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Abstrakt: 

 Bakalářská práce, jak už vyplývá z jejího názvu, se zabývá strategickým řízením a 

možností jeho uplatnění v průmyslu. V první části práce jsou popsány a vysvětleny základní 

pojmy, na čem se zakládá strategie podniku a její řízení. Další část je věnována problematice 

strategické analýzy, ve které je charakterizována analýza externího prostředí podniku, jeho 

interních zdrojů a schopností a Porterův hodnototvorný řetězec. Na základě získaných 

poznatků se pomocí SWOT analýzy a analýzy zranitelnosti pokračuje k možným strategickým 

alternativám a výběru nejvhodnější strategie pro průmyslový podnik. 

 

Abstract: 

 Bachelor thesis, as already apparent from its title, deals with strategic management and 

its possible application in industry. The first part describes 

and explains the basic concepts, on what is the strategy and its management 

based. The other part is devoted to the issue of strategic analysis, which is 

characterized by analysis of the external business environment, its internal 

resources and capabilities, and Porter's value chain. Based on the findings by 

the SWOT analysis and vulnerability analysis to work through potential strategic 

alternatives and choosing the best strategy for an industrial company. 
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Úvod 

 

 V dnešním silně globalizovaném světě je důraz na strategické řízení každé firmy alfou 

a omegou úspěchu v tvrdém konkurenčním boji. České firmy pronikají ne jen na jednotný trh 

Evropské unie, ale snaží se proniknout na konkurenční trhy po celém světě, od Amerického 

kontinentu, přes Rusko, Čínu, Indii až třeba po Japonsko. A naopak společnosti z celého světa 

se snaží uspět a prodat své know-how v České republice. To s sebou přináší nemalé 

problémy, mnohdy i existenční, které se mohly pozorovat zejména v několika posledních 

letech, během celosvětové ekonomické krize. Právě společnosti, které podceňují nebo přímo 

hrubě zanedbávají význam strategického řízení firmy, se během této krize dostaly do velkých 

ekonomických problémů a pokud krizi přestály a dodnes stále existují, tak důsledky svého 

chování, kdy v minulosti zaspaly nebo „usnuly na vavřínech“, budou pociťovat ještě dlouhou 

dobu. Opět se tak potvrdilo, že strategické řízení podniků je jeden z nejvýznamnějších faktorů 

úspěchu v tržní konkurenci. 

 

 Každá ekonomická jednotka by měla mít konkrétní představu o budoucím vývoji své 

podnikatelské činnosti a to v dlouhém časovém horizontu, kam chce vůbec jít, za jakým cílem 

směřuje a jaká bude její samotná podstata. Těmito a mnohými dalšími otázkami se zabývá 

právě strategické řízení. Je to velice složitý, náročný, dlouhodobý a téměř každodenní proces, 

který v tvrdém konkurenčním boji, v případě úspěšného zvládnutí, zajistí firmě přežití a zvýší 

předpoklady pro celkové zabezpečení prosperity a úspěšnosti podniku. 

 

 Pro zajištění úspěšného strategického řízení společnosti tento proces nemůže začít u 

nikoho menšího než u samotných vrcholových managerů. Bez plného zapojení top 

managementu by se na úspěšné strategické řízení mohlo doslova zapomenout, neboť právě 

vrcholoví manažeři by měli mít nejlepší celkový nadhled, měli by vidět uvnitř podniku 

všechny souvislosti, jak které operace nebo služby na sebe navzájem navazují, kde jsou 

interní silná nebo naopak slabá místa, kde jsou přednosti a slabé stránky konkurence a 

v jakém vnějším prostředí se podnik nachází. Tato strategická analýza spolu s definováním 

hrozeb trhu a odhadu budoucích trendů a jevů slouží vrcholovému managementu jako základ 

pro vyhledání nových potenciálních příležitostí, jak dokonale využít vnitřní zdroje a zajistit 

tak podniku další, zejména dlouhodobou prosperitu a rozvoj. Na středním a nižším 

managementu potom je tyto stanovené dlouhodobé strategické vize naplňovat, zajistit 
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důslednou implementaci zvolené strategie v každodenním životě společnosti a zároveň ji dále 

rozpracovávat na detailnější taktické plány a krátkodobější projekty, které povedou ke splnění 

vytyčeného strategického cíle. 

 

 Jen vhodně zvolená strategie zajistí podniku budoucí úspěchy, které přinesou 

maximální využití nastávajících příležitostí a zároveň minimalizaci potencionálních rizik. 

Dobře strategicky řízená společnost bude mít ne jen v každodenním životě, ale i v případě 

další ekonomické krize mnohem větší šanci na přežití, naději na udržení se na trhu plném 

nelítostné konkurence, kde o podstatné části úspěchu rozhoduje spokojený zákazník. 

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je problematika strategického řízení a možnosti 

jeho uplatnění v průmyslu. Práce se zabývá definováním základních pojmů z této oblasti a 

popisem celkového procesu strategického řízení, včetně strategických alternativ a návrhu 

vhodné varianty pro průmyslové odvětví. 
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1 Poslání (mise) firmy a její cíle 

  

 Strategický management se chápe jako nikdy nekončící proces. Je to posloupnost 

opakujících se a na sebe navazujících kroků, které začínají vymezením samotného poslání 

firmy, definováním jejích cílů, pak následuje strategická analýza, formulace možných variant 

řešení (strategií) a končí se výběrem optimální strategie a její následnou implementací, 

kontrolou a korekcemi při průběhu její realizace [7]. 

 

 Po rozhodnutí vlastníků společnosti a top managementu, že společnost budou 

systematicky strategicky řídit, je tedy prvním krokem určení samotného poslání firmy – mise. 

Toto poslání (mise) určuje podstatu podnikání, čeho se chce dosáhnout, co nabídnout 

zákazníkům, zaměstnancům a jaké služby se budou nabízet. Misí se tedy rozumí stanovení 

základního strategického směru působení, jakým se společnost bude do budoucnosti ubírat. 

Definice poslání může být provedena různými formami. Vrcholoví manageři, z pro ně 

důležitých důvodů, nemusí chtít uvést nové poslání firmy ve všeobecnou známost a tak mise 

zůstane utajena jen pro interní potřeby. Na druhou stranu existují společnosti, které takto nově 

stanovená poslání chtějí plně využít. Pokusí se přilákat pozornost svých současných a 

budoucích obchodních partnerů, vlastních zaměstnanců, okolí společnosti i médií tak, aby se 

vzbudil zájem a pozornost o to, že jsou v této firmě položeny základy pro její nové strategické 

směřování [1]. 

 

 Základní poslání firmy prochází zásadní přeměnou jen velmi zřídka. Nejčastěji k ní 

může dojít například při změně vlastníků společnosti, při nástupu nových moderních 

technologií, kdy se současné stávají nekonkurenceschopnými nebo při prudkém poklesu 

podílu na trhu. 

 

 Po definování základního poslání společnosti by dalším stupínkem (krokem) mělo být 

formulování konkrétních strategických cílů.  
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2 Strategická analýza 

 

 Základem pro formulování strategie podniku, vedoucí k dosažení konkurenční 

výhody, je hledání souvislostí a vzájemné propojenosti externího okolí podniku a interních 

zdrojů a schopností společnosti. K těmto dvěma základním okruhům analýzy nelze 

přistupovat odděleně, neboť „vše je svázané se vším“ a obě tyto části analýzy jsou vzájemně 

propojeny [6]. 

 

 Tento proces zvaný strategická analýza je velice složitý a zahrnuje identifikaci všech 

faktorů, jež na podnik působí. Podrobně a kvalitativně se musí analyzovat vzájemné 

souvislosti mezi těmito faktory, provede se analýza jejich pravděpodobného budoucího 

vývoje, s cílem zjistit, jaký dopad na podnik budou mít – jestli pozitivní nebo negativní. Tyto 

kroky jsou základem pro uvědomění si vhodnosti dnes využívané firemní strategie a její 

případné následné přehodnocení. 

 

 

2.1 Analýza okolí 

 

 Nejvýznamnějším přínosem strategické analýzy okolí podniku je co nejvíce připravit 

firmu na situace, které s největší pravděpodobností v budoucnu nastanou. Analýza okolí se 

zabývá všemi faktory působících vně podniku, které ovlivňují a zejména ovlivní jeho tržní 

postavení v budoucnu. Analýza vnějšího prostředí podniku by měla být zaměřena především 

na odhalení vývojových trendů působících ve vnějším prostředí, které mohou firmu 

v budoucnu významněji ovlivnit. Prvním krokem, v této podrobné analýze, je popsat minulý a 

současný stav a následně predikovat všechny pravděpodobné trendy vnějších faktorů mikro a 

makrookolí podniku, jejich vzájemné vazby a souvislosti. Množství těchto faktorů může být u 

každého konkrétního podniku rozdílné, závisí na věcné povaze, na podstatě podnikání 

jednotlivé firmy, nesmí se však zapomenout na propojenost dnešního globalizovaného světa. 

Vývoj například na asijském trhu, který je na druhém konci světa než Česká republika, může 

mít vliv na ekonomické postavení konkrétní české společnosti, stejně tak jako politický, 

vědecko-technický, právní nebo sociální vývoj kdekoliv na světě. Tvůrce strategie zajímá 

historický vývoj všech faktorů, které ovlivnily současnou tržní pozici podniku a jejich 
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pravděpodobnou změnu v budoucnu. Zároveň se nesmí zapomenout na faktory, které se 

teprve nově vyskytnou [7]. 

