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Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou konkurenčního okolí. V první části je 

popsáno podnikatelské prostředí. Druhá část se věnuje marketingovým nástrojům analýzy 

konkurenčního prostředí, identifikaci konkurentů a volbě cílových trhů. Třetí kapitola 

přináší vlastní pohled na moţnosti a postup vývoje nového výrobku a jeho propagaci.  

Klíčová slova: marketing, analýza, konkurenční prostředí 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

DAVID, T. Marketing Analysis of Competetive Enviroment: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of metallurgy and materials engineering, 

Department of economics and management in metalurgy, 2013, 45 p.  

Thesis head: Stoch, M. 

This bachelor thesis deals with marketing analysis of competetive enviroment. The 

introduction describes business enviroment. The second part consists of description of 

marketing analysis tools, identification of competitors and choice of target markets. The 

third and also the last chapter brings own view on the possibility of a new product 

development process and its promotion.  

Keywords: marketing, analysis, competetive enviroment 



6 

 

 

Obsah 

 strana 

Úvod ............................................................................................................................... 7 

1 Podnikatelské prostředí ............................................................................................... 8 

1.1 Vývoj podniků v ČR ............................................................................................. 8 

1.2 Rozdělení podniků .............................................................................................. 11 

2 Marketingová analýza ............................................................................................... 14 

2.1 Analýza marketingového prostředí ..................................................................... 15 

2.1.1 Odvětvové soupeření ................................................................................... 17 

2.1.2 Noví konkurenti ........................................................................................... 17 

2.1.3 Substituční produkty.................................................................................... 18 

2.1.4 Zákazníci ..................................................................................................... 18 

2.1.5 Dodavatelé ................................................................................................... 18 

2.2 Identifikace konkurentů ...................................................................................... 19 

2.3 Volba cílových trhů ............................................................................................ 22 

2.3.1 Segmentace trhu .......................................................................................... 23 

2.3.2 Trţní cílení .................................................................................................. 26 

3 Rozšíření nabídky produktů v průmyslové oblasti .................................................... 28 

3.1 Vývoj nových výrobků ....................................................................................... 28 

3.2 Formy marketingové komunikace ...................................................................... 29 

Závěr ............................................................................................................................. 32 

Literatura a zdroje ........................................................................................................ 33 

 



7 

 

Úvod 

Hnací silou podniku jsou jeho řídící pracovníci. Ti musí nejen umět řídit 

vnitropodnikové procesy, ale rovněţ musí hledat nové příleţitosti v okolí svého podniku, 

protoţe toto prostředí má na prosperitu podniku značný vliv. Nutným předpokladem pro 

úspěch, obzvláště v době současné krize, je schopnost rychle reagovat na změny 

technologií, změny ve společnosti i konkurenci, protoţe ta se v době globalizace můţe 

nacházet kdekoliv na světě.  

Cílem práce je, jak uţ sám název napovídá, marketingová analýza konkurenčního 

okolí a s tím spojené návrhy pro rozšíření nabídky produktů v průmyslové oblasti. 

V začátku práce se věnuji podnikatelskému prostředí, jeho historickému vývoji od 

začátku 19. století po současnost, dnešní definici z pohledu Evropské unie a rozdělení. Zde 

uvádím kritéria pro členění velkých, středních a malých podniků včetně přehledného 

grafického znázornění. 

Druhá část práce nejprve obsahuje výčet všech součástí marketingové analýzy, ale 

poté se vzhledem k názvu práce více soustřeďuji na marketingovou analýzu konkurenčního 

prostředí. Následuje definice konkurence podle Porterova modelu včetně podrobnějšího 

popisu všech pěti sil a volba cílových trhů, segmentace trhu dle demografických, 

geografických i psychografických charakteristik.  

Závěrem práce by mělo být navrţení a zhodnocení vlastních postřehů a nápadů, které 

by mohly vést k rozšíření nabídky produktů v průmyslové oblasti. Zde se zaměřím na 

moţnosti vývoje nových výrobků, volbu vhodné marketingové komunikace a výčet 

klíčových faktorů, které by měly vést k všeobecné spokojenosti na obou stranách, tj. na 

straně výrobce i zákazníka. 
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1 Podnikatelské prostředí 

Podnik je moţné chápat jako společenství lidí, jeţ jsou spojeni za účelem zajišťování 

nejrůznějších činností pro blaho podniku. Samotný podnik vznikl nejspíše v 19. století jako 

soubor tří sloţek podnikání [14]: 

 hmotné sloţky,  

 nehmotné sloţky a  

 osobní sloţky.  

Podnik vstupuje na trh, kde vykonává sluţby či zabezpečuje zboţí za účelem dosaţení 

zisku. Podle definice EU z roku 2005 je podnikem kaţdý subjekt vykonávající 

hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. [16]  

Celá první kapitola včetně podkapitol je zpracována na základě poznatků získaných 

z literatury [5], [9] a [14] - [17]. 

1.1 Vývoj podniků v ČR 

Hlavním rozdílem mezi podnikem a manufakturou byla výrazná specializace 

zaměstnanců podniku. To umoţnilo vyuţívat méně kvalifikovanou pracovní sílu, která 

byla tím pádem i levnější. Díky tomu se rychle navyšovala výroba. Pro podniky v České 

republice byl hlavním zdrojem zisků na přelomu 19. a 20. století převáţně kapitál, půda 

a lidské zdroje. Jednalo se tedy o tzv. industriální pojetí. Původně podniky vedl sám 

majitel, s postupem času si na tuto funkci začal najímat specialisty v dané profesi, jak je 

naznačeno na Obr. 1. Pro tehdejší podniky bylo prioritním cílem vyrábět co nejlevněji 

a s co největšími zisky.  

