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Anotace 

 Předkládaná bakalářská práce se zabývá  SWOT analýzou firmy Parker Hannifin, 

s.r.o. Pro SWOT analýzu byly použity další analýzy, vnějšího prostředí (PEST a Porterův 

model pěti sil) a vnitřního prostředí (metoda VRIO). Na základě vyhodnocení již 

zmíněných analýz, vznikl přehled aktuálního postavení podniku společně s možnostmi, 

které může podnik do budoucna využít pro další strategické plánování. 

 

Klíčová slova - SWOT, Porterův model pěti sil, PEST analýza, metoda VRIO. 

 

 

Summary  

 This bachelor thesis deals with the SWOT analysis of the company Parker Hannifin 

Ltd. SWOT analysis were used for further analysis, external environment (PEST and 

Porter five forces) and internal environment (VRIO method). Based on the evaluation of 

the aforementioned analysis, originated overview of the current status of the company, 

together with the possibilities that a company can use in the future for other strategic 

planning. 
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      PR    Public relation (vztah s veřejností) 

PMD    Pump motor division (Divize pump a motorů) 
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1 Úvod 

 Správné rozhodnutí, či volba je prvním ale zároveň velice důležitým krokem, o 

který se v této době snaží každý, kdo chce uspět v dnešním konkurenčním světě podnikání. 

Není důležité, zdali se jedná o malého podnikatele nebo velkou společnost, každý kdo 

podniká, by měl jistě znát potřeby a požadavky potenciálních zákazníků na trhu, na kterém 

chce uspět a uplatnit svou nabídku. Konkurence je zkoumána pro stanovení strategie, jak 

uspět na trhu, potřeby zákazníků zjišťuji průzkumem odběratelů. Získání takovýchto 

informací není snadné, jelikož si jsou všichni dobře vědomi, jak jsou cenné. Zároveň je 

nutné dále s těmito informacemi pracovat, vyhodnocovat je, analyzovat, porovnávat a 

výsledky rozborů využít v rámci strategického rozhodování. Neméně důležitá je také 

znalost prostředí vlastního podniku, abychom si byli vědomi možností, které máme a 

můžeme je tak využít k vytvoření vhodných strategií, které jsou předpokladem k dosažení 

stanovených cílů. Pro tento účel slouží jako základní podklad tzv. SWOT analýza. Jedná se 

o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování 

firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je silným nástrojem 

pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik 

strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci  a ohodnocení jednotlivých faktorů, 

které jsou rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní 

stránky organizace a faktory vyjadřující příležitostí a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí). Analýzou  vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na 

jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.  

 Jsem zaměstnán v podniku, zabývající se výrobou výrobků, jakými jsou například 

hydraulická čerpadla, motory, vysokotlaké hadice, ventilové systémy atd., které mají na 

trhu s těžařskou technikou veliké uplatnění ale i silnou konkurenci. Rozhodnutí o výrobě a 

prodeji těchto výrobků se v podstatě uskutečňuje každý den a ovlivňuje tak například 

řízení výrobních procesů, obměňování a technickou inovaci produktů, jejich distribuci a 

hledání nových odběratelů. V této souvislosti nelze opomíjet konkurenci. Ta je také 

důležitým prvkem ovlivňující obměňování a technické přizpůsobování naších výrobků. 

Neustále musíme provádět inovaci v důsledku přání zákazníka, aby zmíněný zákazník 



Jan Baďura: SWOT analýza podniku Parker Hannifin, s.r.o. jako podklad pro strategické 

plánování 

 

2013  2 

 

neodešel právě za konkurencí. Jelikož jsme společnost s mnoholetou praxí, využíváme 

jistých strategií pro naplnění dlouhodobých plánů v boji s konkurenčním prostředím. Tím 

se společnost stává silnou konkurencí ostatním firmám a má široké a fungující uplatnění ve 

světě.  

 Cílem bakalářské práce je vytvoření SWOT analýzy podniku Parker Hannifin s.r.o., 

kterou by společnost mohla využít pro svá další strategická plánování.  
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2 Charakteristika vybraného podniku 

Parker Hannifin (dále jen Parker) je společnost uvedená na seznamu Fortune 500
1
, 

na NYSE obchodovaná pod symbolem PH. Parker je přední celosvětový výrobce prvků a 

systémů určených k ovládání pohybu, průtoku a tlaku ve všech typech strojních zařízení. 

Nabízí sortiment se 1 400 výrobky, které ovládají pohyb v tisíci aplikacích 

automobilového, průmyslového a leteckého průmyslu. Parker je jediným výrobcem, který 

nabízí zákazníkům výběr z hydraulických, pneumatických, elektromechanických a 

počítačových řešení na ovládání pohybu. Navíc má největší distribuční síť v tomto oboru 

se 7 500 distributory, kteří slouží více než 400 000 zákazníkům na celém světě. 

 Firma Parker Hannifin s.r.o. s výrobním závodem v Chomutově zastřešuje pět 

výrobních divizí z celkových osmi stěžejních výrobních skupin, kterými, se firma zabývá. 

Tyto výrobní skupiny jsou rozděleny na letectví, klimatizaci, elektromechaniku, filtraci, 

kapalinovou a plynovou dopravu, hydrauliku, vzduchotechniku, řízení procesů a těsnění. 

Tímto je jedinečná oproti ostatním výrobním závodům v Evropě, které jsou vždy zaměřeny 

pouze na jednu výrobní skupinu. Závod v Chomutově byl otevřen v roce 1997 s tím, že 

díky své vhodné strategické poloze a ekonomickým podmínkám, bylo každé výrobní 

skupině nabídnuto zde umístit svou výrobu. Nakonec se tak učinilo šest z nich, přičemž má 

každá divize své vlastní vedení, které je zpravidla v jiné evropské zemi. Vedení 

chomutovského závodu zabezpečuje a řídí pouze služby. Jedná se o personální oddělení, 

centrální údržbu, IT oddělení, oddělení účtárny, oddělení nákupu a centrální expedici. 

Spolupráci a koordinaci činností mezi vedoucími služeb a divizí řídí Location Manager. 

