






 



ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je nastínit trend ve vývoji trhu posuzováním vybraných 

výrobků v oblasti hutní druhovýroby. V teoretické části, je popsán marketingový výzkum 

a technologie výroby vybraných výrobků hutní druhovýroby. V druhé kapitole je 

charakterizován evropský trh a jsou stanoveny hlavní segmenty trhu. Závěrem je shrnutí 

analyzovaných údajů a je naznačen trend vývoje evropského trhu v oblasti hutní 

druhovýroby. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Marketingový výzkum, válcovaný drát, tažený drát, ocelové pružiny, drátěné tkaniny, 

ocelová lana, šrouby. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to outline the trend in the market assessment of selected products 

in the secondary metallurgical field. The theoretical part describes marketing research 

and technology of producing the selected products of secondary metallurgy. The second 

part of thesis is based on characteristic of the European market and it‘s assigned the capital 

segment of market. In conclusion, there is a summary of the analyzed data, 

and a development trend of the European market of secondary metallurgy. 
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1. Úvod 

Pro napsání své bakalářské práce jsem si zvolil téma Marketingový výzkum 

vybraných vlastností výrobků hutní druhovýroby a to proto, abych upozornil na 

přesycenost českého trhu výrobky z Asie a jak je důležité, aby se výroba rozšířila 

i v tuzemsku. 

Cílem této práce je tedy zobrazení potenciálů světového trhu v oblasti hutní 

druhovýroby a kritických trendů růstu ve vybraných oborech. Na základě posouzení 

kritických trendů světového trhu navrhnout pro české výrobce hlavní směry v oblasti 

marketingové strategie. 

Bakalářská práce je dělena na dvě části a to na teoretický popis řešené problematiky 

a marketingovou analýzu trhu. 

První část se skládá z hutní druhovýroby, která je zjednodušeně zaměřena na 

technologii výroby vybraných produktů (ocelová lana, pružiny, šrouby a tkaniny) 

a marketingového výzkumu, kde je vysvětleno, jakým způsobem výzkum probíhá a co je 

nutné při něm dodržet. 

Ve druhé části je marketingový výzkum orientován na světový trh a jeho největší 

producenty. Následně je proveden výzkum s cílem zjistit, které státy nejvíce vyrábí 

a nakupují vybrané výrobky. Výsledky jsou porovnány s produkcí České republiky a na 

jejich základě je vytvořeno doporučení pro tuzemské výrobce. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska zkoumání 

Na světě existuje tisíce firem, které se zabývají hutní druhovýrobou. Díky nim 

můžeme cestovat auty do práce, zabezpečovat objekty, jezdit na kole a mnoho dalšího. 

 

Obr. 2.1. Světová hutní druhovýroba [1,2,3,4,5,6,7] 
 

Na obrázku 2.1 je zobrazeno několik výrobků, kterými se tyto firmy zabývají. Je 

jich mnoho druhů a typů, ale tato práce se bude zaměřovat pouze na šrouby, lana, tkaniny 

a pružiny. Postupně bude vysvětleno, jak se tyto výrobky vyrábí a jak se člení. V druhé 

části této kapitoly pak, bude popsáno, kterými nástroji a jak probíhá marketingový výzkum 

z teoretického hlediska. 

2.1. Vybraná část hutní druhovýroby 

K výrobě pružin, šroubů, lan a tkanin se využívají dráty. Žídek definoval drát jako 

„výrobek, který má po celé délce stálý, plný a příčný průřez“ [7]. Tyto dráty se vyrábí 

z vývalků kruhového průřezu od 5 do 13 mm válcováním za tepla. Krom vývalků 

s kruhovým průřezem, se dráty vyrábí také z čtvercového, šestihranného, plochého a různě 

profilovaného průřezu. Dráty pod 5 mm v průřezu se vyrábí tažením za studena přes 

ocelový či diamantový průvlak [6]. 

2.1.1. Technologie výroby válcovaného a taženého drátu 

Válcovaný drát 

Válcování drátů probíhá na speciálních válcovacích tratích za tepla a po válcování 

se navíjí do svitku. Hmotnost těchto svitků může být od 500 do 2 000 kg a u drátů s větším 

průměrem až 2 500 kg. Pro výrobu drátu se využívají oceli nízkouhlíkové třídy 10, 11 a 12, 

středně uhlíkové a vysokouhlíkové třídy 11 a 12, nízkolegované třídy 13, 14, 15, 16 
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a vysokolegovaná třída 17 (přehled všech tříd nelegované oceli se nachází v příloze jako 

Tab. 1.). 

K válcování drátu se využívá ocel o průměru 5 – 13 mm, u větších průměrů až 30 

mm. Vybrané podmínky, které musí válcovaný drát splňovat jsou: 

 tolerance průměru drátu ± 0,3 mm 

 minimální množství odstranitelných okují 

 minimální oduhličení povrchu (max. 4,0 – 2,5%) 

 minimální četnost a hloubka povrchových vad (0,15 – 0,25 mm) 

 optimální drsnost povrchu 

 rovnoměrná struktura a mechanické vlastnosti po celé délce a průřezu 

Dráty se válcují na válcovací trati v otevřeném uspořádání, polospojité a spojité 

drátové trati. 