Obr. 1 Struktura podniku v dobách jeho vzniku [14] 
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Postupem času se podniky stávají mohutnější. Začínají se členit na malé podniky, 

střední podniky a velké podniky, přičemţ kaţdý má své specifické vlastnosti v oblasti 

řízení. Velké podniky ve snaze dostat se k většímu kapitálu volí cestu akcionářů. Ve 

firmách poté dochází ke vzniku tří hlavních skupin lidí [14]: 

 zaměstnanci,  

 vedení a  

 vlastníci (akcionáři).  

Podnikatelské prostředí začíná být ovlivněno globalizací, která spojuje lokality 

a vztahy jednotlivých společností takovým způsobem, ţe událost místní můţe mít dopad na 

události probíhající například na druhé straně zeměkoule. 

První vlna globalizace se datuje zhruba do období 16. století, kdy byly podnikány 

významné zámořské objevné plavby. Druhá vlna pak nastala přibliţně v druhé polovině 

19. století. Další vlna proběhla po konci druhé světové války. Čtvrtá a zatím poslední vlna 

globalizace začala na konci 20. století a pravděpodobně ještě probíhá. V ní dochází 

k rozvoji technologií i technik řízení. Největší změny dnes probíhají v okolním prostředí 

podniku. V globálním prostředí se sjednocuje technologická úroveň, neustále roste výroba 

a na scénu přichází pojem nadvýroba a s ním spojená potřeba jistého druhu regulace 

hospodářského vývoje světa. 

Problémem nadvýroby se od 90. let minulého století zabývá rovněţ Česká republika. 

Jelikoţ není moţné pouze maximalizovat zisk, mění se s přibývající zodpovědností vůči 

mnoha jiným subjektům i postavení společnosti. Mezi zmiňované subjekty, které mají 

zájem na činnosti firmy, se řadí především zaměstnanci, vlastníci, dodavatelé, zákazníci, 

věřitelé a konkurence. Druhou skupinou jsou pak místní společenství, média, obchodní 

asociace, stát a veřejnost. 
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Díky masivnímu rozvoji informačních technologií a mnoţství dostupného kapitálu se 

střední podniky mění do nového uspořádání, viz. Obr. 2. U velkých podniků dochází buď 

ke slučování (za účelem dosaţení výhodných konkurenčních podmínek) nebo k vytváření 

společných, mezinárodních podniků, které tak mohou pronikat na nové trhy a vyuţívat 

lepšího konkurenčního postavení. 

Ve vývoji podniku se stává fenoménem tzv. páteřní virtuální podnik. Jedná se o firmu 

s malým počtem zaměstnanců, která je odběratelem produkce malých a středních podniků 

a jejich prostřednictvím dosahuje obrovských výkonů. 

Na území ČR byl zaveden roku 1989 trţní systém hospodářství. Ten se postupně 

změnil na kapitalistický, ovšem v dnešním kontextu jsou jiţ hlavním zdrojem zisku 

znalosti a informace. Existuje zde snaha začlenit dodavatele, samotný podnik i odběratele 

do jednoho uceleného řetězce. To pak dává vzniknout sítím, v nichţ se bývalí rivalové 

a konkurenti stávají spojenci. [14] 

Obr.  2 Pojetí struktury podniku ve 20 století [14] 
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1.2 Rozdělení podniků 

Určení velikosti podniku vychází z několika parametrů (Obr. 3), mezi něţ patří [16]: 

 počet zaměstnanců, 

 roční obrat a  

 bilanční suma roční rozvahy.  

Pro posouzení velikosti podniku se vyuţívají údaje z posledního účetního období, 

u nově zaloţeného podniku se pak provádí odhad na základě podnikatelského záměru. 

Pokud některé ze tří výše uvedených kritérií je překročeno, nejedná se automaticky o ztrátu 

(či zisk) statusu malého, středního nebo velkého podniku. K tomuto dochází pouze, pokud 

jsou limity překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období.   

Za zmínku stojí i skutečnost, ţe díky rozdílnému postavení podniků v oblasti obchodu 

a distribuce a ve výrobním sektoru je moţné si volit mezi kritériem obratu nebo bilanční 

sumy. Firma tedy nemusí splnit oba stropy, ale můţe jeden z nich překročit bez ztráty 

postavení. Tato moţnost zajišťuje spravedlivé zacházení s podniky z různých 

hospodářských oblastí.  

Obr. 3 Definování parametrů podniků [16] 
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Vymezení velikosti podniku však není úplně jednoznačné, protoţe jednotlivé státy 

a instituce vyuţívají pro posouzení různá kritéria. Například zatímco v Evropské unii je 

horní hranicí pro střední podnik 250 zaměstnanců, ve Spojených státech amerických je to 

500 zaměstnanců. V této práci se však budu soustředit převáţně na jednotnou Evropu 

(Obr. 4), do které pochopitelně patří i Česká republika. [16] 

Počet zaměstnanců je kritériem, které musí podnik dodrţet. Počítají se osoby s plným 

úvazkem, částečným úvazkem i sezónní pracovníci, naopak studenti a učni vykonávající 

odbornou přípravu se do celkového počtu zaměstnanců nezahrnují.  

Roční obrat je určen výší příjmů, které podnik získal z prodeje výrobků a sluţeb za 

daný rok. V obratu nejsou obsaţeny ţádné nepřímé daně ani daň z přidané hodnoty. 

Bilanční suma roční rozvahy se vztahuje k hodnotě hlavních aktiv společnosti.  

Obr. 4 Kritéria pro rozdělení podniku v EU [16] 
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Určení, zda podnik splňuje vymezení velikosti, podléhá také zohlednění majetkových 

vazeb na další podniky, tj. zdali je podnik [16]: 

 nezávislý, 

 partnerský nebo 

 propojený.  