 

 Okolí podniku tvoří prvky, jako jsou státní orgány, legislativa, finanční instituce, 

zákazníci, dodavatelé i samotní lidé, kteří jsou pro podnik rovněž významnými činiteli. Okolí 

vytváří možnosti získání vstupu do celého výrobního procesu, umožňuje realizaci výrobků či 

služeb a vytváří rámcové podmínky pro jednání a rozhodování podniku. Všechny jednotlivé 

složky okolí jsou příležitostmi, ale zároveň taky omezeními a riziky, které podnik v budoucnu 

čekají. I když každá jednotlivá firma příliš nemůže přímo ovlivnit stav a vývoj podnikového 

okolí, tak důležitá je příprava na vývoj změn trendů v jednotlivých částech okolí firmy. Firma 

by měla být koncepčně připravena na co nejvíce situací, které nastanou a které ji v budoucnu 

mohou negativně nebo pozitivně ovlivnit - to je podstatou analýzy okolí podniku [9]. 

 

 

2.1.1 Vlivy makrookolí 

 

 Vlivy makrookolí, to je prostředí a podmínky, které na podnik působí z venku a 

zároveň je firma není schopna významně ovlivnit. Je však důležité na tyto podmínky a jejich 

vývoj umět adekvátně reagovat, aktivním přístupem se jim vhodně přizpůsobit a zavčas najít 

vhodné alternativy jak potenciální rizika přeměnit na konkurenční výhody a využít je ve 

vlastní prospěch. 

  

 

2.1.1.1 PEST analýza 

 

 Nástrojem pro analýzu makrookolí podniku je PEST analýza. V ní se sledují čtyři 

základní faktory, které mají na firmu vliv [9]: 

 

a) Politické a legislativní 

b) Ekonomické 

c) Sociální a kulturní 

d) Technologické 
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 Politická a legislativní oblast každého jednotlivého státu stanovuje podniku základní 

právní rámec, mantinely ve kterých se bude pohybovat, jednoduchost nebo naopak složitost 

podnikání. Vláda vytváří zákony, vyhlášky a normy, které musí každá společnost dodržovat, a 

státní orgány kontrolují v praxi jejich dodržování. Každé dodržování stále nových a 

přísnějších norem s sebou nese i finanční náklady. Jestliže se zpřísní normy například 

v oblasti hygieny, tak dosažení splnění těchto norem bude doprovázeno peněžními 

investicemi, se kterými podnik musí kalkulovat a mít je na zřeteli. Zejména pro investice do 

zahraničí je pak velmi důležitá politická stabilita v oblastech investování, neboť vkládat 

kapitál do nestabilních států s sebou nese přílišnou míru rizika spojenou s nejistotou 

návratnosti vložených finančních prostředků. Příkladem může být rok 2004, kdy se Česká 

republika stala členem Evropské unie, a tak se v očích investorů z celého světa stala politicky 

a ekonomicky stabilnější, což mělo pozitivní vliv na jejich vnímání České republiky. 

 

 Vlády jednotlivých států jsou významnými odběrateli všech trhem poskytovaných 

výrobků a služeb. Když se před několika lety vláda České republiky rozhodla, s přispěním 

možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie, masivně investovat do stavby nových 

rychlostních a dálničních silnic a železničních koridorů, znamenalo to pro firmy v tomto 

sektoru ekonomiky velký impuls a příležitost. Díky vidině lukrativní ekonomické příležitosti 

se zakládaly nové společnosti, stávající investovaly do svého rozšíření, vytvářela se i velká 

konsorcia již existujících firem, které díky své nové celkové velikosti měly vzhledem k 

podmínkám zadavatele ve výběrových řízeních výhodu nad ostatními menšími společnostmi a 

měly tak lepší předpoklady stát se výherci veřejných výběrových řízení. Rozmach v tomto 

ekonomickém segmentu s sebou nesl příležitosti i pro menší firmy, které se staly dodavateli 

velkých, často i nadnárodních společností. Strategicky dobře řízené společnosti si tuto 

příležitost nenechaly ujít a dokázaly na ní finančně velice profitovat [7]. 

 

 Pro další faktor této oblasti – státní podporu zahraničního obchodu byl v České 

republice významným milníkem rok 1997, ve kterém byla Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR založena Česká agentura na podporu obchodu – Czech trade. Pod záštitou této agentury 

byl v prosinci 1998 vyhlášen státní program na podporu malého a středního podnikání 

Podpora exportu na rok 1999. V průběhu dalších let byly po celém světě otevřeny zahraniční 

kanceláře (v listopadu 2010 je otevřeno 33 kanceláří), které poskytováním svých služeb 

podporují české exportní společnosti. Pod hlavičkou Czech trade jsou pořádány vzdělávací 



7 

 

akce formou kurzů, seminářů a konferencí jako například kurz minimum exportéra, odborné 

semináře, kurzy obchodní diplomacie a exportní konference. Zájemci zde získají podvědomí o 

příležitostech a rizicích spojených s exportem, získají nové podměty, načerpají nové znalosti 

o mezinárodním obchodě a specifických rysech jednotlivých trhů. Firmy se dozví praktické 

informace důležité pro jejich rozhodování, pro přípravu a jejich úspěšný vstup na zahraniční 

trhy. Hlavní přínos této vládní proexportní agentury Czech trade spočívá v usnadnění vstupu 

českých firem na mezinárodní trhy, úspoře jejich času a nákladů spojených se vstupem na tyto 

trhy a přináší aktuální informace ze zahraničních trhů a dění v mezinárodním obchodě [11]. 

 

 Zvláště v posledních letech sílí vliv zastánců ochrany životního prostředí. Tento jev je 

patrný ne jen v České republice, ale v celé Evropě. Představitelé státu přijímají nové, pro 

producenty přísnější normy a vyhlášky týkající se vlivů dopadajících na životní prostředí. Pro 

podniky se tato legislativa promítá do nutnosti měnit své výrobky, technologické postupy, 

zajistit ekologickou likvidaci použitých materiálů, ap. Tyto státem na firmy kladené nároky se 

promítají do růstu nákladů jednotlivých podniků a tak se i tento faktor stává součástí 

strategického rozhodování. 

 

 Stát ve vymezených oblastech kontroluje fungování trhů (např.: regulací cen, činností 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Státní obchodní inspekce, a další). Stát také nese 

odpovědnost za kvalitu pracovní síly z důvodu odpovědnosti za školství, zdravotnictví a 

sociální oblast [7]. 

 

 Ekonomické faktory jsou v PEST analýze představovány především stavem 

ekonomiky, ve které firma působí. Současný stav a předpokládaný budoucí vývoj makro 

ukazatelů ekonomiky má přímý vliv na splnění vytyčených cílů každého podniku. Předmětem 

analýzy je zejména míra hospodářského růstu (stagnace, poklesu). Faktor hospodářského 

růstu ovlivňuje úspěšnost na trhu tím, že přímo vyvolá rozsah i obsah příležitostí, ale 

současně i hrozeb, před které jsou podniky postaveny. Mezi hrozby vyvolané konjunkturou se 

řadí zvýšená míra inflace, způsobená zvýšenou spotřebou zboží a služeb. Při analýze 

hospodářského cyklu České republiky se nesmí zapomenout ani na stav světové ekonomiky, 

zvláště největších ekonomických partnerů, tedy zejména Spolkové republiky Německo, která 

je českým největším zahraničním obchodním partnerem (podíl na obratu za období 1-9/2010 

28,8%). Kromě hospodářského růstu a inflace patří mezi další hlavní ukazatele této části 
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analýzy výše úrokové míry, která určuje cenu kapitálu a tím předurčuje možnosti 

potencionálního investičního rozvoje podniku. Dále by se nemělo zapomínat na vliv vývoje 

kurzu České koruny k mezinárodním měnám. Při silném posílení české měny například 

k Euru, mohou mít exportéři problém s konkurenceschopností v zemích platících eurem. 

Naopak dovozci zboží do ČR budou mít z tohoto vývoje kurzu užitek a to ve snížených 

nákladech. Mezi těmito výše uvedenými indikátory existuje úzká vazba a souvislosti, proto je 

pro tvůrce strategie nutné brát v úvahu tyto faktory v komplexní rovině, neboť všechny mají 

vliv na sebe navzájem. Při procesu strategického řízení se nesmí zapomenout ani na faktory 

jako je množství peněz v oběhu, daňová zátěž, nezaměstnanost, spotřeba, výše investic, cena a 

dostupnost energií. Všechny uvedené ekonomické faktory mají přímý dopad na podniky a 

jejich současný a budoucí vývoj pro ně může znamenat příležitosti nebo naopak hrozby [9, 

15]. 

 

 Analýza sociálního a kulturního prostředí se zaměřuje převážně na vlivy spojené s 

postoji a životem obyvatelstva a jeho strukturou. Sociální faktory na jedné straně mohou 

výrazně ovlivňovat poptávku po zboží a službách a na druhé straně silně ovlivňují i stranu 

nabídky, tj. podnikavost a pracovní motivaci. Kromě demografického vývoje, kdy v České 

republice roste a zejména v budoucnu poroste počet starších lidí oproti mladším (osoby starší 

65 let v r. 2007 tvořily 14,6% populace, predikce - v r. 2030 22,8%, 2050 31,3%), je pro 

stanovení orientace firem na zákazníka podstatný také například počet narozených dětí. Podle 

Českého statistického úřadu se od roku 1993 do roku 2005 snížila úhrnná plodnost jedné ženy 

během jejího reprodukčního života z 1,666 na 1,282 dítěte. Tento značný pokles plodnosti se 

dotýká firem zaměřujících se například na produkci hraček, kojeneckého oblečení a potravin, 

ale změna poptávky se promítá i ve školství a zdravotnictví. Mezi sociální faktory se dále řadí 

mobilit pracovní síly, rozdělení příjmů, charakteristiku spotřeby, trendy životního stylu, 

úroveň vzdělání, postoje k práci a volnému času, etnické a náboženské otázky, vnímání 

reklamy, životní hodnoty, rodina, přátelé. Všechny tyto popsané elementy jsou v neustálém 

vývoji a včasné rozpoznání jejich budoucího vývoje je pro společnosti, jež v tvrdé konkurenci 

bojují o každého zákazníka, základem jejich budoucího úspěchu [5, 7, 12, 14]. 