Výrobní činnosti a plány jsou každé divizi určeny jejím vedením. Divize PMD (Pump 

Motor Division) se věnuje kompletaci a testováni hydraulických zubových čerpadel a 

motorů. Aplikace výrobků je hlavně u stavebních strojů, transportních přípravků, 

zemědělských strojů, zahradní technice ale i lodním průmyslu. [12]  

                                                 
1
 Fortune 500 je každoroční žebříček sestavený a vydaná časopisem Fortune, který řadí 500 amerických                  

soukromých a veřejných korporací podle jejich hrubého obratu. 
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Na obrázku 1 je znázorněna firemní struktura Parker Hannifin, s.r.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Firemní struktura 

Zdroj: [12] 

 

2.1 Vývoj podniku 

 Firma Parker Hannifin byla založena roku 1918 ve spojených státech v Clevlendu, 

Ohiou panem Arthurem Parkerem, obr.2. V roce 1919 sestavil pan Parker pneumatický 

brzdový systém určený pro nákladní automobily, tento systém měl být představen na 

technické výstavě nákladních automobilů v Bostonu. Bohužel při přepravě výrobků došlo 

k havárii a kompletně celý náklad byl zničen. Po roce tvrdé práce nezbývalo Parkerovi nic 

jiného, než se vrátit na své původní místo strojního inženýra v železnicích Nickel Plate 
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Road, avšak slíbil sobě i ostatním, že se pokusí znovu uvést svoje výrobky na trh. O pět let 

později se již opravdu Parkerovi dařilo uplatnit na trhu a se svojí nabídkou pneumatických 

a hydraulických komponentů oslovil hlavně zákazníky z oblasti automobilové a letecké 

dopravy. Roku 1927 měl Parker již pověst výrobce kvalitních a spolehlivých výrobků což 

vedlo známého amerického letce Charlese Lindbergha, aby nechal Parkera zhotovit 

vysokotlaké připojení a kování pro svůj letoun ,, Spirit of St. Louis“. S tímto letounem se 

Lindbergh zapsal do historie jako první člověk, který sám nonstop letem překonal atlantik. 

Rozvoj Parkerovo společnosti nezastavila ani deprese ve třicátých letech minulého století, 

kdy se rozhodl koupit závod o rozloze 42 000 m2 od automobilky Hup Motor Car 

Company, kde umístnil svou výrobu se 38 zaměstnanci. Na konci roku 1939 dosáhly 

prodeje výše $ 3 000 000.  Další rozvoj byl podpořen vstupem USA do 2. Světové války. V 

roce 1949 bylo zaměstnáno u společnosti přes 5000 zaměstnanců a výroba byla zaměřena 

čistě na armádní zakázky. Po skončení 2. Světové války přišla společnost nejen o armádní 

zakázky ale také zemřel zakladatel  Arthur Parker. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Arthur Parker   

  Zdroj: [12] 
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Zakázek bylo velmi málo a společnosti hrozil brzký bankrot. Vedení společnosti 

přebrala Parkerovo žena Helen, která se pokusila společnost zachránit, najala nový 

management a pomalu obnovila produkci. V padesátých letech Parkerova společenost 

koupila závod na výrobu syntetického kaučuku Synthetic Rubber Products Company  a 

později se spojila s další firmou, Hannifin Company, která vyráběla hydraulické válce a 

ventily. Vznikla tak zcela nová společnost, která dostala název Parker Hannifin 

Corporation. Po roce 1960 společnost Parker Hannifin obchodovala již také na světovém 

trhu mimo USA a již o 4 roky později byly akcie společnosti obchodovány na burze 

cených paprů v New Yorku, USA. V roce 1969 měla firma 10 provozoven rozmístěných v 

zemích Latinské Ameriky a Evropy, také se podílela svými výrobky na konstrukci 

vesmírného modulu se kterým přistál austronaut Niel Armstrong na měsíci. Téhož roku byl 

zvolen jako prezident společnosti Pat Parker,syn zesnulého zakladatele. Začátkem 70. let 

se firma snažila posílit svůj postoj na trhu s leteckými výrobky a spojila se s firmou Bertea 

Corporation, společně poté vytvořily rozsáhlé množství nových systémů a inovací v řízení 

letadel, jejich hydraulických prvcích a palivových nádrží. Díky tomuto spojení a 

uspěšnému odbytu nových systémů dosahovaly projdeje v roce 1981 $1 000 000 000. 

Dalším velkým rozhodutím bylo vytvoření společného podnikání v Číně s účastí vlastního 

a cizího kapitálu. Ke svému 70. Výročí v roce 1988 přesáhla společnost v prodejích hranici 

$ 2 000 000 000 a došlo k dalším sedmi akvizicím. V dalším průběhu let se společnost 

snažila  o ziskání vetšího zákaznického podílu na trhu s automobilovým přísušenstvím. 

Velká změna nastala v roce 2001, splečnost dosáhla ve svých prodejích neuvěřitelných $5 

000 000 000, skoupila další velké firmy v Evropě a došlo zatím k největší akvizivi, v 

historii, se společností Comercial Intertech. Růst společnosti byl neuvěřitelný a hodnota 

akcií stoupala. V roce 2005 zemřel syn zakladatele Pat Parker, společnost již také učinila 

přes 200 strategických akvizicí od doby svého založení, založila další distribuční místa, 

otevřela nové výrobní závody a stále  zvišovala své prodeje. Světová krize v průběhu roku  

2008 zasáhla korporaci jen okrajově a nezpůsobila naštěstí žádné vážněší ekonomické 

potíže. Poslední výroční zpráva z roku 2011 vykazovala zatím regordní výši prodejů $12 

300  000 000. [12] 

 Jestliže chce  společnost i nadále zvyšovat své prodeje, dosahovat vyššího zisku a  

zlepšovat své postavení na trhu, tak je nezbytné, aby každý její výrobní závod byl schopen 

stanovit správná strategická rozhodnutí, která by vedla k naplnění cílů. Při tvorbě 
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strategického plánování, je nutné si uvědomit aktuální situaci podniku, znát vnější 

prostředí, identifikovat silné a slabé stránky, případně se zaměřit na příležitosti a mít se na 

pozoru před hrozbami. Je tedy nutné shromáždit potřebné informace a ty potom 

analyzovat.  Pro toto vyhodnocení  lze využít SWOT analýzu. SWOT  analýza je pro 

tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech: 

 Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice 

jejich organizace. 

 Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější. 

 Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým činnostem. 

 Vede ke zlepšené výkonnosti organizace. [12] 
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3 Okolí podniku 

 Okolím podniku rozumíme vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku jako 

sociálně ekonomického a technického systému, čím je podnik ovlivňován a co případně 

může sám ovlivnit. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost 

podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. Okolí podniku můžeme rozdělit do různých 

sfér, které můžeme dále definovat.  

- Okolím podniku chápeme vše, co je za pomyslnými „hranicemi“ podniku; vše čím 

je podnik ovlivňován či může sám ovlivnit. 

- Okolí je však velmi obtížné až nemožné vymezit geograficky. 

- Okolí podniku a jeho proměny mohou pro podnik představovat jak příležitosti 

(např. růst populace = více zákazníků), tak hrozby (např. vyšší daně = nižší zisky) a 

mohou podnik jak posílit, tak i oslabit. 

- Podle vlivu a přímosti dopadu na podnik je možné rozlišovat např. mikro- a 

makrookolí. 

- Mnoho prvků okolí podniku ovlivňuje stát. 