Nezávislý podnik má méně neţ 25 % základního kapitálu v jiných podnicích a jiné 

podniky v něm nemají více neţ 25 % základního kapitálu. Nezávislý podnik tedy znamená, 

ţe není propojen s jiným podnikem a není ani partnerem (Obr. 5). I zde ovšem existují 

výjimky. 

Za partnerské podniky se parametry započítávají podle míry majetkového propojení. 

Můţe se jednat o podíl na základním kapitálu, hlasovacích právech nebo procentuální podíl 

vlastnictví. Hranice podílu je mezi 25 % a 50 %.  

Propojený podnik je většinově, tj. s více neţ 50% podílem, ovládaný podnikem jiným. 

Jeden podnik má v jiném většinu hlasovacích práv, můţe odvolávat či jmenovat většinu 

členů řídícího, právního nebo dozorčího orgánu nebo můţe na základě dohody ovládat 

většinu hlasovacích práv společníků. Typickým příkladem je dceřiná společnost vlastněná 

ze 100 %. [16], [17]  

Obr. 5 Nezávislé podniky [16] 
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2 Marketingová analýza  

Marketingová analýza je podrobný průzkum všech marketingových aktivit. Její 

součástí můţe být např.:  

 rozbor plánování, 

 koordinace aktivit uvnitř firmy,  

 komunikace a znalost stálých zákazníků a hledání nových zákazníků, 

 příprava propagačních materiálů, marketingových kampaní či akcí, 

 ověření znalosti marketingových principů a jejich uţití. 

Nedílnou součástí této analýzy je i průzkum trhu, coţ je klíčový faktor úspěchu nebo 

naopak neúspěchu společnosti na trhu. Je důleţité zabývat se otázkou pro koho je sluţba či 

výrobek určen, jak dlouho a v jakém rozsahu bude probíhat zájem ze strany odběratelů 

a zákazníků a jak zajistit informovanost o existenci sluţby či výrobku. Mezi stěţejní části 

marketingové analýzy trhu patří:  

 analýza trhu a odhad poptávky, 

 analýza konkurence, 

 marketingová strategie a 

 marketingový mix. 

Vzhledem k názvu bakalářské práce se budu dále zabývat marketingovou analýzou 

konkurenčního prostředí. 

Ţádná firma nemůţe působit na celém trhu, proto si pečlivě vybírá svůj cílový trh, 

případně trhy, pro které připravuje nabídku tzv. na míru. 

Při zpracovávání druhé kapitoly a jejích podkapitol byly vyuţity poznatky a informace 

ze studia literatury [1] – [4], [6] – [13] a [18]. 
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2.1 Analýza marketingového prostředí 

Trţní prostředí vytváří pořád nové příleţitosti a pochopitelně i hrozby. Jedinou 

moţností, jak na tyto situace reagovat, je identifikovat změny a neustále se jim snaţit 

přizpůsobit a uplatnit vhodnou strategii. 

Identifikace změn v prostředí je náplní práce obchodníků a marketingových manaţerů. 

Jejich úkolem je vyhledávat příleţitosti a sledovat měnící se trendy pomocí nejrůznějších 

výzkumů, hovorů se zákazníky a pozorováním chování na trhu.  

V reálném ekonomickém prostředí existují dvě primární konkurenční výhody. První je 

tzv. nákladová, tj. pokud je firma schopná dodávat zboţí nebo sluţby podobné kvality za 

niţší cenu, či je při stejné ceně kvalita vyšší neţ u konkurence, druhá je diferenciační. 

Rozhodnutí, zda zahájit vstup na konkrétní trh bývá z velké míry ovlivněno mírou 

a charakterem konkurence. S tím souvisí pět sil (Obr. 6), které definoval Michael Porter 

z Harvardské univerzity [18]:  

 odvětvoví konkurenti, 

 potenciální uchazeči, 

 substituční produkty,  

 kupující a 

 dodavatelé. 

Tyto síly mají vliv na pozitivní vnímání daného trhu z hlediska dlouhodobě 

dosahovaného zisku. První tři síly v Porterově modelu se týkají především konkurentů, 

jejichţ počet a síla neustále roste. Rok od roku více firem přechází na levnější výrobu ve 

východní Evropě a Asii, čímţ je schopno nabídnout na Západě levnější výrobky. V rámci 

Evropské unie se ruší vzájemné obchodní bariéry, o stejnou věc se snaţí i USA ve svém 

okolí. Světový vývoj znamená rovněţ vznik nových pojmů, ke kterým se můţe řadit 

například marketingová válka či konkurenční zpravodajské systémy. Nezbytností se dnes 

stává krom znalosti zákazníka i znalost konkurenčního prostředí, proto prozíravé firmy 

systematicky shromaţďují nejrůznější informace. Firma musí neustále porovnávat několik 

faktorů, především vlastnosti a cenu svých výrobků oproti konkurenčním, poté udrţovat co 

moţná nejvyšší efektivitu distribuční sítě a reagovat na propagační akce konkurence.  



16 

 

Obr. 6 Model pěti sil podle Michaela Portera [18] 

Mezi základní otázky, které by si měla klást firma zajímající se o svou konkurenci, 

patří především: 

 Kdo jsou konkurenti? 

 Jaká je jejich strategie? 

 Jaké jsou jejich cíle? 

 Kde jsou jejich silné a slabé stránky? 

 Jak reagují na své ohroţení? 