 

 V technologické oblasti se podniky musí zaměřit na sledování technického a 

technologického vývoje a to v celosvětovém měřítku. Tyto inovace často mívají velmi rychlý 

dopad na trh a jejich přehlédnutí by v budoucnu mohlo vést k zaostalosti za konkurencí a 
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k poklesu příjmů. A naopak správná předvídavost technického rozvoje a rychlost 

implementování technických novinek je v mnohých oblastech klíčový faktor vedoucí 

k vylepšení pozice mezi konkurenty a úspěchu na trhu. Pro mnoho firem například v oblasti 

elektrotechniky nebo výpočetní techniky je nutnost investic do vlastního výzkumu a vývoje 

přímo nezbytná pro budoucí úspěšné směřování. Nutnost investování firem do vlastního 

rozvoje v sobě mnohdy skrývá i značné riziko. Příkladem může být v minulých letech 

svedený souboj o zákazníky mezi firmami Sony a Toshiba a to o standard formátu vysokého 

rozlišení – Blueray vs. HD DVD. Po mnohaletém boji s televizními studii po celém světě, ve 

kterém formátu budou své filmy vydávat, byl nakonec prezident firmy Toshiba pan Atsutoshi 

Nishida dne 17. 2. 2008 vývojem na trhu přinucen oznámit ukončení výroby přehrávačů a 

rekordérů podporujících formát HD DVD. V tomto případě nedošlo k návratnosti financí 

vložených do celého vývoje formátu a následného marketingu. Mezi další objekty zájmu se v 

analýze technologických faktorů řadí úroveň vládní podpory R&D, rychlost zastarávání a 

obecná technologická úroveň [13]. 

 

 I když se PEST analýza věnuje všem významným makroekonomickým ukazatelům, 

tak jejím smyslem není zabývat se bezpodmínečně všemi faktory, neboť to by mohly být 

popsány i stovky listů papíru, ale cílem je zaměřit se na ty klíčové. Je proto důležité umět 

rozpoznat podstatné vlivy současnosti a budoucnosti pro konkrétní podnik. Vždyť co je 

významné pro jednu firmu, nemusí být podstatné pro jinou. Pro velkou nadnárodní výrobní 

společnost, která se rozhoduje, v jakém státě postaví novou výrobní linku, bude kromě 

geografické polohy státu rozhodující především devizový kurz daných zemí, jejich stabilita, 

náklady na pracovní sílu, úroveň vzdělanosti, výše nezaměstnanosti a mobilita. Naopak pro 

maloobchodně orientovanou společnost bude podstatným faktorem chování a životní styl 

obyvatelstva, charakteristika spotřeby a koupěschopnost. 

 

 Význam analýzy makrookolí stoupá zejména v souvislosti s velikostí podniku a jeho 

rozvojovými ambicemi. Jsou to velké podniky, pro jejichž podnikání například politická 

podpora, vývozní kvóty, zahraniční vztahy, demografická struktura společnosti a další faktory 

makrookolí mají mnohem zásadnější význam než pro fungování malých a středních podniků 

[9]. 
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 Všechny vlivy působící na podniky se časem mění, některé nabývají na významu a 

jiné zase ztrácí. Je proto nezbytné u všech faktorů pozorovat a vyhodnocovat jejich vývoj. Při 

analýze je vhodné nejprve zaměřit svou pozornost na dosavadní poznání opřené o historickou 

zkušenost a přes současné významné vlivy se dostat k těm, které budou mít na podnik největší 

dopad v budoucnu. Zároveň je vhodné najít souvislosti okolních vlivů působících na podnik 

v minulosti, což zjednoduší odhad pravděpodobných vlivů okolí na firmu v budoucnosti.  

Úkolem PEST analýzy je ptát se a hledat odpovědi na otázky jako např. [9]: 

 

a) Jaké jsou pravděpodobné vývojové trendy významných faktorů čtyř základních oblastí 

prostředí v budoucnosti? 

b) Co jsou základní impulsy změny, tzn.: jaké faktory vyvolávají změnu? Jaký vliv 

budou mít v budoucnu? Budou intenzivnější či naopak? 

c) Jaký lze očekávat pravděpodobný dopad těchto změn na podnik? Jak ovlivní 

konkurenční pozici? 

d) Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku, tj. jak je co nejlépe 

zohlednit při formulování strategie? 

 

 Odpovědi na některé výše uvedené otázky budou spíše odhadem než přesnou 

předpovědí, neboť ve většině odpovědí lze spatřit velké množství nejistoty. Příležitostí 

vrcholového managementu je zde ukázat i jistou míru správné intuice a umění správně 

odhadnout změny v těch oblastech, které jsou pro podnik klíčové a zásadně ovlivní jeho 

budoucí konkurenceschopnost. 

 

 

2.1.2 Analýza mikrookolí podniku 

 

 Co je to mikrookolí podniku? Na rozdíl od makrookolí, které je reprezentováno 

vnějšími podmínkami působícími na podnik a které firma nemůže přímo ovlivnit, tak 

mikrookolí představuje nejbližší prostředí, ve kterém se podnik nachází. Pomocí průzkumu 

firma zjišťuje jaké je nebo bude jeho postavení na trhu, jak vysoká je pravděpodobnost 

prosazení se v konkurenčním prostředí, jaké zvolit dodavatele, analyzují se demografické a 

geografické faktory a zjišťuje se, na jaké zákazníky bude nejvhodnější se orientovat. 
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Konkrétní směr zaměření analýzy mikrookolí je dán oborem, ve kterém firma působí a sledují 

se trendy, zákonitosti a vazby v tomto bezprostředním okolí. 

 

 

2.1.2.1 Zákazníci 

 

 Tvůrci strategické analýzy musí definovat, kdo jsou jejich současní zákazníci a jaké 

jsou jejich potřeby a očekávání. Zároveň by se měli zamyslet nad tím, kdo by mohl být jejich 

novým potencionálním zákazníkem a jak se k němu přiblížit. Neměli by zapomenout 

analyzovat současné trendy, jakým způsobem a jakým směrem ovlivňují zákazníky a jestli 

tyto tendence mohou způsobit změnu v jejich chování a struktuře požadavků. 

 

 Se zákazníky jsou spojeny tři základní demografické faktory, které ovlivňují trhy a 

jsou označovány jako primární poptávkové faktory [7]: 

 

a) Změny v populaci – při nárůstu populace úměrně dochází k navýšení poptávky po 

zboží a službách. V dnešní, ale i v nedávno minulé době je jeden z největších 

populačních boomů spojován především s Čínou a asijským kontinentem, a proto se 

mnoho firem ne jen z tohoto pragmatického důvodu orientuje na tyto rychle rostoucí 

trhy a ovlivňuje to jejich strategii i z hlediska umístění výrobních závodů tak, aby 

minimalizovaly distribuční náklady. 

b) Posuny ve věku populace – prodloužení délky života populace v Evropě a jiných 

vyspělých zemích, je dáno zlepšeným sociálním systémem a kvalitnější zdravotní péči. 

c) Rozložení příjmů populace - má vliv na strukturu poptávky zákazníků. Jestliže střední 

vrstvě klesnou příjmy nebo se tato část populace zúží a přesune se do nízko příjmové 

skupiny obyvatelstva, pak tato změna vyvolá pokles poptávky například po nových 

automobilech nižší a střední třídy, ale stejná poptávka zůstane jen po luxusních 

vozech. 
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2.1.2.2 Dodavatelé  

 

 V dodavatelském sektoru je nezbytné analyzovat dostupnost a náklady všech vstupů 

potřebných k výrobě, které vedou k zabezpečení kvalitativní a kvantitativní stability dodávek. 

Stratégové by svou pozornost měli zaměřit především na dostupnost a náklady: 

 

a) Materiálů a polotovarů 

b) Energií 

c) Pořízení peněz (kapitálu) 

d) Pracovní síly (mnoho firem z průmyslově vyspělých zemí buduje své závody 

v zahraničí, kde jsou nízké pracovní náklady) 

 

 

2.1.2.3 Konkurenti a Porterův model konkurenčního prostředí 

  

 Třetí významnou část mikrookolí reprezentuje konkurenční prostředí a jeho analýza. 

Ta se snaží najít všechny konkurenční představitele v daném oboru. Konkurenční síly 

bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku na trhu. Mezi tyto síly patří 

konkurenční pozice podniku, struktura zákazníků, pověst mezi věřiteli i dodavateli a 

schopnost přilákat kvalifikované pracovníky. Celkové konkurenční prostředí pro podnik je 

také ovlivněno konkurenční situací určitého oboru. Záměrem analýzy konkurenčních sil je 

v daném oboru charakterizovat toto konkurenční prostředí a vytvořit si jeho přesný obraz, 

který bude dalším odrazovým můstkem v tvorbě úspěšné strategie podniku [9]. 

 

 Harvardský profesor Michael Porter (1980) vypracoval a poskytl praktický analytický 

rámec pro určení konkurenční strategie, zahrnující strukturální analýzu prostředí. Říká, že 

výnosnost odvětví není funkcí toho, jak výrobek vypadá nebo zda je do něj vložená vysoká 

nebo nízká technologie, ale je funkcí struktury odvětví. Jako příklad uvádí výrobu 

frankovacích strojů a obchodů s obilím. Tato odvětví nebyla založena na vysoké technologii a 

navzdory tomu vykazovala vysokou výnosnost. Oproti tomu jiná, na pohled lákavější odvětví, 

jako jsou osobní počítače, kabelové televize, nejsou pro mnohé účastníky příliš ziskové. 