- S prohlubováním mezinárodní dělby práce se okolí podniku zvětšuje – je širší trh a 

volný pohyb pracovních sil.[8] 

 

 Okolí podniku můžeme rozlišovat například podle těchto hledisek (faktorů, jež 

ovlivňují fungování podniku): 

Geografická – ovlivňuje podnik tím, že do značné míry předurčuje jeho logistiku; 

v případě stacionární výroby se k němu přihlíží při volbě lokalizace podniku. 

Sociální – podnik by měl zvažovat důsledky své činnosti pro společnost; činnost by 

měla být prospěšná jak podniku, tak společnosti; zisková orientace staví do popředí zájmy 

vlastníků kapitálu a manažerů, které se mohou dostat do příkrého rozporu se sociálními 

zájmy okolí. 

Politická – souhrn vlivů, jejichž výrazem jsou politické zájmy institucionalizované 

v politických stranách; možné důsledky pro podnikovou sféru (znárodnění, združstevnění, 

privatizace); komunální politika a její vliv na podnik. [7] 
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Právní – vliv právních norem na chování podniku; nejdůležitější norma – obchodní 

zákoník.  

Ekonomická – má pro podnik zásadní význam. Podnik je ve svém rozhodování a 

chování v rozhodující míře ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její 

dynamikou. Faktory: dostupnost a ceny výrobních faktorů (postupně ztrácejí své 

dominantní postavení díky rozvoji logistiky a nových technologií); daňová zátěž podniků; 

hospodářský růst, měnový a devizový vývoj (míra inflace ovlivňuje ceny výrobních 

faktorů, poptávku, koupěschopnost).  

Ekologická – faktor, který musejí podniky stále více respektovat – podniky k tomu 

nutí jak státní instituce, tak občanská sdružení; vytváří řadu bariér pro podnikání – 

ekologizace řady technologií i již existujících výrobků vytváří ekonomickou zátěž; dává 

podnikům mnoho šancí (výroba ekologicky nezávadných výrobků, recyklace odpadů); 

velké úkoly v oblasti ekologie vyplývají ze směrnice EU – nedodržování je považováno za 

nekalou soutěž  

Technologická – technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem 

technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších 

hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci; stinné 

stránky: negativní vliv na životní prostředí, vznik sociálních problémů; směrnice EU přímo 

ukládají výrobcům, aby použili nejlepší z dostupných technologií.  

Etická – poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení a 

propagační kampaně, poskytování dobrých služeb zákazníkům; významnou představu o 

tom, co je dobré a co není, vytvářejí média a veřejné mínění; etické cítění je podmíněno 

historicky a geograficky. 

Kulturně historická – celková vzdělanost a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou 

z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím a technického 

pokroku 

 Všechny tyto sféry se projevují ve vtazích, které má podnik k ostaním subjektům, 

jakými jsou stát, ostatní podniky nebo obyvatelstvo. Vztahy lze také rozdělit na tři stránky 

podle povahy.[7] 
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Hmotná sránka – podnik nakupuje material - zaměstnanci pracují v podniku – 

vyrábí výrobky. 

Finanční stránka – za dodaný materiál podnik platí, vyplácí mzdy zaměstancům. 

 Informační stráka – dodávce materiálu předchází kupní smlouva – následuje 

dodací list a faktura. [7] 

3.1 Vztah podniku ke státu a obci 

 Vztahy podniku k orgánům státní správy – Vztahy mají především stránku 

informační a právní = Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník, Zákon 

o dani z příjmu. Dále mají stránku finanční – placení příslušných poplatků za služby, 

sankce za porušení předpisů, … atd. V některých případech mají i stránku hmotnou – 

dodávky vybavení, energie, … apod. 

 Vztahy podniku k ostatním státním organizacím - Jedná se o vztahy 

k rozpočtovým a příspěvkovým organizacím. Hmotná stránka – dodávka zboží a služeb. 

Finanční stránka – úhrada dodávek, sponzorské dary. 

 Vztahy podniku ke státnímu rozpočtu – státní rozpočet = peněžní fond státu [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vztah podnik/statní rozpočet  

Zdroj: [1] 

 

 

 

 PODNIK       STÁTNÍ            

    ROZPOČET 

Podnik odvádí daně do státního rozpočtu 

Podnik odvádí sociální pojištění 

Poskytnutí státních dotací podnikům 

 

Daňové přiznání 

Kontrola výpočtu daní a odvodů a využití 

dotací 
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Vztahy podniku k obci  

Stránka hmotná 

- některé podniky jsou zřizovány obcemi nebo v nich obce mají majetkový podíl 

- jiným podnikům obce poskytují pozemky a provozní objekty (prodej nebo pronájem) 

Stránka finanční 

- jsou to odvody do rozpočtu obce = částky za pronájem nebo prodej objektů a pozemků, 

místní daně 

- obce mohou podnikům poskytnout dotace 

Stránka finanční 

-  je spojena se stránkou hmotnou a finanční 

 

3.2 Vztah podniku k obchodním partnerům 

 Vztahy k odběratelům a dodavatelům - Každý podnik by si měl pokud možno 

vytvářet trvalé obchodní spojení. Zpravidla dodavatel (prodávající) hledá odběratele 

(kupujícího). Při nasyceném trhu je obtížnější prodat, proto je nutné před zahájením 

činnosti provézt průzkum trhu. [1] 

 

 

 

 

 

 

------- hmotná stránka ------ finanční stránka ------ informační stránka 

Obr. 4 Vztah odběratel/dodavatel  

Zdroj: [1] 

ODBĚRATEL 
PODNIK 

DODAVATEL 

 

Úhrada 

Dodávka výrobků, 

poskytnutí služeb 
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 Vztahy podniku k bance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Vztah podnik/banka  

Zdroj: [1] 

 

 Banka je důležitým partnerem podniků. K nejdůležitějším informačním 

dokumentům patří například: smlouva o běžném účtu, smlouva o úvěru, příkaz k úhradě, 

bankovní výpis. Banka také zprostředkovává platební styk – hotovostní nebo 

bezhotovostní způsob. 

