analýzu spotřeby daného výrobku v procesech zpracování 

 Výzkum image firmy, výrobku, značky 

 Sloţitější testy nových výrobků, cen, propagačních materiálů apod. 

 Kvalitativní otázky trendů technického rozvoje, budoucí spotřeby apod. 

Kvantitativní výzkum zjišťuje především fakta a kvantitativně zjistitelné údaje. 

Základní metodou tohoto výzkumu je dotazník. Zjišťujeme spotřební zvyklosti, účinnost 

propagace, údaje o ţivotním stylu, cenách, nákupních úmyslech A opět existují určité rozdíly 

mezi zpracováním dotazníku pro výzkum občanů a domácností a na druhé straně podniků a 

organizací včele jejich pracovníků. Rozdíly jsou ve stavbě dotazníku a ve formulaci otázek. 

Pro průmyslové podniky jsou otázky více zaměřeny na specifické podmínky , postavení a 

kompetenci samotných respondentů. Zároveň se musí respektovat sloţitost rozhodovacího 

procesu u těchto subjektů. Dále pokládáme stejné typy otázek jako pouţíváme u 

spotřebitelského výzkumu. [16] 

3.6 Marketingový informační systém 

K nejdůleţitějším aktivitám marketingového řízení organizace náleţí zjišťování potřeb 

, poţadavků a spokojenosti zákazníků , znalost situace trhu a tvorba zajímavé nabídky pro 

jednotlivé cílové segmenty na trhu na základě empirických poznatků. A k tomu potřebuje 

organizace informace, které musejí být aktuální, uţitečné a zpracované v podobě , která můţe 

slouţit jako podklad pro kvalitní strategické, taktické a operativní rozhodování. Za tímto 

účelem by si firma měla vybudovat vlastní marketingový informační systém. 

„Marketingový informační systém (marketing information system – MIS ) zahrnuje 

lidi, zařízení a postupy zajišťující shromažďování, třídění, analyzování, vyhodnocování a 

včasnou distribuci potřebných a přesných informací pro pracovníky, kteří činí marketingová 

rozhodnutí.“
21

 

                                                 

21
 KOTLER,P., KELLER K.L., Marketing, management.12 vyd. Praha:Grada Publishing, a.s.,2007. Str.111 
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Obrázek 3.6 Marketingový informační systém [14,str. 223] 

Správně fungující MIS zahrnuje uvedené tři sloţky 

1. Vnitřní marketingový systém (tzv. interní), který je zaloţen na interních 

zdrojích firmy např. informace o prodeji jednotlivých produktů,platbách zákazníků, nabídce 

dodavatelů atd. 

2. Vnější marketingový systém (tzv. zpravodajství, monitoring) podává 

informace o konkurenci, její nabídce, jejích odběratelích, dodavatelích, zákaznících atd. 

3. Marketingový výzkum u něhoţ se marketingoví manaţeři musejí nejprve 

rozhodnout jaké informace potřebují zda vůbec tyto informace lze získat a určit finanční a 

časové náklady na získání těchto informací. 
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3.7 Marketingové cíle 

Vize, mise, obecné firemní cíle, podniková filozofie jsou podkladem pro plánování 

marketingových cílů. Marketingové cíle určují konkrétní úkoly a musejí být kryty 

personálním a finančním plánem. Jsou součástí marketingových plánů. Jiţ z dříve uvedeného 

hierarchického uspořádání firemních strategií, musí být marketingové cíle podřízeny cílům 

vycházejícím z vyšší strategické úrovně, tedy business strategie. [8+vlastní]  

„Marketingové cíle jsou odvozeny od strategických cílů firmy a představují konkrétní 

marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují k produktům a trhům, a firma 

předpokládá, že budou splněny během určitého časového období.“
22

 

 Anglická literatura doporučuje pro hlavní strategické marketingové cíle tzv. SMART 

(smart = chytrý) přístup . Začáteční písmena této zkratky znamenají vlastnosti 

nadefinovaných cílů. [9, 4]  

 Stimulating – cíl musí být stimulující pro dosaţení nejlepších výsledků 

 Measurable – dosaţení i nedosaţení cíle by mělo být měřitelné 

 Acceptable – cíle by měly být akceptovatelné pro všechny zájmové skupiny 

 Realistic – cíle by měly být realisticky dosaţitelné 

 Timed – cíle by měly být časově vymezené 

Jako marketingové cíle jsou převáţně stanoveny : podíl na trhu , ziskovost , vstup na 

určitý trh, návratnost investic, zavedení nového produktu na trh, zajištění významné 

propagační akce, zúţení distribuční sítě, rozšíření forem prodeje atd. Firmám stačí 

definovat pro oblast marketingu dva aţ čtyři takovéto cíle. [8] 

3.8 Cílové trhy a cílový marketing 

Trh v marketingovém pojetí představuje prostor , v němţ se pohybují stávající a 

potenciální kupující daného produktu. Pro přípravu základních marketingových strategií je 

                                                 

22
 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. Str.126  
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velice důleţité vymezení trhu, jelikoţ spotřebitelé mají odlišné potřeby a přání, jiné nákupní 

zvyklosti , preference a kupní sílu. 