Druhou existující teorií je Kotlerova teorie pozice konkurence. Porterova analýza byla 

vyvinuta jako reakce na SWOT analýzu, kterou povaţoval za moc obecnou, nicméně dnes 

jsou v praxi pouţívány obě analýzy. Na jednotlivé Porterovy síly se podrobněji zaměří 

následující podkapitoly. 
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2.1.1 Odvětvové soupeření 

Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu je ovlivněna jejich velikostí a počtem. 

V případě velkého počtu konkurentů jiţ není tento trh pro nově příchozí tak atraktivní, ba 

dokonce jeho přitaţlivost oslabuje, jestliţe nelze v důsledku konkurenčního soupeření 

vyuţít veškerou výrobní kapacitu. Tím se stávají fixní náklady velmi vysokými  

a konkurence má na trhu silné postavení. Při těchto podmínkách dochází k cenovým 

válkám, urychlenému tempu uvádění nových produktů a intenzivnějším propagačním 

soubojům. Vše poté vyústí ve zvýšené náklady na zisk dobrého postavení na trhu. [6] 

Pokud je na trhu velké mnoţství stejně velkých konkurentů, můţe být řešením 

například:  

 uvedení správného výrobku na správném místě, za správnou cenu, 

 sniţování nákladů, diferenciace a hledání mezery na trhu, 

 funkční informační systém o konkurenci, zákaznících, dodavatelích a všech 

potřebných faktorech. 

2.1.2 Noví konkurenti 

Zde je brána v potaz přitaţlivost trhu. Mezi nejvyhledávanější trhy patří ty, které 

Obr. 7 Bariéry a rentabilita [6] 
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nabízejí vysoké vstupní bariéry a nízké výstupní bariéry (Obr. 7), protoţe na takovéto trhy 

můţe vstoupit jen málo firem. Navíc v případě neúspěchu je snadné tento trh opustit. 

V důsledku vysokých vstupních i výstupních bariér mohou být vysoké i potenciální zisky. 

Je zde ovšem i riziko vysokých ztrát v případě potřeby z trhu vystoupit. Naopak pokud 

jsou vstupní i výstupní bariéry nízké, bývá nízká i rentabilita. Při vstupu nových 

konkurentů na trh dochází ke zvýšení výrobních kapacit, k převaze nabídky nad poptávkou 

a tím pádem k nevyhnutelnému poklesu ceny. 

2.1.3 Substituční produkty 

Substituční produkty či sluţby znamenají riziko, ţe si zákazník vybere konkurenční 

výrobek, který lépe vystihuje jeho potřeby. Je-li na trhu více substitučních produktů, stává 

se trh nezajímavým. Firma musí pečlivě sledovat vývoj, trendy i technologie, které pouţívá 

konkurence a snaţit se neztratit konkurenční výhody. 

2.1.4 Zákazníci 

Zákazníci vyţadují kvalitní výrobky za nejniţší moţnou cenu. Jejich chování na trhu 

vede konkurenty ke vzájemným střetům, čímţ se sniţuje efektivita. Pokud cena výrobků či 

sluţeb představuje významnou část jejich výdajů, můţe je snaha nakoupit levněji přivést 

k substitučnímu produktu. Jednou z moţností ochrany výrobců můţe být výběr takových 

zákazníků, kteří neumí či nechtějí vyjednávat, ale jejich odhodlání pro přechod ke 

konkurenci je relativně malé. Lepší moţností je proto poskytovat špičkovou nabídku, 

kterou neodmítnou ani zákazníci se silným postavením.  

2.1.5 Dodavatelé  

  Pokud mohou dodavatelé omezovat objem dodávek nebo zvyšovat ceny, stává se 

segment nepřitaţlivým. Pokud jsou dodávky pro odběratele velmi důleţité, či pokud je 

změna dodavatele finančně nákladná nebo je málo substituentů, jsou dodavatelské 

kompetence vysoké. Jedinou obranou je vybudování širší sítě dodavatelsko-odběratelských 

vztahů a tvorba integračních vztahů s dodavateli. 
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2.2 Identifikace konkurentů 

Většina firem zná své hlavní konkurenty, největší nebezpečí však často přichází od 

nově příchozích firem do segmentu. V závislosti na nahraditelnosti výrobku rozlišujeme 

čtyři formy konkurence [6]: 

 konkurence značek, 

 konkurence odvětvová, 

 konkurence formy a 

 konkurence rodu. 

Konkurence značek vzniká v případě firem nabízejících podobné sluţby či výrobky za 

srovnatelné ceny stejným zákazníkům. O odvětvové konkurenci hovoříme, kdyţ jsou za 

konkurenci povaţováni všichni výrobci dané kategorie výrobků bez ohledu na cenu 

a kvalitu. Pokud jde o konkurenci formy, má se na mysli například automobilka, která za 

své konkurenty povaţuje nejen výrobce automobilů, ale i výrobce nákladních aut 

a motocyklů. U konkurence rodu jsou povaţováni za konkurenty všichni, kdo se uchází 

o tytéţ zákazníkovy peníze.  

Mezi dvě pojetí konkurence řadíme odvětvové pojetí a trţní pojetí. Odvětví tvoří 

firmy nabízející výrobky, kterou jsou schopné se navzájem nahradit. Lze ho 

charakterizovat mnoţstvím prodejců, velikostí bariér, mírou diferenciace a stupněm 

globalizace. Odvětví rozlišujeme podle struktury od ryzí monopolie (stav, kdy určitý 

produkt nabízí jen jediná společnost), přes oligopolii, monopolistickou konkurenci aţ 

k dokonalé konkurenci (stav, kdy výrobek či sluţbu stejných kvalit nabízí více firem). Tato 

struktura se pochopitelně postupem času můţe měnit.  
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Trţní pojetí nesleduje společnosti vyrábějící shodný výrobek, ale zaměřuje se na 

shodnou potřebu zákazníků a ukazuje mnohem širší konkurenci. Jako příklad můţe slouţit 

výrobce textových editorů, pro kterého se v trţním pojetí stávají konkurenty i výrobci 

psacích potřeb nebo například psacích strojů.  