Porter identifikoval následující hlavní síly, které určují chování konkurentů [4, 10]: 
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Obrázek 2.1: Porterův model pěti konkurenčních sil [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zároveň vyslovuje myšlenku, že zisk, dosahovaný v odvětví, je ovlivňován těmito 

silami. Michael Porter vyslovil názor, že hlavním smyslem konkurenční strategie je najít  

takovou pozici pro společnost, ve které se může nejlépe bránit vůči těmto vlivům nebo je 

významně ovlivnit ve svůj prospěch. Tento typ analýzy má za cíl vyhodnotit strategické 

příležitosti společnosti a vymezit potenciální hrozby dané konkurenčním prostředím. Svými 

strategickými rozhodnutími by podnik měl usměrňovat rovnováhu těchto pěti sil a minimálně 

si udržet současnou pozici na trhu. Stratégové musí včas rozeznat předpokládané změny 

faktorů těchto pěti sil a umět na ně pružně reagovat. Znamená to, že nejschopnější manageři 

by měli být stále o krok před svou konkurencí a v pravou chvíli poznat posun a zvrat 

rovnováhy prostředí. 

 

 Konkurenční síla vyplývající z hrozby náhradních produktů – substitutů, znamená 

například to, že kupující porovnávají na trhu dostupné podobné výrobky. Porovnávají ceny 

substitutů, dále mají na zřeteli poměr ceny a výkonu a zajímají je náklady vynaložené na 

přechod k jinému podobnému produktu. Mezi výrobci je ohrožení substituty snižováno 

především nižšími výrobními náklady, nebo když konkurenční firmy nerozšiřují svou 

nabídku, když náklady přechodu na spotřebu substitutu jsou vysoké a cena výrobku, který by 

mohl být nahrazen podobným výrobkem, není pro koncové zákazníky lákavá. Porovnávat sílu 

jednotlivých substitutů lze třeba sledováním jejich růstu prodeje a porovnat ho s dynamikou 

prodeje vlastních produktů. 

 

POTENCIÁLNÍ NOVĚ 

VSTUPUJÍCÍ FIRMY 

DODAVATELÉ 
KONKURENTI V 

ODVĚTVÍ 

NÁHRADNÍ 
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ODBĚRATELÉ 
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 Vyjednávací síla a vliv dodavatelů může pro jednotlivé obory podnikání znamenat 

vysoké ekonomické riziko, neboť může být příčinou poklesu ziskovosti jednotlivých firem 

v odvětví. Zvyšováním cen vstupů nebo poklesem kvality mohou silní dodavatelé 

kvalifikované práce, materiálů, energií, ap., svým odběratelům snižovat výnosnost a být 

příčinou jejich četných problémů. Velkým nebo významným dodavatelem je především ten, 

který disponuje rozsáhlou nabídkou a opírá se o dlouhou a dobrou tradici - dobrou image. 

Dodavatel bude mít na kupujícího značný vliv a bude si moci dovolit diktovat výši cen, pokud 

tento zákazník nebude patřit mezi jeho klíčové. Příčinu vysokých nákladů na vstupy můžeme 

najít třeba i v nezákonné dohodě mezi dodavateli, nebo když dodavatelé nevidí příliš velký 

význam v dobrých dlouhodobých vztazích se zákazníky. 

 

 Stejně jako mohou značně ovlivnit silní dodavatelé konkurenční podmínky, mohou i 

silní odběratelé být příčinou velkých konkurenčních tlaků. Vlivní odběratelé jsou taky proto 

důvodem poklesu zisků mnohých podniků. Odběratel, například velký obchodní řetězec, svou 

obchodní silou stlačí nákupní ceny zboží tak nízko, že pro drobné firmy to může znamenat 

velké ekonomické problémy. V případech, kdy mají odběratelé dostatek síly, tak si 

průbojným způsobem vyjednávají množstevní slevy, zlepšené vlastnosti výrobků nebo jiné 

výhody a to vše mnohdy při stejných cenách. Vliv silných kupujících se projeví rovněž 

v oboru, který se skládá z velkého počtu malých podniků s malou vyjednávací silou nebo je-li 

zboží standardizované a kupující může jednoduše a bez vysokých nákladů přejít z nákupu 

zboží od jednoho dodavatele k jinému. 

 

 Potenciální nově vstupující firmy s sebou přináší dodatečné kapacity a plány na 

získání dobré tržní pozice, které jsou často podporovány značnými zdroji a schopnostmi. 

Vážnost hrozby vstupu nových konkurentů do určitého odvětví závisí zejména na dvou 

faktorech: velikosti vstupních bariér a očekávané reakci ostatních konkurentů. Nastane-li 

v jistém oboru ekonomiky citelný nárůst tvorby zisku, okamžitě vznikne v ostatní 

podnikatelské sféře zájem začít se v tomto atraktivním oboru angažovat. Mezi bariéry vstupu 

pro nové potenciální konkurenty patří [3]: 

 

 ekonomika velkého rozsahu 

 velké kapitálové vstupy 

 přístup k distribučním kanálům 
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 výhoda nákladů nezávislá na velikosti firmy 

 legislativa 

 odlišení 

 silný image výrobku 

 široká a kvalitní výzkumná základna 

 

 V případě, že nový potenciální konkurent se k těmto vstupním bariérám je ochoten 

postavit čelem a chce vstoupit do daného konkurenčního prostředí, pak ještě musí zhodnotit a 

odhadnout reakci stávajících konkurentů. Jaká bude jejich předpokládaná reakce, budou 

reagovat pasivně, nebo boudou agresivně hájit své pozice prostřednictvím snižování cen, 

zvýšenou reklamní aktivitou, zlepšováním produktu či jinými prostředky? Nového 

potenciálního konkurenta může zároveň odradit patrné spojenectví mezi současnými 

dodavateli a odběrateli, kdy k překlenutí jejich společné síly bude zapotřebí vynaložení 

značného úsilí a množství finančních prostředků, které se pro potenciálního konkurenta stane 

ekonomicky nezajímavým a odradí ho od vstupu do daného odvětví [9]. 

  

 Všichni konkurenti v odvětví silně vnímají soupeření mezi sebou navzájem. Mezi 

faktory, které ovlivňují intenzitu konkurence, patří [3]: 

 

 velikost a síla konkurentů – jejich rovnováha 

 pomalý nárůst trhu 

 vysoké fixní náklady v odvětví 

 rozdílnost konkurentů 

 vysoké náklady na opuštění odvětví 

 

 Toto soupeření mezi podniky v každém oboru bývá většinou nejvýznamnější silou 

v konkurenčním boji. K vydobytí si co nejlepší pozice na trhu firmy používají rozličné 

nástroje jako například: cenu, kvalitu, výkon, prodlouženou záruku, dopravu zdarma, dodání 

do 24 hodin nebo zboží zdarma, reklama, pozáruční servis, ap. 

 

 Produktem Porterovy analýzy by kromě zřetelného pojmenování všech potenciálních 

hrozeb (od současné a eventuální nové konkurence, dodavatelů, odběratelů, substitutů), mělo 

být i definování příležitostí, jejichž využití by omezilo a snížilo dopady hrozeb. Porterova 
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analýza se tak stává dalším střípkem zapadajícím do mozaiky potřebné k uskutečnění 

rozhodnutí o budoucí strategii podniku a jeho potencionální úspěšnosti. 

 

 

2.2 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

 

 Analýza podnikového okolí si kladla za cíl vymezit firemní strategii vzhledem 

k okolnímu prostředí. Pro tvorbu ideální strategie je ovšem ne méně významné zaměřit se i na 

analýzu vnitřních zdrojů a schopností společnosti, neboť strategie by měla vést k dosažení 

harmonie zdrojů a schopností s příležitostmi danými vnějším okolím podniku. Stejně tak jako 

úspěšná strategie firmy musí umět reagovat na příležitosti a hrozby vnějšího prostředí, tak 

musí taky dokázat co nejoptimálněji využít své vnitřní zdroje a schopnosti, které vedou 

k dosažení konkurenční výhody. Cílem této vnitropodnikové analýzy je proto specifikovat 

vnitřní zdroje a schopnosti firmy a odhadnout jejich budoucí vývoj. Prvním krokem by měla 

být klasifikace základních typů zdrojů, obvykle do čtyř základních skupin [9]: 

 

1. Hmotné zdroje – to jsou například stroje, zařízení, pozemky, budovy, haly nebo 

dopravní prostředky. Kromě základní klasifikace na množství, výrobní kapacity, 

spotřebu nebo rozlohu je podstatné zaměřit pozornost i na ostatní vlastnosti jako jsou 

stáří těchto jednotlivých zdrojů, jejich technický stav a spolehlivost, což vede k určení 

jejich budoucího potenciálu pro získání možné konkurenční výhody. 

2. Lidské zdroje – počet a struktura zaměstnanců musí být doplněna například o 

motivační prvky. Tvůrci strategie se musí zabývat mnoha otázkami a souvislostmi 

jako například zda má být firma založena na vysoce kvalifikovaných managerech, 

vynikajících pracovnících vývoje a výzkumu nebo třeba na talentovaných prodejních 

zástupcích. 

3. Finanční zdroje – to jsou vlastní a cizí zdroje, které ovlivňují finanční strukturu a 

stabilitu společnosti. Je nezbytné analyzovat cesty přístupu k cizímu kapitálu, velikost 

vlastního kapitálu, řízení pracovního kapitálu, míru zadluženosti, náklady na kapitál, 

úhradu závazků a dále taky vztahy s věřiteli a dlužníky. 