„Cílový (nebo také cílený) marketing znamená, že firma na daném trhu poznává různé 

významné tržní segmenty, rozhoduje se mezi nimi a vybírá ten segment nebo ty segmenty, 

které jsou z jejího pohledu nejvýhodnější, a volí své cílové trhy.“
23

 

Proces výběru cílového trhu lze rozčlenit do několika kroků: 

Tabulka 3.8.: Proces výběru cílového trhu [8+vlastní] 

1.Segmentace 

(segmentation) 

Identifikace a popis 

trţních segmentů 

2. Zacílení (targeting) 

Ohodnocení segmentů a 

rozhodnutí, na které z nich se 

zaměřit  

3.Umístění produktu (positioning) 

Navrţení produktu nebo sluţby 

tak by se stalo konkurenční 

výhodou 

 

Správná segmentace zákazníků je jedním ze základů pro úspěšné plánování a 

určování vhodných obchodních a marketingových strategií a postupů. V případě jejího 

nepochopení, bývá častou příčinou selhání jak na poli marketingových kampaní, ale převáţně 

podnikatelských záměrů. 

„Segmentace zákazníků je tedy procesem rozdělení zákazníků nebo potenciálních 

zákazníků do různých skupin (segmentů), v nichž mají tito zákazníci stejné nebo podobné 

požadavky, které lze uspokojit vhodným marketingovým mixem.“ 
24

  

Trh dělíme do dvou skupin. První skupinu tvoří trh spotřebních výrobků a druhou 

skupinu trh podniků a dalších institucí. 

Nejčastější způsoby segmentace na spotřebním trhu jsou geografické, demografické, 

psychografické, behaviorální, podle nákupních zvyklostí a příleţitostí, jedinečnosti produktu, 

ad. Za nejnovější segmentace dle Kotlera, jeţ uvádí Jubíková Dagmar jsou metody dle 

ziskovosti, loajality zákazníků k firmě a hodnot, které zákazníci vyznávají. Způsoby 

segmentace na průmyslovém trhu jsou taktéţ geografické, demografické, podle poţadavků na 
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 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. Str.131 
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 HAVLÍČEK, K., KAŚÍK M., Marketingové řízení malých a středních podniků. 1 vyd. Praha 3:Management 
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výhody, uţivatelského statusu, statusu věrnosti. A navíc podle výrobní technologie, právní a 

ekonomické charakteristice firmy, jejích obchodních přístupů. [8]  

Jakmile se firma rozhodne jaké segmenty a kolik segmentů pokryje pak musí dále 

stanovit způsob výběru a obsluhy nejlepšího z nich. Cílové skupiny se hodnotí z hlediska 

velikosti, rentability, rychlosti růstu atd. Firma musí zhodnotit její disponibilní zdroje , zda 

vůbec je schopna na trhu konkurovat. Neměla by na trh vstoupit z jiţ existujícím identickým 

výrobkem. Po zhodnocení trhu se rozhodne , jaké skupiny se stanou cílovými. [21]  

Po výběru a definování příslušných trţních segmentů, firma definuje postavení 

produktu na trhu – positioning. Znamená způsob vnímání produktu zákazníky v porovnání 

s konkurenčními výrobky. Positioning představuje způsob:
25

 jak chce být firma vnímána 

v mysli spotřebitele, jak se vymezuje vůči konkurenci, jak se vymezuje vůči dalším skupinám 

(dodavatelům, odběratelům, spolupracujícím firmám apod.).  

3.9 Marketingová strategie 

Při formulaci cílů firma řeší odpovědi na otázky Kdo? Co? Kdy? a Kolik?, naproti 

tomu marketingová strategie hledá způsob jak těchto cílů dosáhnout. Co se proto musí udělat. 

Formulování strategií je jednou z nejnáročnějších manaţerských funkcí top managementu a 

počátek formulace se odvíjí uţ od samotného definování poslání firmy.Následuje 

implementace marketingové strategie a kontrola dosaţení marketingové strategie.  

Kaţdá firma je svým způsobem ojedinělá, se svojí vlastní marketingovou strategií. 