 

 Vztahy podniku ke konkurenčním podnikům - Konkurenty jsou podniky, které 

dodávají na trh stejný nebo zastupitelný sortiment. Vztah ke konkurenci je v podstatě 

informační, přičemž zkoumáme konkurenční výrobky, úroveň cen, podíly na trhu, metody 

pro udržení zákazníků apod. Podnik by měl mít stálý zdroj informací o chování 

konkurence, ale ve vtahu k ní by se měl vyvarovat nekalé soutěže (podplácení, 

parazitování na pověsti, klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb) a zároveň by 

měl chránit svá obchodní tajemství. Podnik by se měl také vyvarovat porušování zákonů 

jako je např. Zákon o hospodářské soutěži. [1]    

 

PODNIK BANKA 

Banka poskytuje další služby (plat.styk) 

Podnik úvěry splácí a platí z nich úroky 

Banka poskytuje úvěry 

Banka mu z nich platí úroky 

Podnik si v ní ukládá volné peníze 
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3.3 Vztahy podniku k obyvatelstvu 

 Vztahy podniku k zaměstnancům - Kvalifikovaní lidé se zájmem o práci jsou 

největším bohatstvím každého podniku. Hmotná stránka – lidé v podniku pracují. Finanční 

stránka – odměna za práci. Podnik o své zaměstnance stará – vytváří ze zisku po zdanění 

sociální fond, z něhož např. přispívá zaměstnancům na rekreace, stravování, půjčky, 

kulturní akce, využívání sportovního zařízení, finanční částky v případě špatné sociální 

situace. Důležitými dokumenty mezi podnikem a zaměstnanci jsou pracovní smlouva, 

zúčtovací a výplatní listina apod. Vztahy podniku k zaměstnancům jsou upraveny 

zákoníkem práce (pracovním právem). 

 Vztahy podniku k odborovým orgánům – Odbory zastupují zaměstnance před 

vedením podniku v otázkách, jako jsou, hygiena práce, pracovní prostředí, péče o 

pracovníky. Kolektivní smlouvu uzavírají odbory s vedením podniku přibližně na období 

jednoho roku. Řeší se zde mzdové otázky, otázky péče o pracovníky, otázky 

zaměstnanosti. Pokud při jejím projednávání nedojde k dohodě, může být vyhlášena stávka 

nebo výluka. 

 Vztahy podniku k zákazníkům – pro řadu podniků jsou zákazníky občané. 

Vztahy k občanům se týkají velkého počtu lidí, ale pouze část jsou stálí zákazníci. Občané 

mají individuální přání a tomu musí odpovídat i pestrá nabídka zboží a služeb. S občany 

nejsou zpravidla uzavírány žádné smlouvy. Vztahy mezi občany podniky upravuje 

Občanský zákoník. 

   Vztahy podniku k jeho majitelům – majitel vkládá do podniku kapitál, případně  

podnik i řídí a dostává část zisku. [1] 

 

3.4 Makro a mikro prostředí 

 Vnější prostředí firmy se člení na makroprostředí a mikroprostředí (viz obr. 6). 

Makro prostředí obsahuje faktory (vlivy nebo také síly), které působí na mikroprostředí 

všech aktivních účastníků trhu, ovšem s různou intenzitou a mírou dopadu. [1]  
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Obr. 6 Vnější a vnitřní prostředí 

Zdroj: [1] 

 

3.4.1  Makroprostředí 

 Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. Proč se raději dívat na 

makroprostředí jako na prostředí obtížně ovlivnitelné než je chápat jako neovlivnitelné? 

Praxe prokazuje, že například i některá ustanovení zákonů, pokud nevyhovují určité 

situaci, lze měnit. Změny nedocílí obvykle firma svou vlastní iniciativou, ale 

prostřednictvím svazů, asociací, společenství apod. Důležitou aktivitou je zde lobování na 
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správných místech, tj. v poslanecké sněmovně aj., a to nejen v rámci státu, ale i na úrovni 

určitého seskupení, např. Evropské unie.  

 Při analýze vlivů makroprostředí je nutno vycházet z analýzy vzdáleného prostředí, 

kterým je globální makroprostředí a po té postupovat směrem dolů, až k lokálnímu 

prostředí:   

 

 

 

 

Obr. 7 Analýza makroprostředí  

Zdroj: [1] 

 

 A vybrat ze všech faktorů pouze ty, které jsou pro konkrétní podnik důležité. Pro 

zhodnocení vývoje vnějšího prostředí, lze také využít PEST analýzy (politicko-právního, 

ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí), která je použita 

v kapitole „Analýza okolí podniku Parker Hannifin, s.r.o.“. Při analýze faktorů 

makroprostředí je nezbytné, aby ti, kdo analýzu provádějí, věnovali maximální úsilí 

identifikaci budoucího vývoje a jeho možnému dopadu na podnik. [6] 

3.4.2 Mikroprostředí 

 Marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém firma podniká) nebo také 

mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může 

významně ovlivnit. Nejprve je nutné analyzovat samotné odvětví. Při analýze odvětví se 

sledují jeho základní charakteristiky, tj. velikost trhu, fáze životního cyklu, nároky na 

kapitál, vstupní a výstupní bariéry apod. Určuje se také struktura odvětví, které může být 

automatizované – mnoho malých podniků nebo konsolidované – několik málo silných 

podniků.  

 Do mikroprostředí lze řadit: partnery (dodavatele, odběratele, finanční instituce, 

pojišťovny, dopravce atd.) zákazníky, konkurenci, veřejnost. Veřejnost se člení na finanční 

veřejnost, vládní veřejnost, místní veřejnost, občanská sdružení a organizace, všeobecnou 

svět kontinent země region obec 
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veřejnost, sdělovací prostředky a vnitřní veřejnost (zaměstnanci). Poznání užšího okolí 

podniku, mikroprostředí, je pro podnik a formulaci jeho strategií velice důležité. 

 Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které v odvětví 

působí a základním způsobem ovlivňují činnost podniku. Chování podniku není 

determinováno pouze konkurencí, ale taky chováním odběratelů a dodavatelů, 

substitučním zbožím a potenciálními novými konkurenty. Těchto pět konkurenčních 

faktorů je zachyceno v Porterově modelu pěti sil, který bude také proveden v kapitole 

„Analýza okolí podniku Parker Hannifin, s.r.o.“. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Porterův model  

Zdroj: [1] 

 

 Pro svou BP jsem si vybral SWOT analýzu, jelikož jsme společnost rozdělená, jak 

už jsem se zmiňoval, do 5-ti divizí a měli bychom využít všech možných prostředků 

k udržení, v lepším případě rozšíření firmy. Konkurence je veliká a dere se i do naší 

společnosti. Zajímal jsem se, které hrozby by mohly pro naši firmu v okolí znamenat 

případné nebezpečí, a vyskytnul se mi hned jeden příklad za všechny. 

Potenciální nová 

konkurence 

Dodavatelé 

Substituční 

výrobky 

Stávající 

konkurence 
Odběratelé 

hrozba nových 

konkurentů 

vyjednávací schopnost 

odběratelů 

hrozba substitučních výrobků a 

služeb 

vyjednávací schopnost 

dodavatelů 
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 Německý dodavatel pneumatik a automobilových součástek Continental koupil 

divizi naší společnosti Parker Hannifin pro výrobu automobilových klimatizací. 

Continental uskutečnil akvizici prostřednictvím své divize ContiTech. Převzaté aktivity 

zahrnují kromě české továrny v Chomutově rovněž další čtyři závody v Mexiku, Číně a 

Jižní Koreji. Všech pět továren celkově zaměstnává kolem tisícovky lidí.  