4. Nehmotné zdroje – to je vše co souvisí s oblastí technologií, jako jsou licence, 

patenty, know-how, ochranné známky, dále pověst firmy, podíl zaměstnanců z vývoje 

a výzkumu na celkovém počtu zaměstnanců, apod. Pro mnoho podniků mohou 
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nehmotné zdroje představovat klíčový prvek konkurenční výhody. Patenty, ochranné 

známky nebo dosavadní pověst jsou značnou konkurenční výhodou například pro 

pivovary nebo všeobecně výrobce nápojů a naopak znalostní databáze a lidské 

schopnosti jsou konkurenční výhodou různých poradenských společností. 

 

 Cílem této analýzy je zmonitorovat a posoudit strategický potenciál zdrojové 

základny podniku, jejich rozsah, kvalitu a míru jak jsou jedinečné a pro konkurenty těžko 

napodobitelné. I když společnost vlastní důležité zdroje, tak ty samy o sobě nejsou zárukou 

budoucího úspěchu, neboť jejich plné využití závisí na schopnostech podniku. Významným 

zdrojem konkurenční výhody se proto stávají vazby mezi podnikovými zdroji a schopnostmi 

je umět maximálně využít. Tyto vazby, které má každý podnik, dá se říci jedinečné, jsou 

jednou z cest jak dosáhnout významných úspor nákladů a tím dospět ke konkurenční výhodě. 

Jestliže konkurence napodobí strukturu zdrojů nebo jednotlivé činnosti, tak napodobit právě 

vazby je velice náročné. Příkladem může být individuální systém zásobování materiálem, 

optimalizace zásob nebo mezi výrobní operace a činnosti. 

 

 

2.2.1 Analýza hodnototvorného řetězce 

 

Kterékoli firemní zdroje jsou chápány jako všechny firemní aktivity ve vzájemných 

interakcích, včetně nezbytných výrobních faktorů, jako například výzkum, vývoj, marketing, 

výroba, odbyt, podpora prodeje, atd. Všechny tyto aktivity mají svým dílem přispívat k 

významnějšímu konkurenčnímu postavení firmy na trhu a tvoří základ pro naplňování 

vytyčené strategie společnosti. Diferenciace, tvorba konkurenční výhody znamená snahu být 

o krok napřed před konkurencí v jedné nebo více hodnototvorných funkcích. Tyto hodnoty 

nám přiblíží hodnototvorný řetězec, jehož jednotlivé složky jsou znázorněny na následujícím 

obrázku 2.2: 
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Obrázek 2.2: Hodnototvorný řetězec podle M. E. Portera [9] 
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 M. E. Porter tvrdí, že porozumění strategické způsobilosti musí začít identifikací 

samotných hodnototvorných aktivit spolu se stanovením navýšené hodnoty. Zařazování 

jednotlivých hodnototvorných činností závisí do značné míry na úsudku hodnotitele. Měly by 

však být použity kategorie, které nejlépe ukazují na jejich přínos konkurenční výhodě [8]. 

  

 Hodnototvorný řetězec podnik rozdělí na jednotlivé strategicky významné aktivity a 

umožní odhalit jejich potenciální možnosti, ale i slabiny. Aktivity firmy se dělí na dvě 

základní skupiny - primární a podpůrné činnosti [7]. 

 

 Primární aktivity se přímo týkají fyzické výroby, prodeje a dopravy vstupů i výrobků a 

člení se do pěti kategorií aktivit: 

 

1. Řízení vstupních operací – aktivity spojené s nákupem vstupů, jejich přejímáním, 

skladováním, rozdělováním, manipulacemi, regulací výší zásob a řízení dopravy. 
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2. Výroba a provoz – činnosti nutné pro transformaci vstupů do konečné podoby 

výrobků, například obrábění, montáž, broušení, žíhání, lakování, testování, balení, 

údržba zařízení, apod. 

3. Řízení výstupních operací – zde se řadí uskladnění hotových produktů, 

vnitropodniková přeprava jako je provoz vysokozdvižných vozíků a konečná 

distribuce výrobků k zákazníkům. 

4. Marketing a prodej – zahrnuje prostředky, které jsou nutné pro propagaci zboží, aby 

zákazníci věděli o existenci daného produktu, stanovení cen výrobků a veškeré 

aktivity podporující nákupy odběratelů, včetně hledání nových trhů. 

5. Servisní služby – činnosti spojené s poskytováním služeb k udržení nebo zvýšení 

užitné hodnoty produktu, jako instalace, školení, dodávky náhradních dílů, opravy 

nebo servis. 

 

Podpůrné činnosti podporují primární aktivity a dělí se do čtyř skupin: 

 

1. Infrastruktura podniku – skládá se z vlastního řízení firmy, dále pak z aktivit jako 

plánování, finance, účetnictví, právní podpora, řízení kvality a informační systémy. 

2. Řízení lidských zdrojů – zahrnuje všechny činnosti související s lidskými zdroji, 

například výběrová řízení nových zaměstnanců, jejich rozvoj v podobě seminářů, 

školení, ale i propouštění pracovníků. Zároveň se do této oblasti řadí mzdová politika, 

bonusové a motivační programy pro zaměstnance. 

3. Technologie – jedná se o výrobní operace, výzkum a vývoj. Technologie mohou být 

zaměřeny na samotný výrobek, ale také na technologický proces nebo servis. 

4. Nákupní činnosti – opatřování vstupů, které zahrnují suroviny, strojní vybavení, 

vybavení laboratoří, kanceláří a hal. 
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Tabulka 2.1: Agenda pro audit firemních zdrojů dle Johnsona a Scholse [7] 

 

Podpůrné 

činnosti 

Primární činnosti 

Řízení 

vstupních 

operací 

Výroba a 

provoz 

Řízení 

výstupních 

operací 

Marketing 

a odbyt 

Servisní 

služby 

Nákupní 

činnost 

Doprava, 

skladování, 

finance 

Stroje, provozní 

prostředky 

Doprava, 

skladování 

Prodejní 

služby, 

patenty, 

licence, 

ochranné 

známky, 

výzkum trhu 

Franchising, 

úvěrování 

Technologie 

Know-how, 

konstrukce, 

technologie 

Rozvoj 

výrobních 

procesů 

Expedice 

Síť obchodních 

styků, 

informační 

systém 

Analýza 

poruch a 

havárií 

výrobků 

Řízení 

lidských 

zdrojů 

Nábor 

pracovníků, 

dodavatelé, 

akcionáři, 

věřitelé, vztahy 

s veřejností 

Týmový duch, 

pracovní 

uspokojení, 

motivace, 

subdodavatelé 

Subdodavatelé 

Agenti, 

prodejní 

personál, 

distributoři, 

prodejci, 

zákazníci 

Servisní 

personál, 

pověst firmy 

Infrastruktura 

podniku 

Nákupní 

systémy, řízení 

dopravy, 

manipulace s 

materiály 

Plánování 

výroby, jakost, 

cash flow, 

řízení zásob, 

uspořádání 

výrobních 

procesů 

Rozvrh dodávek 

Vyřizování 

zakázek, 

inkaso 

pohledávek 

Systém služeb 

zákazníkům 

 

Z této tabulky 2.1 je zřejmé, že analýza hodnototvorného řetězce je velice náročná a 

složitá úloha. Je nutné setřídit dohromady velké množství faktů a vše pečlivě analyzovat a 

vyhodnotit. 

 

Jedním z klíčových přínosů analýzy hodnototvorného řetězce je poznání, že 

organizace je více než náhodný soubor strojů, peněz a lidí. Tyto zdroje nemají žádnou 
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přidanou hodnotu, pokud nejsou organizovány do systému, který zajišťuje, že jsou 

produkovány výrobky nebo služby, jež pro zákazníky tuto hodnotu mají. Propojení 

hodnotových činností se pro organizaci stává zdrojem konkurenční výhody [10].  

 

 Strategická analýza by do jisté míry ztrácela smysl, pokud by se v určitých 

periodických intervalech neopakovala. Pro dobře strategicky řízený podnik je proto důležité 

pravidelné opakování všech analýz a jejich následné vyhodnocování, neboť vnější okolí 

podniku i jeho vnitřní prostředí nejsou neměnné, ale neustále prochází vývojem a to mnohdy i 

překotným. Je proto nezbytné vytvořit takové vnitropodnikové mechanismy, které garantují 

pravidelné uskutečnění těchto analýz a jejich vyhodnocení a umožní tak, aby podnik byl 

kdykoli a v co největší míře připraven flexibilně reagovat na vývoj uvnitř i vně firmy. Toto je 

jeden ze základních předpokladů dobře řízené firmy a bez věnování maximální pozornosti 

tomuto strategickému řízení se žádný průmyslový podnik, který chce uspět v dnešním 

konkurenčním prostředí, nemůže obejít. 

 

 

3 Syntéza 

 

 Strategická analýza je velmi podstatnou částí při tvorbě strategie podniku, protože 

vrcholovému managementu firmy umožňuje si uvědomit jaká je současná situace, jaké má 

podnik předpoklady úspěchu, na co by měl management v současnosti i v budoucnu upřít 

svou pozornost a kam by mělo jeho snažení směřovat. Všechny informace a poznatky získané 

z analýzy mikrookolí, makrookolí a analýzy vnitřních zdrojů a schopností společnosti 

management podniku shrne a vyhodnotí v syntéze. Ta se může skládat ze dvou částí, a to 

SWOT analýzy a Analýzy zranitelnosti. 