Pro správnou reakci na konkurenci je dobré znát jejich strategii. Strategické skupiny 

můţeme určit podle dvou zvolených kritérií, kterými mohou být například kvalita 

a vertikální integrace. Vertikální integrace znamená směrem dopředu a dozadu, tj. např. 

zpracovatelé ropy, kteří se zabývají i těţbou a následně poskytují všestranné sluţby 

zákazníkům v oblasti distribuce (Obr. 8). Identifikace strategických skupin nám poskytuje 

několik cenných informací. Rozpoznáme snadno sílu vstupních bariér a s tím spojenou 

výši investice. Nejintenzivnější je pochopitelně konkurenční prostředí uvnitř zvolené 

skupiny, ovšem ani meziskupinová konkurence není zanedbatelná. V reálu je však moţné 

konkurenty definovat pomocí více kritérií. Podnik potřebuje co nejdetailnější informace 

Obr. 8 Strategické skupiny ve strojírenství [6] 
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o svých konkurentech, kterými jsou vţdy ty podniky, které se mu nejvíce podobají. Snahou 

podniků je neustále sledovat změny a reagovat adekvátním způsobem na přání zákazníků. 

Cílem většiny podniků je dosáhnout zisku. Tento faktor však není jediným, který je 

nutno sledovat u konkurence. Je zapotřebí vzít v potaz i prodej, podíl na trhu, rentabilitu, 

technologie či nabízené sluţby. Znalost těchto cílů pomáhá definovat reakci na kroky 

konkurence. Jako příklad můţe slouţit firma, která se snaţí srazit výrobní náklady. Ta 

bude jistě aktivněji reagovat na konkurenta, kterému se toto podařilo, neţ na jiného 

konkurenta, který například investoval do reklamy. Jistý rozdíl můţeme vidět i u srovnání 

amerických a japonských firem. Zatímco americké firmy preferují rychlý a velký zisk, aby 

neztratily důvěru akcionářů, japonské firmy se snaţí hlavně zvětšovat podíl na trhu 

a neusilují tak o maximální zisk. Cíle konkurence určuje mnoho faktorů, např. historie, 

velikost, finanční situace, postavení na trhu aj. [6]. 

Dalším aspektem pro úspěšné vyhodnocení konkurenčních společností je identifikace 

jejich silných a slabých stránek. Jedná se o informace týkající se velikosti prodeje, 

dosahovaném zisku, podnikatelských aktivitách, návratnosti investic nebo třeba vyuţití 

kapacit. Mnohdy bývá těţké tyto informace získat oficiálně, proto se vyuţívá 

i sekundárních zdrojů, např. z osobních zkušeností nebo z doslechu. Jednou z moţností je 

marketingový výzkum mezi zákazníky, dealery nebo dodavateli. Při analýze je vhodné 

věnovat pozornost především těmto faktorům:  

 podíl na trhu, 

 podíl na vědomí a 

 podíl na oblibě. 

Ze zkušeností plyne, ţe pokud jsme si jistí, ţe se konkurence řídí špatnými 

předpoklady, je právě toto naše konkurenční výhoda. 
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Posledním z klíčových nástrojů identifikace konkurence je určení druhu jejich reakce. 

K tomu nám částečně slouţí výše zjištěné silné a slabé stránky. Vzhledem k tomu, ţe 

kaţdý konkurent má vlastní filozofii podnikání a jiné myšlenkové pochody, rozlišujeme 

čtyři následující kategorie:  

 laxní konkurent,  

 vybíravý konkurent,  

 konkurent – tygr a 

 stochastický konkurent. 

Reakce laxního konkurenta jsou velmi pomalé. Důvodem můţe být dojem, ţe věrní 

zákazníci ke konkurenci nepřejdou. Vybíravý konkurent si pečlivě určuje, na které ataky 

bude reagovat a které ho ponechají klidným. Tygr odpovídá na všechna ohroţení rychle 

a důrazně a snaţí se nepustit protivníka na svůj trh. V případě, ţe uţ tam pronikne, snaţí se 

jej rychle vypudit, ačkoliv to můţe stát nemalé finanční prostředky. Stochastický 

konkurent reaguje zcela nahodile a aţ po zváţení, zda se takový krok vyplatí, či nikoliv. 

2.3 Volba cílových trhů 

Protoţe je téměř nemoţné uspokojit na širokém trhu všechny zákazníky, začne se 

většina firem zabývat výběrem nejvhodnějšího trhu. Pro kaţdý trh je pak pouţit tzv. cílený 

marketing, pomocí kterého se definuje volba trhu, vývoj produktů a marketingová 

propagace. Cílený marketing (Obr. 9) se skládá ze tří kroků: 

 segmentace trhu,  

 trţní cílení a  

 trţní umisťování. 

Obr. 9 Kroky cílového marketingu [6] 
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2.3.1 Segmentace trhu 

Trh skládající se z kupujících se liší v několika ohledech, především se jedná o úroveň 

segmentace, proces segmentace a pak poţadavky a východiska pro segmentaci 

jednotlivých trhů. Segmentace znamená snahu firmy dosáhnout dokonalého zacílení. Toho 

lze dosáhnout ve čtyřech úrovních, kterými jsou [6]:  

 segmenty,  

 výklenky,  

 lokální oblasti a  

 jednotlivci.  