Existuje celá řada marketingových strategií viz.tabulka 3.9. Uveďme si tři nejrozšířenější 

strategie dle Portera: [8+vlastní] 

1. Strategie nákladového vůdcovství – podnik cíleně usiluje o to, aby dosáhl co 

nejniţších nákladů na výrobu a distribuci a mohl nabízet své výrobky za niţší cenu neţ 

konkurence. Tím získá konkurenční výhodu. 

2. Strategie diferenciace – podnik se soustřeďuje na dosaţení dokonalého 

produktu. Odlišení spočívá v provedení, uţité vlastnosti, kvalitě aj. 

3. Strategie koncentrace – podnik se soustředí pouze na jeden či více menších 

segmentů trhu a zaměří se detailně na potřeby těchto zvolených segmentů. 

                                                 
25

 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. St18r.136 
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Tabulka 3.9.: Různá členění marketingových strategií [3+vlastní] 

Členění strategií Typ strategií 

Dle marketingového mixu 

 

 Výrobkové strategie 

 Cenové strategie 

 Distribuční strategie 

 Komunikační strategie 

Růstové strategie  Strategie podle Ansoffa 

 Strategie pro výběr segmentu 

 Strategie integrace  

Zaměřené na konkurenci  Strategie podle Portera 

 Bowmanovy strategické hodiny 

Dle velikosti tržního podílu a míry inovace  Strategie podle Kotlera 

 Inovační strategie 

Dle cyklu životnosti trhu  Zavádění - strategie pro vstup na nové trhy 

 Růst-strategie pro rostoucí trhy 

 Zralost - strategie pro zralé a nasycené trhy 

 Pokles – strategie pro klesající trhy 

Dle trendu trhu  Růstové strategie 

 Udrţovací strategie 

 Ústupové strategie 

Dle chování na trhu  Ofenzivní strategie 

 Defenzivní strategie 

 Obranné strategie 

 Expanzivní strategie 

 Úhybné strategie 

 Bojovné strategie 

Dle chování vzhledem k prostředí,konkurenci  Kooperační strategie 

 Konfrontační strategie 

 

Pomocí marketingových činností plní marketingová strategie nadřazené obchodní cíle, 

které chce firma dosáhnou v dlouhém časovém horizontu  za účelem dosaţení konkurenční 

výhody. Marketingová strategie ukáţe směr do jakých výrobků a trhů vloţit firemní zdroje. 

Pro vytvoření marketingové strategie je potřeba vyhodnotit minulost i současnost pozice 

firmy a odhadnout její budoucnost. Pochopit její silné a slabé stránky a porovnat je 

s příleţitostmi a hrozbami vyplývajícími z prostředí. Musí vycházet z firemní politiky , 

respektovat ji a dbát podnikových cílů. Stanovit potřeby zákazníků to znamená, na uspokojení 

kterých potřeb a kterých zákazníků se má firma zaměřit? A kdo bude s firmou soutěţit o 
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uspokojení těchto potřeb. V neposlední řadě s kým naváţeme spolupráci , aby nám pomohl 

dosáhnutí marketingových tudíţ i obchodních cílů. [8, 7] 

Při rozpracování marketingové strategie se zaměříme zejména na „4P“ 

marketingového mixu: produkt, cena, místo prodeje, propagační aktivity. „Marketingový 

mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí marketingovou strategii 

firmy.“
26

 Firma musí rozhodnout , kterými nástroji dosáhne cílových trhů a proto jedním 

z klíčových faktorů pro strategické manaţerské uvaţování jsou právě nástroje 

marketingového mixu. Skládají se ze všech činností, které firma vyvíjí, aby vzbudila po 

výrobku poptávku. 

Produkt (product)– je základním nástrojem marketingového mixu. Jedná se 

o veškeré hmotné i nehmotné statky, které se můţou stát předmětem směny, pouţití, spotřeby 

a slouţí pro uspokojení potřeb a přání. Mezi hmotné statky se řadí např. tyto výrobky 

(automobil, výtah, potraviny atd.), nehmotné statky ( sluţby, licence, servis atd.) Nabídkou 

produktu se firma můţe jednak odlišit a zároveň zlepšit postavení na trhu. U výrobku 

posuzujeme před vlastní koupí základní funkce výrobku, značku, obal, jakost,designe ale i zda 

jsou s prodejem spojeny určité sluţby. V souvislosti s těmito znaky produktu firma musí 

v rámci produktové politiky zvolit dílčí strategie.Marketingoví odborníci rozlišují u výrobků 

či sluţeb tři vrstvy, které představují jádro výrobku, (základní funkce výrobku) ,skutečný 

výrobek (značka,design,obal), rozšířený výrobek (sluţby). Výrobky podle druhu zákazníků 

,kteří je pouţívají dělíme na spotřební výrobky a průmyslové výrobky.Rozdíl spočívá 

k jakému účelu jsou výrobky nakupovány.Produkty procházejí na trhu pěti fázemi: vývoje, 

zavádění, růstu, zralosti a úpadku. Marketingová strategie se mění v průběhu celého cyklu 