 

 

3.1 SWOT analýza 

 

 Jednoduchým nástrojem pro ucelení a shrnutí všech předchozích analýz je SWOT 

analýza. Tento název je zkratkou prvních písmen čtyř klíčových slov [7]: 

- Strenghts 

- Weaknesses 
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- Opportunities 

- Threats 

 

Je to tedy analýza silných a slabých stránek podniku a příležitostí a hrozeb. To 

v podstatě znamená konfrontaci vnitřních podnikových zdrojů a schopností vzhledem ke 

změnám ve vnějším prostředí. V předchozích analýzách jsou vymezeny silné a slabé oblasti 

podniku a ty jsou porovnávány s příležitostmi a hrozbami. Nemusí se využít jen poznatků 

získaných z předchozích analýz, ale výčet silných, slabých stránek a příležitostí, hrozeb může 

být obohacen o další získaná data či informace, například pomocí brainstormingu nebo 

benchmarkingu. Tento střet pomůže definovat východisko pro správnou volbu budoucí 

strategie. V případě dlouhodobějšího periodického zpracovávání SWOT analýz na stejném 

subjektu je možné porovnávat dosavadní vývoj silných i slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 

a v tom případě pozorovat jestli je vývoj pozitivní nebo negativní. 

 

 Silné vnitřní stránky podniku, to jsou podmínky, díky kterým firma dosáhne převahy 

nad konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo schopnost, která 

umožňuje podniku získat konkurenční výhodu. Touto výhodou může být přístup ke 

kvalitnějším a levnějším materiálům, disponibilita hi-tech, finanční stabilita, moderní 

informační systémy, vzdělaní zaměstnanci, know-how, efektivní distribuční síť nebo třeba 

dobré jméno podniku.  

 

 Slabé stránky podniku vedou k ohrožení výkonnosti společnosti, představují slabiny, 

omezení a nedostatky. Konkrétně to může být nedostatek či úplná absence potřebných zdrojů 

a schopností, vedoucí zaměstnanci nemají odpovídající manažerské schopnosti, podnik má 

neúměrné finanční zatížení a třeba morálně zastaralé stroje [10]. 

 

 Příležitostmi jsou současné či budoucí podmínky v okolí podniku, které jsou dobrým 

odrazovým můstkem pro budoucí ekonomický růst firmy. Mezi tyto příležitosti mohou být 

řazeny pro společnost pozitivní změny v legislativě, rostoucí vývoj počtu obyvatel a tím 

rozšíření množství potenciálních zákazníků, pokroky ve výzkumu a vývoji nových 

technologií. Tyto příležitosti by se neměly hledat jen v současnosti, ale zejména v budoucnu, 

neboť z hlediska strategického řízení, které má dlouhodobý charakter, je právě budoucí vývoj 

tím klíčovým. 
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 Stejně tak hrozby existují pro podnik v současné době a budou i v budoucnu. Mezi 

hrozby můžeme řadit například negativní změny v zákonech, normách, odchod kvalifikované 

pracovní síly do zahraničí nebo vstup nové konkurence na trh daného odvětví. Příklad SWOT 

analýzy je uveden v tabulce 3.1: 

 

Tabulka 3.1: SWOT analýza; [Zpracováno autorem] 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- stabilní výrobní program - nedostatek vlastních finančních prostředků 

- tradice  pro rozšíření výroby a nákup nových technologií 

- zajištění odbytu výrobků na domácím - nízká gramotnost v oblasti informačních 

  i zahraničním trhu   technologií u zaměstnanců na dělnických  

- partnerské vazby na školy v okolí podniku   pozicích a u nižšího managementu 

- relativně nízká fluktuace zaměstnanců - energeticky náročný provoz 

- používání moderní výrobní technologie - zastaralé informační systémy 

- nízká zadluženost podniku   

Příležitosti Hrozby 

- vstup na další zahraniční trhy - odchod výborných zaměstnanců ke konkurenci 

- dostupná a levná pracovní síla - rostoucí vliv konkurence 

- dostatečné surovinové zdroje v okolí podniku - legislativní překážky pro rozvoj podnikání 

- vhodná dopravní obslužnost, napojení na dálniční - zatížení životního prostředí 

- zajištění odbytu výrobků - vysoká cena energií 

- pro další rozvoj možnost čerpání finančních - posilování České koruny k Euru 

prostředků ze strukturálních fondů EU   

 

 Nejvýznamnějším přínosem SWOT analýzy by mělo být jasné pojmenování hlavních 

strategických předností, slabých stránek, hrozeb a příležitostí v okolním prostředí podniku. Je 

to relativně přehledný nástroj, který významně přispívá k úspěšnému procesu formulace 

strategie. Ve SWOT pro strategickou analýzu by měla být identifikována pouze strategická 

fakta. Například konflikty mezi managementem jsou sice významnou slabinou, pokud však 

lze tento problém vyřešit jednorázově, například změnou managementu, není tato slabina 

strategická a proto do SWOT nepatří. Naproti tomu trvale vysoká fluktuace zaměstnanců je 

strategickou slabinou, neboť se zpravidla nedá vyřešit v krátkém časovém horizontu. Je také 

důležité si uvědomit, že současná interní slabina podniku se díky budoucím změnám ve 
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vnějším prostředí může změnit na konkurenční výhodu, anebo naopak některá současná silná 

stránka se časem může stát pro firmu hrozbou [7]. 

 

 Je příhodné nástroj SWOT analýzy aplikovat i na konkurenci. Jestliže se provede 

SWOT analýza konkurentů, tak to usnadní a zpřesní odhad jejich reakcí a tím se posílí vlastní 

konkurenční výhoda. 

 

 

3.2 Analýza zranitelnosti 

 

 Analýza zranitelnosti si klade za cíl nahlédnout na silné stránky a hrozby podniku 

z kritického úhlu pohledu. Tato snaha kritiky vede management k zaujmutí co možná 

nejobjektivnějšího stanoviska k indiciím vzešlých z jednotlivých kroků strategické analýzy. 

Hledají se faktory, které pokud by se vyskytly, by mohly mít na daný podnik negativní vliv.  

Dle H. Sedláčkové a K. Buchty těmito faktory jsou zejména [9]: 

 

- zajišťované potřeby a jejich výnosy 

- zdroje a schopnosti 

- náklady, jejich výše a struktura vzhledem ke konkurenci 

- zákazníci, kupní síla, demografické rozložení, trendy 

- technologie 

- speciální zkušenosti, systémy, procesy, organizace 

- symboly identity podniku, logo, image, výrobky, podniková kultura 

- institucionální bariéry konkurence, regulace, patentová práva, licence 

- sociální hodnoty, životní styl, obvyklé normy 

- sankce, podpory, např.: pro léky, restaurace, pojišťovny, export a import 

- goodwill, bezpečnost výrobku, kvalita 

 

Po zamyšlení se managementu nad faktory, které mohou podnik ohrozit nebo dokonce 

zničit, je nezbytné definovat následky, které tyto faktory mohou způsobit, pravděpodobnost 

naplnění hrozeb a navrhnout odpovídající řešení – reakci podniku. Výsledkem takto 

získaných údajů je diagram zranitelnosti, který rozděluje ohrožení do čtyř kvadrantů podle 

schopnosti podniku na případné ohrožení reagovat. Jsou to ohrožení, proti kterým je podnik 
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bezbranný, riziková ohrožení, dále ohrožení, kdy je podnik zranitelný nebo připravený. 

Znázornění diagramu zranitelnosti je na obrázku 3.1: 

 

Obrázek 3.1: Diagram zranitelnosti dle F. Bartese [2] 
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 Jednotlivé kvadranty diagramu mají následující význam: 

 I. Bezbranný – firma, jejíž většina dominantních faktorů se nachází v tomto 

kvadrantu, se není schopna účinně bránit trhu a konkurenci. 

 II. Rizikový – firma se nachází ve vážném ohrožení, přesto může být schopna 

reagovat na negativní vlivy. 

 III. Připravený – firma je připravena reagovat na možná tržní ohrožení. 

 IV. Zranitelný – firma je zranitelná i přesto, že má relativně nízký ukazatel ohrožení, 

neboť má zároveň nízkou schopnost reagovat na ohrožení  konkurence. 
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 Zanesením bodově ohodnocených faktorů do diagramu zranitelnosti se získá velikost 

jejich vlivu na konkurenceschopnost podniku a na možnou zranitelnost. Pro dosažení 

komplexního posouzení konkurenčního postavení se výsledný diagram musí porovnat 

s ostatními subjekty na trhu a s jejich zranitelností. Tímto srovnáním se zjistí tržní postavení 

vzhledem ke konkurenci a pozná se vlastní konkurenční síla. 

 

 Poznání faktorů, ve kterých je podnik vzhledem ke konkurenci silný nebo naopak 

slabý, je pro tvorbu strategie velice důležité. Každý management by se měl snažit maximálně 

využít ty faktory, které mu dávají konkurenční výhodu před ostatními společnostmi. A naopak 

faktory, které mají na jeho konkurenční postavení negativní vliv, by se měl snažit eliminovat 

tak, aby konkurence těchto slabin nevyužila proti nim. 

 

 

4 Alternativy strategie 

  

 Po dokončení strategické analýzy, stanovení silných a slabých stránek podniku 

následuje formulování strategie. Nejprve je potřeba rozhodnout o firemní strategii, která 

definuje základní podnikatelské kroky a rozhodnutí. Ty spočívají například v určení, jaké 

země budou cílem podnikání, v jakém oboru podnikat a jakým klíčovým způsobem bude 

podnikání řízeno. Na této úrovni řízení se rovněž rozhoduje o tom, do jakých strategických 

obchodních jednotek bude daná organizace rozdělena a jaké budou jejich základní strategické 

cíle a formy konkurenčního boje. V návaznosti na definování základní firemní strategie je 

třeba upřít pozornost na obchodní strategii. Ta pro každou strategickou obchodní jednotku 

formuluje základní strategické cíle a cesty jakým způsobem jich má dosáhnout. Východiskem 

formulace obchodní strategie by měl být rozbor formulace oblasti podnikání, tj. základních 

komponent strategie – výrobků, trhů a funkcí [7]: 

 

a) Výrobky: 

 - Jak produkty vyhovují potřebám zákazníků? Jsou možná nebo nutná nějaká zlepšení? 