Nejjednodušší formou marketingu je marketing hromadný. Výrobce propaguje jeden 

druh výrobku pro všechny zákazníky. Legendární je například prohlášení Henryho Forda 

na účet prvního sériově vyráběného automobilu Ford T, kdy si zákazník mohl: „přát 

automobil jakékoliv barvy, pokud tato barva byla černá“. Nejpádnějším argumentem pro 

hromadný marketing je, ţe má nejniţší náklady, z čehoţ mohou plynout nejniţší ceny či 

nejvyšší zisk. Stále více společností však tuto formu marketingu opouští a přesunuje se 

k úrovním uvedeným výše. 

Segmentový marketing pokrývá větší skupiny na trhu. Společnosti uplatňující tento 

typ marketingu dělí své zákazníky podle potřeb, přání, kupní síly, zvyků a geografického 

umístění. Jeho snahou je definovat skupinu zákazníků, neboli segment, který má podobné 

poţadavky. Je jasné, ţe segmentový marketing není tak propracovaný, aby poskytoval 

všem stejné výhody jako marketing individuální, zároveň je však v tomto ohledu lepší, neţ 

marketing hromadný, lze ho tedy povaţovat za jistý kompromis. 

Výklenkový marketing se zaměřuje na menší, přesněji definované skupiny neţ 

marketing segmentový. Výklenky obvykle bývají natolik malé, ţe je obhospodařuje pouze 

pár menších firem. U velkých firem by obsluhování těchto výklenků znamenalo 

decentralizaci a obměnu marketingových nástrojů. Výklenky se vyznačují tím, ţe zákazníci 

jsou ochotní platit prémiové ceny. Příkladem můţe být automobilka Ferrari, jejíţ zákazníci 

zaplatí oproti automobilům jiné značky výrazně vyšší cenu, přesto se tito zákazníci stále 

objevují.   
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Lokální marketing je vytvořený na míru dle přání a potřeb regionálních zákazníků 

a bere v potaz rozdílné ţivotní styly, demografické skupiny a regiony. Velký vliv mají 

kupříkladu lokální obchodníci, kteří jsou ochotní a schopní se dokonale přizpůsobit 

místním zákazníkům. Naopak velké společnosti tvrdí, ţe tento styl marketingu přináší 

vyšší náklady a celkově niţší efektivitu podnikání.  

Individuální marketing představuje nejdokonalejší formu marketingu, kdy se výrobci 

snaţí v maximální míře vyhovět zákazníkům jak v oblasti parametrů výrobků, tak v oblasti 

dodacích termínů či moţností a podmínek platby.  

Poslední moţností je tzv. selfmarketing, kdy si dotyčný zákazník vyhledává 

a porovnává všechny informace ve vlastní reţii, například s pomocí internetu.  

Trţní segmenty se nemusí dělit jen podle demografického rozdělení či ţivotního stylu, 

ale můţeme rozlišovat i segmenty preferenční. Kupříkladu u zmrzliny se za klíčové 

vybraly faktory krémovitosti a sladkosti (Obr. 10). Rozlišujeme poté tři druhy: 

 homogenní preference, 

 difúzní preference a 

 shlukové preference. 

U homogenní preference má většina zákazníků preference podobné. Difúzní 

preference se vyznačuje značnou roztříštěností po celé ploše, tj. zákazníci mají preference 

značně rozdílné. Poslední moţností jsou shlukové preference, které jsou kombinací 

předchozích dvou druhů.  

Segmentace trhu se provádí v několika krocích. Prvním je průzkumná fáze pomocí 

např. dotazníků. Následuje analytická fáze, kde se vyhodnotí výsledky a určí rozdílné 

Obr. 10 Typy tržních preferencí [6] 
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segmenty. V poslední fázi, které říkáme profilování, se jednotlivé segmenty pojmenují 

podle převládající charakteristiky a přesně se definují jejich postoje, chování a zvyky. 

Samotný proces segmentace by se měl v určitých časových úsecích opakovat, protoţe 

konkurence i trhy se s postupem času mění.  

Existují marketingoví výzkumníci, kteří mají tendenci definovat segmenty podle 

charakteristiky zákazníků. V tom případě pouţíváme charakteristiky: 

 demografické,  

 geografické a 

 psychografické. 

Demografická segmentace rozděluje trh podle faktorů jako je věk, velikost rodiny, 

měsíční příjem, povolání, vzdělání nebo náboţenství (Orb. 11). [6] 

Obr. 11 Demografické segmentační proměnné [6] 
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Geografická segmentace rozlišuje trh dle oblastí, států, národů nebo třeba počtu 

obyvatel a podnebného pásu (Obr. 12). V extrémním případě se mohou na menší 

geografické jednotky dělit i velká města.  

 

Psychografická segmentace bere do úvahy jako klíčové faktory ţivotní styl 

a osobnost. Jednou z moţností jak dělit trh je i segmentace podle chování. Patří sem 

příleţitosti, kde se zákazníci dělí podle toho, při jakých příleţitostech dané zboţí kupují či 

pouţívají, dále uţitky, stupeň pouţívání a status věrnosti. Ten dále rozděluje trh na 

kmenové příznivce značky, kteří kupují výhradně jen výrobky jedné značky, vícenásobné 

příznivce, proměnlivé příznivce a nestálé zákazníky, kteří nemají oblíbenou značku a chtějí 

pokaţdé něco jiného. 

2.3.2 Tržní cílení 

Poté, co podnik určí své trţní příleţitosti, přichází na řadu rozhodnutí, které segmenty 

se stanou jeho cílovými trhy. Na výběr je několik moţných přístupů (Obr. 13): 

 soustředění na jeden segment, 

 výběrová specializace, 

 výrobková specializace, 

 trţní specializace a  

 pokrytí celého trhu. 