ţivotnosti produktu. [19+vlastní] 

Cena (price)- je vyjádřením hodnoty produktu pro zákazníka. Od ostatních sloţek 

marketingového mixu se liší tím, ţe vytváří příjmy, na rozdíl od ostatních, které definují 

náklady. Stanovení cen produktů je velmi důleţitý proces, jenţ je ovlivněn komplexním 

souborem jak interních faktorů jako jsou např. marketingové cíle firmy, marketingový mix, 

náklady a organizace cenové politiky a externích faktorů mezi něţ patří charakter trhu, 

charakter poptávky, cenová elasticita nabídky, konkurence ,zákazníci. V průmyslových 

podnicích se pouţívají převáţně tři základní metody tvorby cen:  
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1. Metody orientované na náklady (stanovení ceny přiráţkou a nebo cílové 

rentability) 

2. Metody orientované podle konkurence ( řídí se cenou konkurence, cena produktu 

v porovnání s konkurencí můţe být niţší, stejná a nebo vyšší) 

3. Metoda orientovaná na vnímání hodnoty zákazníkem (vychází z přesného zjištění 

názoru , jak vnímá hodnotu produktu kupující) 

Vypracování cenové strategie je velmi sloţité. Existuje celá škála cenových strategií např. 

cenové strategie odvozené ze všeobecně platných cílů firem. Podnik si za platný cíl zvolí 

např. maximalizaci trţního podílu. Zvolená strategická taktika - prostřednictvím nejniţších 

cen podnik docílí dominantního trţního podílu a zároveň maximalizaci zisku. Další cenová 

strategie se určuje na základě životního cyklu produktu. Ve fázi zavádění produktu na trh 

lze zvolit mezi dvěma strategiemi, a to strategií vysokých zaváděcích cen či strategii nízkých 

zaváděcích cen. Vysokou cenou maximalizujeme zisk, nízkou cenou získáme velký trţní 

podíl a obvykle odradíme konkurenci. Podnik má taktéţ potíţe se stanovením ceny jestliţe je 

výrobek součástí výrobkové řady, tzv. cenová strategie pro výrobkové řady. Jednotlivé 

výrobky mají provázanou poptávku a jsou vystaveny různé konkurenci. Podnik chce vytěţit 

maximální zisk z celé řady. [8, 16] 

 „Cena je významným nástrojem marketingových strategií v ochraně postavení firmy na 

domácím trhu vůči konkurenci, stejně jako k pronikání na zahraniční trhy.“
27

 

Distribuce/místo (place) – je součástí marketingového mixu a představuje způsob 

dopravy produktu na místo, které bude pro zákazníky nejvýhodnější, v poţadovaném čase, tak 

aby byl produkt k dispozici, v potřebném mnoţství a v poţadované kvalitě. A to za přispění 

mnoha funkcí, jako je skladování, doprava, manipulace apod. Mnohé podniky věnují malou 

pozornost distribučním cestám, přitom způsob distribuce a volba místa prodeje, můţe být 

rozhodujícím prvkem marketingového mixu, který dokáţe nabídnout konkurenční výhodu. „ 

Distribuční cesta je souhrn firem nebo jednotlivců, kteří zajišťují pohyb produktů od výrobce 

ke koncovému zákazníkovi.“
28

Distribuční cesty se člení na cesty přímé a nepřímé. U přímé 

distribuční cesty výrobce prodává zboţí přímo spotřebiteli. Přímý prodej je jedním 

                                                 

27
 SVĚTLÍK, J., Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. 2005. Str.150  

28
 JAKUBÍKOVÁ D., Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.str.192  

 



36 

 

z nejstarších způsobů prodeje. V dnešní době za jeho nejnovější formu můţeme povaţovat 

prodej prostřednictvím internetu, telefonu, televize, mobilu apod. U nepřímé výrobní cesty 

jsou mezi výrobce a koncového zákazníka zapojeny distribuční mezičlánky (maloobchod, 

velkoobchod, obchodní zástupci apod.) Na průmyslových trzích jsou běţnější přímé 

distribuční cesty neţ na spotřebitelských trzích. Z hlediska rozhodování o intenzitě distribuce 

rozlišujeme tři distribuční strategie. Intenzívní distribuce je vhodná pro zboţí denní spotřeby 

s nízkou jednotkovou cenou v co moţná nejvyšším počtu prodejen. Výhradní distribuce 

spočívá v tom, ţe výrobce udělí vybraným distributorům exkluzivní právo prodeje na daném 