 Společenost Continental podala prohlášení, ve kterém vysvětluje jejich strategii do 

budoucna. "Tato akvizice se přesně hodí do naší růstové strategie. Parker má skvělou 

pozici mezi americkými a japonskými automobilovými výrobci a otevře nám další dveře v 

Asii," uvedl šéf divize ContiTech Heinz-Gerhard Wente. "Díky této akvizici se staneme 

globálním partnerem pro automobilky, jako jsou Ford, GM a Honda," dodal.  

 Continental již v České republice vlastní otrokovického producenta pneumatik 

Barum a jičínskou výrobu brzdových posilovačů a válců pro automobily Teves. Jeho 

divize pro výrobu automobilové elektroniky má v Česku další čtyři továrny. Proto je 

Contitnental pro společnosti zabývající se automobilovým a leteckým průmyslem 

nepředstavitelnou hrozbou.  
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4 Analýza okolí podniku Parker Hannifin, s.r.o. 

 Analýza prostředí je důležitá pro poznání externího okolí, v kterém podnik působí, dále 

pro identifikaci změn a trendů, které se dějí v okolí podniku a mohou mít na něj vliv, a ke 

stanovení toho, jak bude podnik na vliv těchto změn a trendů reagovat. V praktické části 

bakalářské práce vytvořím analýzu makroprostředí a mikroprostředí, k čemuž využiju Pest 

analýzu a Porterův model pěti sil, kterých se v analýze vnějšího prostředí využívá nejvíce. 

4.1  Pest analýza 

 Název PEST je tvořena ze začátečních písmen čtyř skupin vnějších faktorů, které 

tvoří základ této analýzy  

- Politické a legislativní, 

- Ekonomické, 

- Sociální a kulturní, 

- Technologické. 

4.1.1 Politické a legislativní faktory 

 Politická situace je v naší republice značně nestabilní již delší dobu. Je s tím 

spojeno několik korupčních afér, což není dobré pro podnikatelské prostředí. 

  Pro společnost Parker Hannifin, s.r.o. jsou nejvýznamnější tyto zákony: 

- Občanský zákoník. 

- Obchodní zákoník. 

- Zákoník práce. 

- Zákon o účetnictví. 

- Zákon o daních z příjmu. 

- Zákon o DPH. 

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 

385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012. V legislativě bylo učiněno pár změn týkajících se 

pracovněprávních vztahů. Společnost může uzavřít dohodu o provedení práce až na 300 

hodin pro jednoho zaměstnance místo původních 150 hodin. Doba určitá může být 

sjednána až na 9 let (tzn. 3x po sobě na 3 roky). Další ze změn, která by mohla společnost 
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ovlivnit, je nový důvod k výpovědi za hrubé porušení povinností. Jedná se o případ, kdy 

zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti se nevyskytuje v místě pobytu a nedodržuje 

dobu povolených vycházek. 

S účinností od 1. ledna 2013 se u zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty 

uplatňuje:  

- základní sazba daně ve výši 21 %, nebo 

- snížená sazba daně ve výši 15 %. 

Společnost nemá ve svém sortimentu žádné zboží se sníženou sazbou, proto ho tato 

sazba výrazně neovlivní, ale zvýšení základní sazby se samozřejmě projeví na celkových 

nákladech a ovlivní tak finální cenu výrobků. [9] 

 

4.1.2 Ekonomické faktory 

 Průměrná měsíční mzda sice v nominální hodnotě každým rokem roste, ale 

vzhledem k inflaci nejsou tyto přírůstky moc znatelné. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 byl 

meziroční růst vyjádřený v reálné hodnotě - 0,9 %.   

Další oblastí, která má vliv na společnost, je míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen. V únoru 2013 byla její hodnota 3,0 %.  Její 

vzrůst může být zapříčiněn zvýšením DPH, což má za následek vyšší ceny některých 

produktů a služeb. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 let v Ústeckém kraji 

k 31. 1. 2013 meziměsíčně stoupl o 0,71 % na hodnotu 11,17 %. Jeho nárůst byl 

zaznamenán ve všech okresech, přičemž největší nastal v okrese Most (1,07 %) a nejmenší 

v okrese Teplice (0,36 %). Ve srovnání s loňským rokem je podíl nezaměstnaných vyšší o 

0,89 % (1/2012 - 10,28 %). Tento faktor zapříčiňuje, že se společnosti naskytují možnosti 

v podobě širší nabídky potenciálních zaměstnanců, kteří čekají na pracovní příležitost. [9] 

Jelikož firma Parker Hannifin, s.r.o je rozšířená po celém světě, hrají vcelku 

podstatnou roli kurzy valut vůči České koruně. Podnik nakupuje od zahraničních 

dodavatelů materiál a zároveň prodává výrobky odběratelům v zahraničí. Z těchto důvodů 

je důležité sledovat vývoj kurzů. Pro chomutovský podnik je nejdůležitější vývoj Eura, 

protože většina obchodních transakcí probíhá s dodavateli a odběrateli z evropských států. 
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Na obrázku 10, je znázorněno kolísání kurzu během roku 2012, přičemž je např. možné 

snížit náklady při nákupu materiálu ze zahraničí v průběhu měsíce září, kdy je propad 

nejmarkantnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Kurz Kč/EUR  

Zdroj: [9] 

 

4.1.3 Sociální a kulturní 

Pro společnost hraje v sociálních faktorech důležitou roli vzdělání obyvatelstva. 

Dle statistik je zřejmé, že roste počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, který v období mezi 

roky 2005 – 2012 měl vzrůstající hodnotu. V roce 2011/2012 studovalo na vysokých 

školách 284 558 osob. Na straně druhé je zřejmé, že počet jednotlivců, kteří studují obory 

odborného vzdělávání, každoročně klesají. V případě rostoucího trendu vysokoškolsky 

vzdělaných lidí i v příštích letech, to může mít na společnost příznivý dopad, jelikož by 

neměl být problém s obsazením pracovních pozic vyžadujících vysokoškolské vzdělání. [9] 
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4.1.4 Technologické 

Technologické faktory představují pro společnost trendy ve výzkumu a vývoji, 

rychlost technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační a informační 

technologie aj. Technologické prostředí a jeho změny jsou pro společnost zdrojem 

technologického pokroku, který jí umožňuje dosahovat lepších hospodářských výsledků, 

zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. 

4.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro 

analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je 

profesor Michael Eugene Porter z Harvard Business School, Institute for Strategy and 

Competitiveness. S pomocí tohoto modelu je možné vydefinovat pozici firmy oproti 

potenciálním i současným konkurentům. Jde o následující síly: 

-  Hrozba nástupu substitučních produktů, 

-  hrozba nástupu nových konkurentů, 

-  vyjednávací síla dodavatelů, 

-  vyjednávací síla zákazníků, 

-   síla stávající konkurence. 