 

 

Obr.  12 Geografické segmentační proměnné [6] 
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U soustředění na jeden segment si firma vybere jen jeden, ve kterém se pak dopracuje 

k dokonalé znalosti přání a potřeb svých zákazníků, a dosáhne tak významného postavení 

v rámci daného segmentu. Při výběrové specializaci si podnik vybere několik segmentů, 

které jsou pro něj z nějakého důvodu zajímavé a odpovídají jeho cílům. Výrobková a trţní 

specializace jsou si trochu podobné, v prvním případě firma jeden výrobek dodává do 

většiny segmentů, ve druhém případě firma dodává většinu výrobků na jeden trh. Poslední 

variantou je pokrytí celého trhu a velkého mnoţství zákazníků. 

Postupem času se firma například rozhodne proniknout do jiného segmentu. V tom 

případě je rozumné expanzní plány zatajit, aby konkurence nevěděla, jaké další kroky se 

chystají.  

Obr. 13 Přístupy k výběru cílového trhu [6] 
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3 Rozšíření nabídky produktů v průmyslové oblasti  

V poslední době se neustále opakuje otázka, jak zvýšit konkurenceschopnost podniků. 

Jedním z řešení by mohlo být rozšíření nabídky. Větší nabídka bude cílit na větší mnoţství 

potenciálních zákazníků. Je zde však jedno ale. Nejde si jednoho dne říct, ţe začneme 

vyrábět takový a takový výrobek. Podniky musí nabízet především kvalitní výrobky, 

o které budou mít zákazníci zájem. A aby mohl takové produkty nabízet, je nutné obstát 

v porovnání s konkurenčními produkty na trhu. Proto podnik musí mít dokonalé informace 

o trhu, na který cílí nebo na kterém jiţ jistou dobu působí. Tyto principy jsou základem 

trţní orientace, která je detailněji popsána v kapitole 2.3.    

Při zpracovávání této kapitoly a podkapitol byly pouţity poznatky a informace 

z literatury [1] – [4], [6] – [13] a [19]. 

3.1 Vývoj nových výrobků 

Uplatňování nových výrobků na trh je jedním z hlavních cílů marketingu v podnikání. 

Při působení konkurence je zavádění nových výrobků téměř nutností pro uchování pozice 

na trhu, případně její posílení, a rovněţ pro vlastní vývoj. Dnes uţ nestačí, aby se na vývoji 

podílelo pouze vývojové oddělení, ale je ţádoucí, aby se na celém procesu podílel 

i marketing. Všemu by měl předcházet dlouhodobý průzkum mínění zákazníků a situace na 

trhu. Firma můţe nový výrobek buď vyvinout sama, nebo si můţe najmout odborníky 

a firmy, zabývající se pouze vývojem nových výrobků. Existuje několik druhů nových 

výrobků. Jedná se především o zcela nové, ojedinělé výrobky a poté o zdokonalené 

stávající výrobky nebo stávající výrobky, které mají podobné vlastnosti při niţších 

nákladech. Pokud se firma rozhodne vyvinout nový výrobek, je potřeba se zaměřit 

především na: 

 charakteristiku výrobku, 

 skupinu, pro kterou bude výrobek určen, 

 velikost výroby a konkurenční podmínky, 

 předpokládanou ţivotnost, 

 formu distribuce a v neposlední řadě cenu. 
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Je nutné poznamenat, ţe vývoj nového výrobku je riskantní záleţitost, která můţe 

v případě neúspěchu vést aţ ke krachu společnosti. Téměř 80 % výrobků nesplňuje 

očekávání a to hned z několika důvodů, mezi něţ můţe patřit kupříkladu protiútok 

konkurence, příliš vysoké náklady, nevhodné umístění výrobku na trhu, špatný projekt 

nebo přecenění trţního potenciálu. Na všechny tyto faktory si firma usilující o nový 

výrobek musí dát pozor a pečlivě je promyslet. Vývoj nového výrobku má pak několik 

vývojových stádií, která jsou však v různě velkých podnicích rozdílná. Ideální postup 

zahrnuje [6]:  

 představu a rozhodnutí o zavedení nového výrobku, 

 výzkum a vývoj nového výrobku,  

 vytvoření prototypu,  

 technické a ekonomické testování výrobku,  

 stanovení výše nákladů nového výrobku,  

 testovací vzorky, 

 start sériové výroby a  

 kontrolní a ověřovací práce. 

Nápady vedoucí ke zrodu nového výrobku mohou pocházet z různých zdrojů, např. od 

vynálezců, univerzit, reklamních agentur apod. Ke vzniku nových myšlenek se pouţívá 

několik technik. Nejjednodušší je vytvoření seznamu vlastností, které by byly pro výrobek 

vhodné a zároveň dokonalejší, neţ mají současné výrobky. Tvůrčí myšlení se podporuje 

formou společných brainstormingů, hodnocení nápadů aj. 

3.2 Formy marketingové komunikace 

V případě, ţe uţ firma našla díru na trhu a zavedla sem svůj nový výrobek, je neméně 

důleţité umět tento výrobek formou marketingové komunikace řádně zviditelnit. Moderní 

formy marketingové komunikace jsou v centru celosvětového zájmu. Těmito moderními 

metodami se rozumí hlavně takové oslovování trhů, při němţ se vyuţívá moderních 

informačních technologií, především internetu a mobilního telefonu. Některé 

zprostředkovatelské firmy jistě mohou vyuţít i tzv. virtuální kanceláře, které vedou 

k výrazné úspoře nákladů.  
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Jednou ze základních forem komunikace v dnešní době je bezesporu internet. Ten 

nabízí celou škálu moţností od elektronické pošty, přes vlastní WWW stránky, aţ po 

reklamu. Pomocí internetové prezentace lze oslovit obrovskou cílovou skupinu od interní 

veřejnosti, tj. zaměstnanců, přes externí veřejnost, stávající zákazníky, aţ po potenciální 

zákazníky. Dalším nástrojem jak zrychlit přenos informací a ušetřit peníze je pořádání 

elektronických konferencí, kdy se pomocí relativně jednoduchého vybavení a připojení 

k celosvětové síti mohou vidět, bavit, obchodovat nebo smlouvat lidé, kteří by jinak museli 

například letět přes půl zeměkoule.  