území, kteří budou prodávat vzácný produkt firmy , případně prestiţní značku. Výběrová 

distribuce se pouţívá pro zboţí dlouhodobé spotřeby s vyšší cenou. Zboţí je distribuováno 

pomocí vybraných distribučních mezičlánků. Prodavači musí být schopni poradit a předvést 

výrobek ke spokojenosti zákazníků. [8] 

Propagace / marketingová komunikace (promotion) –je základem a klíčovým 

faktorem fungování marketingu ve společnosti. Vyuţívá celou řadu nástrojů jako je reklama, 

podpora prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej, přímý marketing pro průmyslová 

odvětví jsou důleţité výstavy a veletrhy. Tyto nástroje tvoří tzv. marketingový komunikační 

mix. Obecně firma můţe volit mezi dvěma strategiemi, strategií tahu (pull), která je 

zaměřena na stimulaci spotřebitele převáţně reklamou nebo podporou prodeje s cílem prodat 

produkt a strategií tlaku (push) jenţ protlačí produkt distribuční cestou k zákazníkovi.[19] 

a) Reklama je v literatuře často definována jako určitá neosobní placená forma 

komunikace se zákazníkem prostřednictvím různých medií s cílem informovat a přesvědčit. 

Rozeznáváme dvě kategorie reklamy, a to: a) reklama zaměřená na produkt – má za úkol 

vyzdvihnout všechny přednosti a výhody plynoucí z pouţívání produktů, které jsou 

předmětem reklamy . b) reklama zaměřená na podnik / značku, která zdůrazňuje kladné 

stránky podniku. Tato reklama má vzbudit důvěru mezi zákazníky v daný podnik a přesvědčit 

obchodní mezičlánky o výhodnosti prodeje jejích produktů. Nevýhodou reklamy jsou vysoké 

finanční náklady a problém měření návratnosti těchto investic. [19+vlastní] 

b) Podpora prodeje je tvořena rozmanitou škálou různých motivačních nástrojů, 

působících v krátkém časovém rozpětí za účelem rychlejších a větších nákupů. V dnešní době 

ve velkých firmách se stává tato podpora nerentabilní sloţkou propagace. Pro menší firmy se 

stává výhodnou , z důvodů nedostatečných financí na pokrytí jiných nástrojů marketingové 

komunikace. Podpora prodeje se zaměřuje buď na zákazníka poskytnutím slevových kupónů, 

vzorků výrobků, cenově výhodným balením, dárků a nebo na prodejce kde se vyuţívá 
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prodejních soutěţí, obchodních výstavek, poskytnutí výstavního zařízení v místě 

prodeje.atd.[8+vlastní] 

c) Vztahy s veřejností jinak anglicky řečeno public relations – PR představují 

činnosti, jeţ mají za úkol vytvořit v povědomí veřejnosti kladnou představu o podniku. Na 

rozdíl od reklamy nenabízí přímou nabídku ke koupi. Nástroje pro vytváření vztahů 

s veřejností jsou tiskové zprávy, proslovy, organizování událostí tzv. event marketing, 

materiály posilující firemní identitu, sponzorování, lobbování, vztahy k investorům atd. [13] 

d) Osobní prodej zahrnuje osobní kontakt mezi prodejcem a zákazníkem. Úspěšný 

prodejce má za úkol vzbudit zájem zákazníka o daný výrobek, reagovat na jeho dotazy, přání 

a následně uzavřít obchod. Tím by ale činnost prodejce neměla skončit, nastoupí fáze 

poprodejního kontaktu za účelem ověření zákazníkovy spokojenosti, poskytnutí servisu, rady 

atd. [vlastní] 

e) Přímý marketing –základem dobrého přímého marketingu jsou databáze jeţ 

obsahují adresy tisíců potenciálních a dosavadních zákazníků. Jeho cílem je získat okamţitou 

odezvu a rozvíjet trvalé vztahy se zákazníky. Nástroji přímého marketingu jsou osobní prodej, 

katalogy, direct mail, marketing po telefonu, kioskové nakupování,prodej rozhlasovou a 

televizní reklamou a on-line marketing. Jako nevýhoda se uvádí narušení soukromí zákazníků 

a vysoké náklady. [19] 



38 

 

4 VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO A MARKETINGOVÉHO 

ŘÍZENÍ V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH 

Na podkladě všech dosavadních uvedených informací (cíle podniku, situační analýza, 

SWOT analýza , marketingové cíle a strategie) vytvoříme marketingový plán, pomocí něhoţ 

plánujeme jak bude firma vypadat v budoucnosti. Stanovíme v něm firemní, obchodní a 

marketingové cíle a strategie pro jejich splnění. Určíme pro ně finanční a další zdroje. 