 

4.2.1 Hrozba nástupu substitučních produktů 

Společnost nabízí specifické výrobky, u kterých je možnost nahrazení jinými 

substitučními výrobky málo pravděpodobná, protože jsou kladeny vysoké nároky na 

technologické zpracování.   

4.2.2 Hrozba nástupu nových konkurentů 

Prvotní náklady při vstupu konkurentů jsou rozdílné. Záleží na šířce poskytovaného 

sortimentu. Předpokládejme, že potenciální konkurence nabízí stejný či podobný rozsah 

sortimentu jako společnost Parker Hannifin, s.r.o. Ze začátku musí konkurent investovat do 

svého vzniku, tedy založením obchodní společnosti. Poté musí najít vhodné prostory pro 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harvardova_univerzita


Jan Baďura: SWOT analýza podniku Parker Hannifin, s.r.o. jako podklad pro strategické 

plánování 

 

2013  22 

 

výrobu a sklad, což činí nejvyšší náklady. Další náklady jsou do vybavení výrobních 

prostorů. Díky výrobnímu charakteru je zde nutné počítat i s investicemi do strojů. 

Další otázkou je množství zásoby materiálů ve skladech, což bude mít za následek 

značné vázání kapitálu. Díky specifičnosti výrobků by mě mít potenciální konkurent i 

technické znalosti o nabízených produktech. Znalost značky a oddanost zákazníků naší 

společnosti může být pro potencionální novou konkurenci hrozbou při vstupu do odvětví. 

4.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Pro dodávání komponentů, ze kterých se vyrábí samotné produkty má firma 

možnost výběru hned z několika dodavatelů, proto jejich vyjednávací síla není tak veliká. 

Pro nás při výběru dodavatele rozhoduje především cena a kvalita.  

4.2.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci prosazují v odvětví přesně opačné záměry než dodavatelé. Snaží se o 

snížení cen nebo požadují vyšší kvalitu výrobků. Zákazníkům se nabízí poměrně pestrý 

výběr produktů. Firma Parker Hannifin, s.r.o. při pravidelném objednání zboží poskytuje 

slevy, které se odvíjí dle ročního odběru výrobků zákazníkem. Další sleva může být 

vyjednána individuálně. 

4.2.5 Síla stávajících konkurenčních firem  

 Soupeření mezi firmami působícími v daném odvětví lze přirovnat k obratnému 

manévrování k získání výhodného postavení. K nejpoužívanějším metodám patří reklamní 

kampaně, poskytování zvýhodněných záruk, zkvalitňování servisu, zavádění nových 

produktů nebo snížení cen produktů. K soupeření se společnost uchyluje především v 

případech, kdy pociťuje výrazný tlak ostatních firem, nebo chce využít příležitostí k 

vylepšení své pozice. 

 Rivalitu ovlivňují především tyto faktory: 

a) Počet a velikost konkurentů v tržním prostředí, 

b) míra růstu trhu, 

c) vysoké fixní náklady, 

d) diferenciace produktů, 

e) výstupní bariéry z odvětví.                 
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5 Analýza vnitřního prostředí podniku Parker 

Hannifin, s.r.o.  

 Vnitřní prostředí firmy tvoří zdroje firmy (materiálové, finanční a lidské): 

management a jeho zaměstnanci (jejich kvalita), organizační struktura, kultura firmy, 

mezilidské vztahy, etika, materiální prostředí. Vnitřní prostředí se vztahuje na faktory, 

které mohou být podnikem přímo řízeny a manažery ovlivňovány. Analýza vnitřního 

prostředí bude provedena metodou VRIO, kterou zobrazuje Tab. 1 

5.1 Metoda VRIO 

Tato analýza hledá konkurenceschopnost, nebo přímo konkurenční výhodu ve 

zdrojích podniku. Členění těchto zdrojů je obecně známé, protože zde rozlišujeme zdroje 

finanční, lidské, hmotné a nehmotné. Finanční zdroje jsou tvořeny například základním 

kapitálem, likvidními prostředky a hodnotou podniku. Lidské zdroje jsou v podniku 

zastoupeny odbornou kvalifikací, podnikovou kulturou, počtem zaměstnanců a 

hierarchickou strukturou. Hmotné zdroje tvoří výrobní kapacity, provozní budovy, 

technologická vybavenost a další. Nehmotné zdroje reprezentují firemní know- how, 

značku a image podniku, znalosti a informace získané z výzkumů a vývoje. 

Uvedené zdroje vytváří konkurenční výhodu pouze v případě, jsou-li posouzeny 

kladně dle následujících čtyř aspektů. [5] 

●  V – Value (hodnota, hodnotnost zdroje). Je zdroj schopen pomoci využít příležitosti 

a neutralizovat hrozby? 

●  R – Rareness (vzácnost, výjimečnost zdroje). Kolik konkurenčních firem tento zdroj 

vlastní? 

●  I – Imitability (napodobitelnost zdroje). Bude pro firmy, které tento zdroj nevlastní, 

nákladné jej napodobit? 

● O – Organization (organizace). Má firma takové schopnosti, aby mohla zdroje 

využít? 

Každý zdroj je pro podnik strategický pouze pokud dosahuje všech výše uvedených 

aspektů. V případě že určitý zdroj vytváří konkurenční výhodu, téměř nikdy se nejedná o 
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trvalý stav, protože vlastnosti jednotlivých zdrojů se vyvíjí spolu se změnami v i vně 

podniku, s technologickým vývojem a také s preferencemi spotřebitelů. Pro zachování 

strategických pozic musí podnik pravidelně obnovovat své zdroje, hodnotit, popřípadě 

zvažovat alternativní způsob využití. 

 

Tab. 1 Metoda VRIO  

ZDROJ V R I O CELKOVÝ 

VÝZNAM 

ZDROJE PRO 

PODNIK 

Stroje  ano ano snadná ano významný 

Budovy ano ano snadná ano významný 

Sklady ano ne snadná ano méně 

významný 

Organizační struktura ano ne snadná ano méně 

významný 

Vzdělávání ano ne snadná ano méně 

významný 

Rentabilita ano ne snadná ano významný 

Nízká zadluženost ano ne nesnadná ano významný 

Výroba(patenty,procedury) ano ano nesnadná ano významný 

Tradice, zkušenost ano ne nesnadná ano méně 

významný 

Zdroj: [vlastní zpracovaní] 

 

 Analýza VRIO hodnotí vnitřní zdroje podniku, respektive slouží k odhalení zdrojů, 

které představují pro podnik konkurenční výhodu. Jak je uvedeno v tabulce, předmětem 

zkoumání jsou zdroje finanční, hmotné, nehmotné a lidské. 
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5.2 SWOT analýza  

 SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 

záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána 

jako situační analýza v rámci strategického řízení. Autorem SWOT analýzy je Albert 

Humphrey, který ji navrhl v šedesátých letech 20. století. SWOT je akronym z počátečních 

písmen anglických názvů jednotlivých faktorů (viz obrázek 10). [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 SWOT analýza  

 Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

5.2.1  Vnější analýza 

Vnější analýza umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které mohou společnosti 

přinést výhody v naplňování vize, a zároveň upozorňuje na rizika, kterým bude společnost 

při naplňování vize čelit. Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti 

a pravděpodobnosti úspěchu. Naopak hrozby z hlediska vážnosti a pravděpodobnosti 

nastání rizikové události. 