Jak jsou internetové stránky společnosti důleţité v rámci propagace lze snadno vyčíst 

z Obr. 14, na kterém je efektivita jednotlivých marketingových nástrojů ve strojírenství. 

Tato data uvádí exkluzivní průzkum pro Brněnský veletrh z roku 2010.  

Neméně důleţité však je potenciální zákazníky na tyto stránky, potaţmo k novým 

výrobkům vůbec dostat. Pokud zákazníci nebudou vědět, ţe nový výrobek existuje, těţko 

si jej mohou zakoupit. Reklama tak stále hraje důleţitou roli.  

Obr. 14 Efektivita marketingových nástrojů [19] 
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Pokud si chce podnik udrţet postavení na trhu, musí se naučit bránit své teritorium, 

odolávat konkurenčním výpadům a rozšiřovat působení na trhu formou nových výrobků. 

K úspěchu průmyslových firem vede především [6]: 

 znalost zákazníka, 

 dlouhodobý výhled, 

 inovace výrobku, 

 špičková kvalita, 

 rozšiřování výrobkové řady, 

 intenzivní reklama a účinná prodejní propagace, 

 efektivnost výroby a 

 prvotřídní servis a zajištění náhradních dílů. 

Zákazníci se dělí podle ochoty zkoušet nové výrobky. Průmyslové podniky nejspíš 

kvůli zavedené technologii výroby nebudou chtít od odběratelů nějaké převratné novinky, 

ale jen postupné zdokonalování současných parametrů. U malých koncových zákazníků se 

však takové omezení většinou nebere do úvahy, protoţe změna jim nepřináší velké 

komplikace.   

Univerzální rada pravděpodobně neexistuje. Pokud bych měl navrhnout způsob, jak 

rozšířit nabídku produktů v průmyslové oblasti, tak bych zřejmě jen zopakoval, co je 

podrobněji popsáno v předchozích kapitolách. Detailně a dlouhodobě zkoumat trţní 

prostředí a snaţit se objevit mezeru na trhu. Po pečlivém zváţení všech pro a proti, na coţ 

v dnešní době máme nejrůznější analýzy a nástroje, zhodnotit realisticky budoucnost 

takového kroku a v případě kladného vyjádření začít s výzkumem a vývojem výrobku. 

Poté následuje to, co je popsáno v kapitole 3.1 u vývoje nového výrobku. Po projití všech 

fází je nutné zahájit intenzivní marketingovou kampaň s vyuţitím veškerých dostupných 

nástrojů. Pak zbývá jiţ jen věřit, ţe původní záměr byl pečlivě promyšlený a ţe zákazníci 

se budou chovat tak, jak bylo předpovězeno, neboť štěstí přeje připraveným.  
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Závěr 

Ve 21. století vyhrají ty firmy, které budou schopné udrţovat si náskok před vlnou 

změn, neustále budou umět měnit hranice svých oborů, razit nové cesty, vytvářet nové trhy 

a tvořivě měnit pravidla konkurence. Řečeno slovy Charlese Handyho to budou ti, kdo 

„vynalézají svět“, a ne ti, kdo na něj jen reagují.  

Do podniků se postupně dostává nový styl řízení, který je odlišný díky bouřlivému 

rozvoji vzdělanosti populace a rozvoji informačních technologií. Faktorem 

konkurenceschopnosti se dnes stává samo pojetí řízení. 

Konkurenční výhoda způsobená vlivem technologií uţ nebude hrát v budoucnu 

takovou roli - budou totiţ všem všeobecně dostupné. Konkurenceschopné státy budou 

především ty, které mají nápadité zaměstnance schopné z těchto technologií vytěţit co 

nejvíc. 

Cílem této práce bylo provést marketingovou analýzu konkurenčního okolí s pomocí 

nástrojů marketingové analýzy. 

V roce 2012 vydala Evropská komise soubor tří dokumentů, které mají za úkol 

pomoci ke stimulaci evropského průmyslu. Jedná se o sdělení, jeţ vyzývají 

ke krátkodobým investicím v klíčových průmyslových odvětvích, výroční přehled 

konkurenceschopnosti členských států v oblasti průmyslu a výroční zprávu 

o konkurenceschopnosti Evropy pro rok 2012. Z přehledu poté vyplývá, ţe několik 

členských států jiţ dosáhlo značného pokroku v posílení dlouhodobé udrţitelnosti 

průmyslu, zlepšila se u nich podpora malých a středních podniků a došlo k reformě veřejné 

správy. Trendem se stává ekonomika zaloţená na znalostech, vysoké produktivitě práce 

a maximálně kvalifikované pracovní síle. V důsledku ekonomické krize se však zvětšily 

rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, ve většině zemí se zhoršil přístup malých 

a středních podniků k penězům. Dlouhodobý cíl však zůstává stále stejný – zvýšit 

konkurenceschopnost. 

Vlastník velké poradenské firmy a autor několika marketingových teorií Jack Trout 

v jednom ze svých tvrzení říká, ţe: „Jedním ze způsobů, jak udrţet dlouhodobou poptávku 

po svém produktu, je nikdy ji plně neuspokojit.“ [20] 
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