Marketingový plán je velice úzce propojen s obchodním plánem celého podniku, nebo 

dokonce může být přímo jeho součástí. Marketing je jednou z klíčových činností podniku a 

marketingové cíle proto musejí být těsně spjaty s firemními cíli definovanými v obchodním 

plánu. Marketingový plán nám pomůţe minimalizovat podnikatelské riziko, zvýšit obrat a 

zisk firmy, ucelit si obraz o úspěších či neúspěších, zvýšit prestiţ a důvěryhodnost podniku. 

Marketingová strategie je tedy součástí marketingového plánu a obsahuje pravidla, dle 

kterých mají fungovat v podniku obchodní činnosti. Dále stanovuje nejdůleţitější zásady 

v péči o zákazníka, cenové politiky a principy hodnocení výkonnosti obchodních procesů. 

Spolu s obchodní strategií, rozhoduje o efektivnosti podniku . Plán musí být pomocí strategií 

úspěšně realizován. V poslední etapě kontrolován. Vyhodnocuje se do jaké míry podnik 

dosahuje vytyčených cílů a s jakými náklady. Popřípadě se hledá příčina neúspěchu. 

Pro splnění a vystiţení pojmu marketingová strategie jako klíč k úspěchu firmy je pro 

marketéra důleţitá potřeba znalostí situace na trhu, uvědomovat si moţná rizika, mít chuť 

riskovat a řešit věci jinak a nově. Skutečnou silou úspěšných firem je dobře propracovaná 

marketingová strategie. Bohuţel strategické řízení marketingu ve firmách je oblast, kterou 

malé a střední podniky i v dnešní době poněkud zanedbávají. U velkých nadnárodních firem 

je strategie určována majiteli, vlastní manaţeři aplikují operativní styl řízení, pro strategické 

rozhodování nemají potřebné pravomoci. Z mnohých poznatků můţeme konstatovat, ţe 

marketingová strategie je v mnoha podnicích pojem značně vzdálený. Management těchto 

podniků se sestává z jejich majitelů, kteří jsou současně mnohdy zakladateli a ti si drţí svou 

výsadní pozici. Nechtějí svěřit řízení podniku a předat pravomoci placenému pracovníkovi, 

který by se stal současně top manaţerem. Nicméně po vstupu naší země do EU  strategické 

marketingové řízení nabývá na významu z důvodu vstupu zahraničních firem na náš trh, které  

praktikují  útočnou strategii.  
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Pro názornost si uveďme reálný návrh marketingové strategie pro v úvodu již 

zmíněnou firmu KOMAS spol. s r.o., Opava, zabývající se výrobou lisovaných dílů pro 

autoprůmysl. Strategie byla stanovena na základě analýzy grantového projektu IGS č.14/2007. 

Výchozím bodem byly stanovené cíle firmy - udrţení si současných odběratelů 

v atoprůmyslu, jednání s vybranými firmami o moţné spolupráci za účelem vytíţení lisu 

Heilbronn REPZ 320 S a 40-ti% nárůst trţeb v časovém horizontu pěti let.  

Firmě byla doporučena strategie minimálních nákladů podle M. E. Portera. Coţ 

znamená cenová konkurence na základě nízkých nákladů. Samotná strategie by měla být 

rozpracována dle marketingového mixu. 

Produkt – přesto, ţe firma vyrábí vysoce kvalitní produkty, je jí navrhována inovační 

strategie pro udrţení si náskoku před konkurencí, sniţování nákladů na kvalitu výrobku a 

zvyšování produktivity práce,   

Cena – soustředění se na stávající zákazníky a zaměření se na segmenty, které 

poskytnou vyšší finanční zisk  

Distribuce – zabezpečení dokonalého logistického systému, JIT 

Komunikační mix – a) reklama - v odborných časopisech, doplňování webových 

stránek, vytvořit nový prodejní katalog ve více jazycích. 

 b) podpora prodeje –  účast na veletrzích pro navázání nových obchodních kontaktů a 

prohloubení stávajících obchodních vztahů.  

c) PR – spolupráce se strojní univerzitou, spolupráce se státními agenturami – Czech 

Trade, Czech Invest,  

d) osobní prodej –osobní setkání se zástupci automobilek, při nevyjasněných 

problémech nebo obtíţné komunikaci i v době obchodování prostřednictvím internetu osobní 

setkání se zákazníkem.  

V závěru můţeme konstatovat, ţe pro střední a velké podniky je vhodné prosazování 

strategie minimálních nákladů kdy klíčem k úspěchu je hromadná, masová výroba s co 

nejniţšími náklady. Firmy  tímto získají konkurenční výhodu a zároveň větší podíl na trhu. 