 - Bude se zákazníkům nabízet široký nebo úzký sortiment? 

 - Jak mají být výrobky diferencovány vůči výrobkům konkurentů? 

 - Mají být výrobky vysoké kvality, technické úrovně nebo postačuje průměrná kvalita 

a technická úroveň? 



27 

 

 - Vyhovují dodávky výrobků zákazníkům z hlediska času, místa, formy a jiných 

aspektů, které zákazníci požadují a ocení? 

 - Existuje další možné využití výrobků? 

 

b) Trhy: 

 - Je zájem zaměřit se na regionální, národní nebo mezinárodní trh? 

 - Aplikují se velkoobchodní distribuční sítě nebo přímé prodeje? 

 - Jak jsou zákazníci segmentováni do skupin? Na jaké skupiny je nezbytné se zaměřit? 

 - Preferují se velké koncernové trhy nebo menší? 

 

c) Funkce: 

 - Podnik by si měl ujasnit, na jaké funkce se zaměří, jestli od širokého záběru až po 

specializaci nebo pouze na jednu funkci. 

 

 Po určení této obchodní strategie přijde na řadu tvorba dílčí strategie pro každé 

jednotlivé oblasti podniku, které se zaměřují na výzkum a vývoj, nákup, výrobu, prodej, 

servis, marketing, lidské zdroje, apod. Tyto strategie zvané funkční, jsou rozpracováním 

celkové strategie firmy do podrobnějších kontur, ale jsou v souladu s celkovou strategií 

podniku a podporují ji. 

 

 Po zvolení podstaty a zaměření podnikání, lze na strategii pohlížet čtyřmi různými 

úhly pohledu – zda se orientovat na stabilizaci, expanzi, omezení nebo na jejich vzájemnou 

kombinaci. Příklady důsledků zvolené strategie jsou uvedeny v tabulce 4.1: 
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Tabulka 4.1: Obecné strategické alternativy [10] 

 

  Expanze Omezení Stabilizace Kombinace 

Výrobky 

Připojit 

nové 

výrobky 

Najít nové 

užití 

Opustit 

staré 

výrobky 

Utlumit 

rozvoj 

výrobků 

Udržet 

Uskutečnit 

změny, 

zlepšit 

jakost 

Opustit staré a 

přidat nové 

Trhy 
Najít nová 

teritoria 

Proniknout 

na trhy 

Opustit 

distribuční 

kanály 

Snížit 

podíl na 

trhu 

Udržet 

Chránit 

podíl na 

trhu, 

zaměřit se 

na niky 

Opustit staré 

zákazníky a 

hledat nové 

Funkce 

Urychlit 

vertikální 

integraci 

Zvýšit 

kapacitu 

Stát se 

"zajatou" 

firmou 

Omezit 

vývoj a 

výzkum 

Udržet 

Zlepšit 

efektivitu 

výroby 

Zvýšit kapacitu 

a zlepšit 

efektivitu 

 

 Firma, která se rozhodne pro stabilizaci, bude pokračovat v poskytování shodného 

rozsahu služeb nebo produkce výrobků a to na dosavadních trzích. Zaměří se však na 

vylepšení svých výkonů, bude se snažit dosáhnout vyšší efektivity své činnosti a tím docílit 

vyšších zisků. Zvolí-li firma expanzivní strategii, tak bude zákazníkům nabízet rozšířené 

portfolio výrobků nebo služeb a to vše bude poskytovat i na nových trzích. V případě strategie 

omezení podnik redukuje produkci co do počtu druhů nebo množství vyráběných kusů, 

zároveň se také může stahovat ze současných trhů. To vše má za cíl omezit některé stávající 

oblasti podnikání, které jsou například ztrátové, na úkor jiných – potenciálně vysoce 

ziskových. Z toho plyne poslední možnost - kombinace tří předchozích strategií. 

 

 Existují různé alternativy strategie, které si podniky mohou zvolit za vlastní a pro ně 

nejvhodnější. Vždy se však na strategickou variantu dá podívat z externího nebo interního 

úhlu pohledu. Například externí expanze pro firmu znamená fůzi s jinou společností, zatím co 

při zvolení interní expanze má podnik za cíl rozšířit skladbu dosavadních produktů nebo 

zamířit na nové trhy a to vše v rámci vlastní obchodní jednotky. 
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5 Výběr nejvhodnější strategie pro průmyslový podnik 

 

 Návrh strategie – firemní, obchodní a funkční by měl být zacílen na eliminaci 

firemních slabin a hrozeb okolí, a to využitím silných stránek společnosti a strategických 

příležitostí v okolním prostředí. Výsledkem procesu popsaného v předchozích kapitolách je 

předložení návrhů možných strategií vrcholovému managementu a vlastníkům společnosti. Ti 

z těchto návrhů musí zvolit, pro firmu, tu nejlepší možnou strategii. Kromě různých 

pomocných expertíz o správné volbě strategie rozhodují pomocí tří následujících kritérií 

výběru [3]: 

 

1) Vhodnost – strategie je v souladu s misí společnosti a logicky vyplývá z uskutečněné 

strategické analýzy. Dále bude maximálně využito silných stránek společnosti a 

příležitostí, které se v okolním prostředí nabízí. Zároveň budou eliminovány slabé 

stránky podniku a hrozby z vnějšího prostředí. Velký důraz by měl být kladen na 

všechny faktory, které budou pro firmu podstatné zejména v budoucnu, neboť o to zde 

jde – o budoucnost podniku. Vhodná strategie by měla být v souladu s očekávanými 

trendy vývoje a měla by umět co nejvíce využít všechny klíčové konkurenční výhody 

podniku. 

 

2) Realizovatelnost – z tohoto úhlu pohledu se sleduje schopnost zajištění potřebných 

výrobních faktorů nutných pro realizaci strategie, tj. kapitálu, surovin, technologií, 

know-how, licencí, povolení, atestů, energií, kvalifikované pracovní síly, služeb. V ne 

poslední řadě se nesmí zapomenout na konkurenci – jak bude reagovat na zvolenou 

strategii.  

  

3) Akceptovatelnost – znamená, zejména do jaké míry strategie splňuje očekávání 

zainteresovaných stran – vlastníků, zákazníků, managementu a ostatních zaměstnanců 

a jaké s sebou strategie nese rizika. Předmětná strategie by měla být hodnocena 

především z hledisek reálnosti uvažované tržní ceny výrobků nebo služeb, návratnosti 

vynaložených prostředků, možností uspokojení tržní poptávky, vytvoření distribučních 

kanálů, podílu firmy na trhu, vývoje kapitálové struktury, tržní hodnoty firmy, 

ziskovosti, vývoje nákladů, mezd, zaměstnanosti, dopadů na životní prostředí, atd. [7]. 
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 Výběr strategie by tedy měl být uskutečněn na základě zhodnocení těchto tří hledisek: 

vhodnosti, realizovatelnosti a akceptovatelnosti. V souvislosti s pohledem upřeným na 

budoucnost je vhodné zpracovat alespoň tři varianty odpovídající optimistickému,  

realistickému a pesimistickému budoucímu vývoji. Je dobré tyto varianty vypracovat tak, aby 

v případě akutní potřeby, dané budoucím vývojem, mohl podnik bez větších problémů a s co 

nejmenšími finančními náklady přejít na jinou variantu strategie tohoto průmyslového 

podniku. Smyslem tohoto složitého a náročného procesu výběru správné strategie pro 

průmyslový podnik je dosažení vytyčených strategických cílů, kde si podnik ve střednědobém 

a dlouhodobém horizontu stanovil. 

 

 Jak vybrat vhodnou strategii pro průmyslové odvětví? Dá se říci, že „vše je závislé na 

všem“ a tak odpověď na tuto otázku začíná už u stanovení strategického cíle dané společnosti. 

Ten vytyčí základní metu, na jaké zákazníky se podnik hodlá orientovat, kam hodlá směřovat, 

jestli se bude chtít v daném odvětví stát jedničkou na trhu nebo se spokojí s dosažením 

určitého procentuálního podílu, případně jisté míry ziskovosti. Přes jednotlivé segmenty 

strategické analýzy a syntézu se dostaneme až k alternativám strategie a musíme zvolit tu 

nejvhodnější, která bude korespondovat se získanými poznatky. 

 

 Strategie průmyslového podniku by měla odrážet potřeby současných a potenciálně 

nových zákazníků. Jaké jsou jejich dnešní potřeby a jaké budou v budoucnu, nastane nějaká 

změna? A jakým směrem? Budou preferovat a ochotni zaplatit za technickou vyspělost, 

dokonalost a spolehlivost produktů nebo budou spíše upřednostňovat nižší cenu na úkor 

kvality? Budou dávat přednost revolučnímu nebo konzervativnímu designu? Jestliže 

management rozezná požadavky zákazníků, tak svou pozornost obrátí k produktům. Dojde-li 

k závěru, že jsou pro zákazníky dostačující, tak u této skladby sortimentu zůstane a bude se 

snažit u současných odběratelů maximalizovat prodeje. S těmito úspěšnými výrobky by se 

podnik měl zároveň snažit o expanzi a hledat nové odbytové trhy – nové zákazníky. Pokud 

naopak na základě strategické analýzy podnik zjistí, že jeho výrobky jsou dlouhodobě 

nevyhovující, neodpovídají potřebám zákazníků a jsou nekonkurenceschopné, tak by předmět 

svých aktivit měl zásadním způsobem inovovat anebo utlumit. Ne jen z tohoto důvodu by 

nedílnou součástí strategie průmyslového podniku mělo být výzkumné a vývojové oddělení. 