Nástroji pro vnější analýzu jsou matice pro ohodnocení jednotlivých faktorů. 

V matici příležitostí se hodnotí podle důležitosti a pravděpodobnosti. 

 

 

Silné 

stránky 

Slabé 

stránky 

Příležitosti 

Hrozby Vnitřní analýza organizace 

● Finanční analýzy 

● Hodnocení s pomocí EFQM 

● Analýzy zdrojů 

● Analýza produktového portfolia 

 

Analýza vnějších vlivů 

● Analýza prostředí a okolí 

● Sektorové analýzy 

● Analýza konkurenčního postavení 

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
https://managementmania.com/cs/albert-humphrey
https://managementmania.com/cs/albert-humphrey
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Důležitost 

Pravděpodobnost 

1 2 

3 4 

 

1 = příležitosti, které jsou velmi důležité pro naplnění vize a s vysokou 

pravděpodobností, že reálně nastanou, 

2 = příležitosti, které jsou velmi důležité pro naplnění vize, ale pravděpodobnost, 

že reálně nastanou, je nízká, 

3 = příležitosti, které s vysoko pravděpodobností reálně nastanou, ale nejsou příliš 

důležité pro naplnění vize, 

4 = příležitosti, které nejsou příliš důležité pro naplnění vize, a pravděpodobnost, 

že reálně nastanou, je nízká, 

 

 Klíčové z hlediska formulace strategie jsou faktory označené „1“. Faktory označené 

„2“ nebo „3“ jsou zajímavé jen v případě možnosti zvýšení jejich důležitosti nebo 

pravděpodobnosti. Faktory označené „4“ nejsou pro formulaci strategie relevantní. [8] 

 

 Obdobně se pracuje s maticí hrozeb, kde faktor označený jako „1“ představuje 

obrovské riziko nenaplnění vize, u faktoru označených „2“ nebo „3“ je nutné se zabývat 

jejich eliminací buď snížením důležitosti, nebo pravděpodobnosti. Faktor označený jako 

„4“ lze ignorovat. 

5.2.2  Vnitřní analýza 

Při hodnocení silných a slabých stránek je potřebné každý faktor ohodnotit podle 

důležitosti (pro naplnění vize rozhodující silná stránka nebo nepodstatná, rozhodující 

slabina nebo nepodstatná) a podle intenzity (jak moc je silná stránka opravdu silná a jak 

moc je slabina opravdu slabinou). 
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Z matice kombinace obou hledisek lze odvodit způsob zacházení s každým faktorem. 

 

 

 

 

 

1 = silná stránka, které je nutné ve strategii využít, nebo slabina, kterou je nutné 

odstranit 

2 = silná stránka, kterou je nutné výrazné posílit, aby ji bylo možné ve strategii využít, 

nebo slabina, jejíž důležitost (negativní dopad) je nutné ve strategii zeslabit, aby 

neohrozila naplnění vize 

3 = silná stránka, kterou je nutné se zabývat pouze, pokud lze zvýšit její důležitost 

pro naplnění vize, nebo slabina, kterou je nutné se zabývat jen v případě, že se 

zvýší její důležitost (negativní dopad) 

4 = silná stránka nebo slabina, jíž není nutné se ve strategii zabývat [8] 

 

Ze SWOT analýzy (porovnání vnitřních a vnějších faktorů) lze odvodit 

(vygenerovat) ty strategické alternativy z možných, které jsou pro naplnění vize 

nejvhodnější. Pomůckou tomu je následující schéma: 

 

 Silné stránky - S Slabiny – W 

Příležitosti - O Strategie SO Strategie WO 

Hrozby - T Strategie ST Strategie WT 

 

Důležitost 

Pravděpodobnost 

1 2 

3 4 
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Nabízejí se čtyři hlavní alternativy strategií: 

1. Strategie SO – využít vlastní silné stránky pro využití vnějších příležitostí 

2. Strategie WO – překonat vlastní slabiny využitím vnějších příležitostí 

3. Strategie SW – využít vlastní silné stránky k překonání slabin 

4. Strategie WT – odstranit vlastní slabiny a eliminovat tak dopad vnější hrozby[8] 
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6  SWOT analýza Parker Hannifin, s.r.o. 

 SWOT analýzu společnosti Parker Hannifin, s.r.o. jsem provedl s pomocí 

standardních metod zabývající se SWOT analýzou. Sepsal jsem a rozdělil do tabulky 

nejprve silné a slabé stránky společnosti, poté jsem rozdělil hrozby a příležitosti ovlivňující 

společnost. Zdroje pro SWOT analýzu jsem identifikoval na základě studia zpráv 

z interních a externích auditů.  

Tab. 2 SWOT analýza - Parker Hannifin  

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

- Podpora vzdělanosti 

- Dopravní dostupnost 

- Benefity zaměstnancům 

- Školení pracovníků 

- Jazykové kurzy 

- Pracovní uplatnění ve společnosti     

       v jiné zemi 

- Finanční zajištění firmy 

- Stabilita na trhu 

- Certifikace ISO 14001/9001/18001         

-     Etická linka pro zaměstnance     

       v českém jazyce 

-  Problém ohodnocení a fluktuace    

       odborných pracovníků 

- Interkulturelní management 

-  Standardy, pravidla, metodiky 

-  Plnění úkolů v termínech 

-  Nedostačující komunikace mezi      

        službami a divizemi navzájem 

-  Náročná administrativa 

-  Závislost na malém počtu   

       významných zákazníků 

-  Slabá vstupní kontrola dodávaného  

        materiálu 

 

Vnější příležitosti (O) Hrozby (T) 

- Zapojení nových investorů 

- Vstup na širší segment trhu (naplnit           

      neuspokojenou poptávku) 

- Možnost získání dotace z EU na rozvoj  

      kvalifikace zaměstnanců 

- Zvýšení komfortu zákaznického  

      servisu 

- Zefektivnění organizace výroby (Lean) 

- Hledání nových dodavatelů (zdrojů) 

- Sponzoring (PR-public relation) 

-  Ztráta klíčového zákazníka 

-  Příliv nové konkurence do odvětví 

-  Prodloužení období ekonomické recese  

    s jen velmi nízkým oživením 

-  Odchod klíčových zaměstnanců 

-  Nárůst cen vstupů 

-  Cenová strategie konkurence 

-  Změna zákonů, zvýšení daní 
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Zdroj: [vlastní zpracovaní] 

 

 Dále jsem faktory silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb ohodnotil číselnou 

stupnicí od 1 do 4. Stupnice hodnocení je jednoduchá a srozumitelná. 1 je pro podnik 

nejvýznamnějším faktorem, který je zapotřebí brát v úvahu.  Naopak číslice 4 je nejméně 

významným faktorem, na který se podnik nemusí bezprostředně koncentrovat. 