Velice přitom musejí dbát na vyuţívání kvalitních technologií a dosáhnou dobrých výsledků 

na poli nákupu, výroby a distribuce. Je ovšem důleţité aby tyto firmy měly zároveň vyšší 

krytí, v případě kdyby konkurence taky sníţila cenu aby díky tomuto finančnímu krytí 

přestály nevýhodnou situaci. Tato strategie se nehodí pro zvlášť malé podniky.  
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Pro tyto podniky  volíme strategii diferenciace . Jde v podstatě o strategii výjimečnosti 

ať uţ v oblasti jedinečnosti výrobků např. designu, technických parametrů to znamená, ţe se 

výrobky vyznačují vysokou kvalitou nebo ojedinělými funkčními vlastnostmi, dále v oblasti 

nových technologií nebo v oblasti doplňkových sluţeb. V těchto všech oblastech tak podnik 

můţe dosáhnout vůdčího postavení, protoţe zákazníkovi nabízí jen ten nejvyšší uţitek co se 

výrobku a sluţeb týče. A vyšší uţitek je klíč k obchodu. 

Poslední vhodná strategie je strategie trţní orientace, kdy si podnik vybere jeden 

segment a tento segment se bude snaţit co nejdokonaleji poznat. Segment by měl být 

dostatečně výnosný a zároveň perspektivní. Podnik bude usilovat o vedoucí postavení uţ 

v konkrétní oblasti zájmů zákazníku. 

Kaţdá z těchto strategií vyţaduje od podniku jiný přístup řízení coţ je velice náročné, 

ale mnohem výhodnější neţ kdyby podnik nezvolil ţádnou ze strategií.      
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ZÁVĚR 

V dnešním konkurenčním světě nemůţe jakákoliv firma přeţít tvrdé podmínky 

podnikání bez nastavení efektivních strategií. Tato situace je dána rostoucím konkurenčním 

tlakem a postupnou globalizací. Proto podnik bude vyţadovat velmi kvalitní vedení , které 

bude schopno strategického řízení. Marketingová a obchodní strategie je nedílnou součástí 

tohoto řízení. Jestliţe budou strategie správně nastaveny zabezpečí úspěšný rozvoj kaţdé 

firmy. V případě opomíjení marketingových aktivit můţe dojít ke ztrátám, které se firmě jiţ 

nemusí podařit nahradit. 

V úvodní části bakalářské práce je vymezen pojem slova marketing. Z něhoţ vyplývá , 

ţe veškerá činnost firem je orientována na zákazníka s maximální snahou poskytnout mu 

přidanou hodnotu a firmě zisk. Dále jsou uvedeny způsoby, kterými mohou podniky 

realizovat své marketingové, obchodní a prodejní aktivity. Jedním z úkolů bakalářské práce 

bylo popsání provázanosti strategie společnosti a marketingové a obchodní strategie. 

Klíčovým prvkem pro tvorbu a rozvoj marketingové strategie je její zadání, které vychází 

z obchodních cílů a strategických cílů firmy. Obchodní strategie následně rozpracovává 

strategické cíle nadřazené korporátní strategie pro danou obchodní jednotku a pomocí 

marketingové strategie plníme cíle vytyčené obchodní strategií. V bakalářské práci je popsána 

hierarchická posloupnost jednotlivých strategií . 

Prvním krokem neţ začneme formulovat marketingovou a obchodní strategii je 

důkladně zmapovat prostředí, v němţ firma podniká a analyzovat jej. Na základě těchto 

analýz objevujeme příleţitosti a hrozby. Práce popisuje analýzy vnějšího prostředí, vnitřního 

prostředí a SWOT analýzu. Samotné analýzy ovšem nestačí, jsou uvedeny další neméně 

důleţité marketingové činnosti především v průmyslové oblasti pro stanovení marketingové 

strategie mezi něţ patří výzkum, segmentace, zacílení na zákazníka a navrţení produktu. 

Ze SWOT analýzy vychází řada klíčových faktorů pro fungování marketingu ve 

společnosti jako jsou zejména marketingová strategie, marketingový plán, ale především 

základní marketingový nástroj podniku jaký nesporně představuje marketingový mix. 

Závěr bakalářské práce je věnován reálnému vyhodnocení strategického a 

marketingového řízení v průmyslových podnicích.  

 



42 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

Knižní zdroje: 

[1] BEDNARČÍK, Z. Analýza úrovně strategického a marketingového řízení 

v průmyslových podnicích moravskoslezského regionu. Opava:Slezská univerzita 

v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. 155 stran ISBN 978-80-

7248-437-9 

[2] BEDNARČÍK, Z. Strategický marketing. Opava:Slezská univerzita v Opavě 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. 203 stran ISBN 978-80-7248-436-2  

[3] BLAŢKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1vyd. 