To pracuje na inovacích tak, aby uspokojily změny v požadavcích zákazníků. Velký důraz by 

měl být zaměřen na sledování a vyhodnocování vědeckotechnického rozvoje. Průmyslové 
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podniky musí reflektovat změny v technickém a technologickém vývoji po celém světě, 

jednak například v používaných vstupních materiálech, tak ale i ve zpracovatelských 

technologiích. Musí se zajímat o technologické novinky, které by na daný podnik (nebo celé 

odvětví) mohly mít vliv a musí na ně umět ve správný čas rychle a vhodně reagovat. Cesta 

inovací produktů, vysoké úrovně podpůrných služeb, hledání možných změn budoucího 

vývoje trhu, to vše podniku umožní pružnou reakci na zvraty v poptávce odběratelů a splní 

jejich požadavky a potřeby. Každé takové vývojové oddělení musí disponovat vysoce 

kvalifikovanými a zkušenými odborníky a vedení společnosti musí dbát o jejich neustálý 

odborný růst a rozvoj. Tato snaha o odborný růst zaměstnanců by se měla prolínat celou 

společností. Podnik, který chce být konkurenceschopný, nesmí zapomínat ani na své 

dodavatele. Na základě zkušeností s nimi, by se měl snažit o kooperaci, o strategická 

partnerství a touto spoluprací se snažit předcházet například problémům s dodávkami. Ať již 

má management průmyslového podniku jakékoli expanzivní a dravé úsilí v získávání 

dominantnější tržní pozice, tak vždy musí dbát na efektivitu a optimalizaci ve všech složkách 

podniku. Všechny kroky podniku musí být podrobeny důsledné finanční analýze, nakolik se 

expanze či inovace firmě vyplatí, za jak dlouho jsou jednotlivé investice návratné, jak moc 

jsou rentabilní a jestli daný segment trhu poroste nebo bude stagnovat. Pokládat si všechny 

tyto a jim podobné otázky musí každý průmyslový podnik. Jestli na ně svou reakcí odpoví 

správně, to ukáže budoucnost. Nesmí se ovšem zapomínat, že trh a konkurence chyby 

neodpouští a proto volba té správné a nejvhodnější strategie je alfou a omegou budoucího 

úspěchu podniku. 

 

  Vhodně či nevhodně zvolenou strategii podniku reprezentuje automobilový průmysl a 

připravenost jednotlivých producentů na změny v chování zákazníků během posledních 

několika málo let. Před ekonomickou krizí na konci první dekády tohoto století, velký podíl 

výrobců orientoval značnou část své pozornosti na výkonné, rozměrné a luxusnější 

automobily a spíše opomíjeli jejich menší, úspornější a ekologičtější modely. Důsledkem 

finanční krize a dlouhodobého růstu cen ropy na světových trzích, se část zákazníků tohoto 

segmentu průmyslu začala orientovat spíše na menší a úspornější automobily. Někteří výrobci 

díky svému dosavadnímu technologickému vývoji produktů byli na tuto nastalou skutečnost 

dostatečně připraveni a disponovali požadovaným sortimentem modelů. Dokázali tak na 

vývoj poptávky rychle a s relativně nízkými náklady reagovat a byli schopni zákazníkům 

nabídnout to, co požadují. Proti nim stáli producenti, kteří tuto možnou změnu poptávky ve 
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svých strategických plánech do jisté míry opomněli, nekladli na ni důraz a tak částečně 

zaostali ve vývoji takových modelů a nebyli proto na tuto poptávku připraveni. Nastartovaná 

změna poptávky je přinutila k okamžité reakci a investování do vývoje takových modelů a s 

jistým časovým odstupem je také uvedli na trh. Ovšem tento čas je stál peníze a tržby, o které 

přišli. Prodeje se jim snížily o víc než by bylo nutné, kdyby jejich sortiment výrobků 

zahrnoval i úspornější a ekologičtější modely. Tyto producenty nakonec trh stejně donutil 

nasměrovat své investice do vývoje těchto typů automobilů, ale se změnou struktury poptávky 

a díky své nepřipravenosti, se připravili o podstatné příjmy. Tato situace proto jasně ukázala, 

jak hodně záleží na zvolené strategii, na věnování velké pozornosti analýzám, strategickým 

plánům a rozhodnutím jak se bude trh vyvíjet. Nepodcenit analýzu budoucího vývoje 

požadavků zákazníků a být na tyto možné změny s předstihem připraven, to je jeden z klíčů 

úspěchu v konkurenčním boji. 
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Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo definovat základní pojmy, popsat proces 

strategického řízení podniku a uvést typy strategických alternativ, včetně vhodné strategie pro 

průmyslové odvětví. 

 

 Strategické řízení podniku se stále více dostává do popředí zájmu všech průmyslových 

společností. Za snahou řídit podnik strategicky, vidí možnost dosažení významnějšího 

postavení mezi konkurencí a zajištění si zdroje konkurenčních výhod, které jsou 

předpokladem dlouhodobé úspěšnosti podniku. Toto je motor, který společnosti žene 

k vynaložení svého úsilí tímto směrem. Není to jen časový prostor, který se strategickému 

řízení musí věnovat, ale tato snaha znamená i vynaložení finančních prostředků k zajištění 

všech nezbytných kroků. 

 

 Prvním krokem tvorby strategie podniku je vymezení samotného poslání, cílů,  

základního strategického směru působení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Je to 

definování základních mantinelů, pro jaké zákazníky chce podnik vyvíjet podnikatelské úsilí a 

jakými výrobky a službami bude odběratele uspokojovat. Dalším krokem je strategická 

analýza, která se skládá z části zaměřené na okolí podniku a z analýzy vnitřních zdrojů a 

schopností podnikatelské jednotky. Při rozboru podnikového okolí je možné využít nástroj 

zvaný PEST analýza. Zde se analyzují politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní 

a technologické oblasti makrookolí podniku, které mají v současnosti a budou mít i 

v budoucnu zásadní vliv na podnikatelskou činnost. Z mikrookolí podniku se analyzují 

zejména současní a budoucí zákazníci, dodavatelé, konkurenti a celkové konkurenční 

prostředí. Pro dosažení harmonie mezi příležitostmi vnějšího prostředí podniku a vnitřními 

zdroji a schopnostmi se pozornost věnuje analýze hmotných, lidských, finančních, a 

nehmotných zdrojů. Tímto rozborem se posoudí úroveň podnikových zdrojů, jejich kvalita, 

jak jsou pro podnik jedinečné, nezastupitelné a pro konkurenty obtížně napodobitelné. Jedním 

z prvků zásadní konkurenční výhody podniku jsou schopnosti tyto zdroje umět co 

nejoptimálněji a nejefektivněji využít ve všech vnitropodnikových procesech. Dalším krokem 

na cestě k vytvoření co nejvhodnější strategie podniku je všechny dosud získané informace a 

poznatky „pospojovat“ do ucelené formy, která bude podkladem pro vymezení strategických 

alternativ. K tomu slouží SWOT analýza, ve které se zcela jasně pojmenují strategická fakta a 
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definují hlavní silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. Pomocí diagramu 

zranitelnosti se určí nejvýznamnější faktory, jež mohou mít na podnik značně negativní vliv a 

zabezpečí se minimalizace jejich dopadu. Úsilí vedení podniku musí směřovat k co 

největšímu využití silných stránek společnosti a nabízejících se příležitostí. A naopak se musí 

snažit eliminovat ty faktory, které mohou mít na postavení společnosti nepříznivý dopad tak, 

aby jich konkurence nemohla využít jako účinnou zbraň proti danému podniku. Přes 

jednotlivé segmenty strategické analýzy a syntézu se management dostane až k 

možným strategickým alternativám a zvolí tu, která bude nejvíce korespondovat se získanými 

poznatky. V oblasti produktů a trhů, na které se hodlá zaměřit, přijde na řadu volba, zda 

vytyčená cesta bude mít expanzivní, omezující, stabilizující, či navzájem kombinovaný 

charakter. Strategie se musí posoudit také podle vhodnosti, realizovatelnosti, 

akceptovatelnosti a to všech zainteresovaných stran. 

 

 V části věnované vhodné strategii pro průmyslové odvětví je zdůrazněna především 

strategie stabilizace, tj. snaha o udržení stávající tržní pozice. Tato snaha by díky silné 

podpoře výzkumného a vývojového oddělení měla vyústit i k tendencím produkovat 

inovované nebo přímo nové výrobky, které budou odrážet aktuální požadavky zákazníků.  

Tyto expanzivní prvky musí být podrobeny důsledné finanční analýze, jestli a jak dlouho 

bude trvat návratnost vynaložených finančních prostředků. Velký důraz má být kladen na 

sledování změn ve vývoji požadavků stávajících i budoucích odběratelů, na umění tyto trendy 

včas rozpoznat a ve správný čas a vhodně na ně reagovat. Dále se průmyslové podniky musí 

zaměřit na sledování změn v technologickém vývoji po celém světě, na neustálý odborný růst 

a rozvoj zaměstnanců a na kooperaci se strategickými dodavateli. 

 

 Strategické řízení podniku to není jen jednorázová záležitost, a proto se nesmí 

zapomínat na kontrolu a zpětnou vazbu. Z tohoto důvodu je nezbytné v periodických 

intervalech opakovaně uskutečňovat všechny analýzy a vyhodnocovat je, neboť vnitřní 

prostředí podniku i jeho vnější okolí prochází neustálým vývojem a na to se nesmí nikdy 

zapomenout. Každý průmyslový podnik, který chce v dnešním globalizovaném tržním 

prostředí uspět, musí být strategicky řízen. Toto řízení nespočívá jen ve strohém popisu 

situace a prostředí, ve kterém se společnost nachází, ale strategické řízení, které má mít smysl 

a přinese podniku užitek, to vyžaduje značnou zkušenost, intuici,  umění předvídat a snažit se 

být vždy o krok před konkurencí. 
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