 

6.1 Silné stránky 

Tab. 3 SWOT- silné stránky  

Faktor Intenzita Důležitost 

Podpora vzdělanosti  4 3 

Dopravní dostupnost 1 1 

Benefity zaměstnancům 1 1 

Školení pracovníků     2 1 

Jazykové kurzy  2 2 

Stabilita na trhu  1 1 

Pracovní uplatnění ve společnosti v jiné zemi   3 3 

Finanční zajištění firmy 1 1 

Certifikace ISO 14001/9001/18001 1 1 

Etická linka pro zaměstnance v českém jazyce 4 3 

 

Zdroj: [vlastní zpracovaní] 

- Spolupráce s pracovními agenturami 

- Zviditelnit se na veletrzích 
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6.2 Slabé stránky 

 

Tab. 4 SWOT- slabé stránky  

 

Zdroj: [vlastní zpracovaní] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Intenzita Důležitost 

Problém ohodnocení a fluktuace    

 odborných pracovníků 

1 1 

Interkulturelní management 4 4 

Standardy, pravidla, metodiky 2 1 

Plnění úkolů v termínech 1 1 

Nedostačující komunikace mezi službami a divizemi 

navzájem 

3 2 

Náročná administrativa 2 3 

Závislost na malém počtu 

významných zákazníků 

2 2 

Slabá vstupní kontrola dodávaného materiálu 

 

3 2 
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6.3 Vnější příležitosti 

 

Tab. 5 SWOT- příležitosti  

Faktor Intenzita Důležitost 

Zapojení nových investorů 2 2 

Vstup na širší segment trhu (naplnit                 

neuspokojenou poptávku) 

1 1 

Možnost získání dotace z EU na rozvoj  

 kvalifikace zaměstnanců 

3 1 

Zvýšení komfortu zákaznického servisu 1 1 

Zefektivnění organizace výroby (Lean) 1 1 

Hledání nových dodavatelů (zdrojů) 2 2 

Sponzoring (PR-public relation) 4 3 

Spolupráce s pracovními agenturami 1 2 

Zviditelnit se na veletrzích 2 1 

 

Zdroj: [vlastní zpracovaní] 
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6.4 Hrozby 

Tab. 6 SWOT- hrozby  

Faktor Intenzita Důležitost 

Ztráta klíčového zákazníka 1 1 

Příliv nové konkurence do odvětví 3 3 

Prodloužení období ekonomické recese          

s jen velmi nízkým oživením 

3 2 

Odchod klíčových zaměstnanců 4 3 

Nárůst cen vstupů 3 2 

Cenová strategie konkurence 1 1 

Změna zákonů, zvýšení daní 2 1 

 

Zdroj: [vlastní zpracovaní] 

 

 Provedení analýz vnějšího a vnitřního prostředí mi poskytlo dostatek podkladů, 

které jsem následně zpracoval a vyhodnotil ve SWOT analýze. Jednotlivým faktorům byla 

přiřazena váha podle číselné stupnice od 1 do 4, která je již výše vysvětlena. Z analýzy 

vyplynulo, že ve firmě převládají silné stránky nad slabými a příležitosti nad hrozbami. Ze 

silných stránek jsou podle mého názoru finanční zajištění firmy a tím celková stabilita 

podniku na trhu. K silným stránkám podniku také bezpochyby patří certifikace ISO. 

Finanční zajištění společnosti a celková stabilita na trhu jsou důsledkem tvrdé práce a úsilí 

managementu a akcionářů společnosti, kteří společně vytvářejí fungující a prosperující 

prostředí umožňující další rozvoj společnosti a tím omezují vstup ze strany konkurence. 

ISO certifikace je zárukou kvality výrobků, kterou velké množství odběratelů vyžaduje a 

výrobci tak poskytuje určitou výhodu na trhu.  

 V  oblasti příležitostí považuji za významné faktory, možnost zlepšení nabízeného 

servisu zákazníkům a naplnění neuspokojené poptávky. Zvýšení kvality nabízeného 

servisu pomůže udržet stávající zákazníky a naplněním neuspokojené poptávky získáme 
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nové odběratele. Přesto je nutné, aby i ostatní silné stránky a příležitosti, byly maximálně 

využity k eliminaci slabých faktorů a snížení vlivů hrozeb z vnějšího prostředí  
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7 Závěr 

 Cílem mé práce bylo vypracování SWOT analýzy, která by mohla sloužit jako 

podklad pro strategické plánování podniku. SWOT analýza je kritickým bodem 

strategického plánování. Zkoumáním vnějšího prostředí a současně schopností a zdrojů 

podniku umožňuje vymezit oblasti potenciálních atraktivních příležitostí podniku. Takto 

vymezené příležitosti jsou v podstatě potenciálními směry úvah, které předcházejí a 

provázejí formulaci strategických cílů. Schopnost včas identifikovat příležitosti se stává 

v tomto procesu klíčovou. Pro úspěšnost podniku je rozhodující schopnost získat podíl na 

příležitostech, které pomohou naplnit stanovené cíle.  

 V současném vývoji jsou charakteristické dramatické a těžko předvídatelné změny. 

Charakter těchto změn a jejich frekvence mají za následek, že klasický proces 

strategického plánování směřující k hledání a budování dlouhodobě udržitelné konkurenční 

výhody přestává být vhodný. Cílem strategie je vybudovat výnosné a stabilní postavení 

vůči silám, které rozhodují o schopnosti konkurovat v daném odvětví, jelikož 

konkurenceschopnost je základem úspěchu nebo neúspěchu podniku. Promítnutí všech 

těchto skutečností do strategických úvah je velmi důležité a vyžaduje při tvorbě 

mimořádné úsilí. V případě že podnik při tvorbě strategického plánování skutečnosti 

opomíjí, může dojít k situaci, kdy podnik má sice dostatek informací, ale neví, které 

faktory jsou pro něj nejdůležitější a mohou tak rozhodnout o jeho budoucnosti. 

 Domnívám se, že Podnik Parker Hannifin, s.r.o., lze celkově hodnotit jako 

konkurenceschopný a ekonomicky stabilní. Za největší konkurenční výhody lze označit 

právě, ekonomickou stabilitu, poskytovanou kvalitu produktů, přijatelnou cenu a 

zákaznický servis. Jestliže si podnik i nadále udrží tyto konkurenční výhody, tak se dá 

předpokládat, že si zachová svou pozici na trhu, s možností dalšího růstu
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