Praha: Grada Publishing a.s. 2007. 280 stran ISBN 978-80-247-1535-3 

[4] DE WIT, B. and MEYER, R. Strategy –Process, content, context. An international 

perspective. St.Paul West Publishing Company, 1994 

[5] HANZELKOVÁ,A., KEŘKOVSKÝ,M., ODEHNALOVÁ D.,VYKYPĚL,O. 

Strategický marketing Teorie pro praxi .1vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 170 str. ISBN 

978-80-7400-120-8 

[6] HAVLÍČEK, K., KAŚÍK M. Marketingové řízení malých a středních podniků. 1 vyd. 

Praha 3: Management Press, 2005. 171str. ISBN 80-7261-120-8 

[7] HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2 vyd. Praha: Grada Publishing a.s. 2003. 

204 stran ISBN 80-247-0447-1 

[8] JAKUBÍKOVÁ D. Strategický marketing Strategie a trendy. 1vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 269 stran ISBN 978-80-247-2690-8 

[9] JOHNSON,G., SCHOLES, K. Exploring corporate strategy – texts and cases. 

Padstow: Prentice Hall, 1997 

[10] KEŘKOVSKÝ,M., VYKYPĚL O. Strategické řízení Teorie pro praxi. 2vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2006. 206 str. ISBN 80-7179-453-8  

[11] KOTLER,P., KELLER K.L. Marketing, management. 12 vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s.,2007. 785 stran ISBN 978-80-247-1359-5 

[12] KOTLER,P. Marketing,management. 2vyd. Praha: Victoria Publishing,a.s., 1995. 789 

stran ISBN 80-85605-08-2 



43 

 

[13] KOTLER,P., Wong V., SAUNDERS J., ARMSTRONG G. Moderní marketing . 4 

evrop. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 stran ISBN 978-80-247-1545-2 

[14] KOTLER,P.,ARMSTRONG G. Marketing. 1vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 835 

stran ISBN 80-247-0513-3 

[15] KUMAR, V. , AAKER, D. A. and DAY, G.S. Essentials of marketing research. 2nd 

edition. New York: Wiley, 2002. ISBN 04-714-1235-X. 

[16] PILÍK M. Průmyslový marketing. 2 vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008 108 

stran ISBN 978-80-7318-656-2 

[17] SVĚTLÍK, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 

s.r.o. 2005. 340 stran ISBN 80 -86898-48-2 

[18] ZYMAN S. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Přel. Grusová I. 1vyd. Praha: 

Management Press, 2005. 214 stran ISBN 80-7261-134-8 

[19] ŢÁČEK, V. Průmyslový marketing.1 vyd.Praha: České vysoké učení technické 

v Praze 2010. 217 stran ISBN 978-80-01-04492-6 

Elektronické zdroje: 

[20] BusinessVize.cz., Porterova analýza 5 sil vám prozradí,co ovlivní váš business 

[online], [cit. 2011-01-06] Dostupné na http://www. businessvize.cz /planovani/ 

porterova-analyza-5sil-vam-prozradi-co-ovlicni-vas-business 

[21] Marketing Journal. cz., Úvod do marketingu [online], [cit.2009-01-05] .Dostupné na 

http://www. m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/ 

[22] SWOT analysis. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) 

Wikipedia Foundation, [cit. 2010-11-02]. Dostupné z www: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis>. 

http://www/
http://www/


44 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 Marketingová strategie v systému firemních strategií 

 



45 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1.1. Kontrast prodejní a marketingové koncepce…………………………….5 

Tabulka 2.1. Obsah jednotlivých P marketingového mixu…………………………...10 

Tabulka 3.1. Analýza SWO Mittal Steel Ostrava a.s…………………………………18 

Tabulka 3.8. Proces výběru cílového trhu ……………………………………………24 

Tabulka 3.9. Různá členění marketingové strategie……………………………….....26 

 

 



46 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 3.6. Marketingový informační systém………………………………………..22 

 



47 

 

SEZNAM ZKRATEK 

4P Výrobek (product), cena (price), distribuce 

(place), propagace (promotions) 

atd. Atak dále 

B2B Obchod mezi firmami (business to business) 

EU Evropská Unie 

JIT Právě včas (just in time) 

PR Vztahy k veřejnosti (public relations) 

SBU strategické podnikatelské jednotky 

SLEPT analýza Společenské, právní, ekonomické, politické, 

technologické faktory 

SMART Stimulující (stimulating), měřitelný 

(measurable), akceptovatelný (acceptable), 

reálný (realistic), včasný (timed) 

Spol. s r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SWOT analýza Silné stránky (strengths), slabé stránky 

(weaknesses), příleţitosti (oportunities), 

hrozby (threats) 

tzv. Takzvaný, takzvaně 

 



48 

 

Příloha č.1 Marketingová strategie v systému firemních strategií [5, str.48] 

 