Při válcování na spojité drátové trati je teplota drátu po doválcování okolo 1000°C, 

proto je nutné ho ochlazovat. Kdyby se drát neochlazoval, tak by mohlo dojít ke vzniku 

hrubozrnné, nerovnoměrné struktury a nadměrné tvorbě okují, proto se pro ochlazování 

používá řízené ochlazování drátu jako například Demag, Kobe, Ed-proces, Stelmor a další. 

V případě, že drát má průměr pod 5 mm, tak se již nevyužívá válcování, ale tažení 

drátu přes průvlak. 
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Tažený drát 

 Princip tažení spočívá v protahování drátu otvorem průvlaku, kdy dochází ke 

zmenšení příčného průřezu, zvětšování délky, přesnosti rozměrů a tvarů, zlepšení jakosti 

povrchu a mechanických vlastností [7]. 

 

Průvlak 

Nástroj pro tažení drátu se nazývá průvlak, který se nepohybuje a je velice namáhán 

na otěr. Životnost ocelových průvlaku je okolo 2 000 kg drátu, z tvrdokovu je asi 200x 

větší a z diamantu je téměř nezničitelné. Tvar průvlaku je znázorněn na obrázku 2.2. 

Průvlak se skládá z většího počtu kuželů o různých vrcholových úhlech. Funkce těchto 

kuželů (shora) podle obrázku 2.2 jsou následovné: 

 vstupní (45 – 60°); 

 mazací (45 – 60°); 

 tažný (10 – 12°); 

 kalibrační; 

 výstupní. 

 

Jako mazivo se nejčastěji využívají emulze, fosfáty, boraxy, mýdlové prášky, 

a další [8]. 

Tažení drátu probíhá buď na stolici s přímočarým pohybem materiálu, 

nebo s navíjením taženého materiálu. Stolice s přímočarým pohybem materiálu se využívá 

k tažení tyčí, trubek a tvarových výrobků s omezenou délkou. Rychlost této stolice může 

dosahovat okolo 130 m*min
-1

. 

Stolice s navíjením taženého drátu se člení na bezskluzové a skluzové. Princip 

tažení drátu u bezskluzové stolice se vyznačuje tím, že se drát, poté co projde průvlakem, 

navíjí na tažný buben, na kterém je 7 – 12 závitů. Když se pak drát nachází na konci závitu 

tažného bubnu, tak přechází do dalšího průvlaku a tam probíhá stejný proces jako předtím. 

Obr. 2.2 Schéma průvlaku [8] 
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Skluzová stolice funguje na principu různé rychlosti unášených kotoučů a taženého drátu. 

U tohoto systému vzniká při tažení teplo, které se ochlazuje buď ponořením celého tažného 

systému do oleje, nebo ochlazováním průvlaku [7]. 

2.1.2. Vybrané výrobky a jejich výroba 

Pro výrobu pružin, lan, šroubů a tkanin se využívají jiné technologie výroby a jiný 

druh oceli, protože každý výrobek potřebuje rozdílné vlastnosti oceli. V následující části 

bude podrobněji popsáno, jak se vybrané výrobky vyrábějí a jak se člení. 

Ocelové pružiny 

Pružina je strojní součást, která akumuluje a zpětně vrací akumulovanou 

mechanickou energií v mechanických systémech. Pružiny se nejčastěji využívají k 

dosažení trvalého tlaku a tahu pro zajištění určité polohy jiné části (ventily spalovacích 

strojů atd.), dále jako akumulátor mechanické energie (tento druh energie se využívá 

například u hodinových strojků) a také k oslabení účinku rázu (pružiny podvozku vozidel) 

[11]. Ve výkresech se pružiny zobrazují v nezatíženém stavu tak, jak je to na obrázku 2.3.  

 

Obr. 2.3 Zobrazení válcované tlačné pružiny [12] 
 

K výrobě pružin se využívá ocel, která má vysokou mez pružnosti, únavy 

a pevnosti. Jedná se především o: 

1. patentovaný ocelový tažený drát (pro menší pružiny namáhané staticky 

a pro vinuté pružiny); 

2. uhlíková ocel pružinová 12090 (určená k menšímu namáhání); 

3. legovaná ocel 13270 a 14260 (slouží k velkému namáhání); 

4. vysokolegovaná ocel 17242 a 17913 (využívá se v chemicky agresivním 

prostředí). 

Pružiny se člení na tlačné (šroubové, talířové, kroužkové), tažné (šroubové), 

ohýbané (listové) a torzní (šroubovité, tyčové s kruhovým průřezem, spirálové ploché). 
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Ocelová lana 

Základem ocelového lana je drát. Tento drát je stočen do pramenů, které obchází 

kolem jádra tak, jak je to zobrazeno na obrázku 2.4. Jádro, také se nazývá duše, je tvořeno 

buď z drátěného lana, přírodních vláken nebo polypropylenu [13]. 

 

Obr. 2.4 Schéma ocelového drátu [13] 

 

Dráty pro ocelová lana se vyrábějí z nelegovaných ocelí třídy 12 s 0,42 – 0,6% 

uhlíku a s průměrem 0,2 – 6,3 mm.  Dosahují minimální pevnosti 1270, 1570, 1670 a 1770 

MPa. Díky budoucímu namáhání musí být povrch bez vad, s minimálním oduhličením 

a zvýšenou mikročistotou (jedná se o eliminaci škodlivých látek typu Al2O3, SiO2, atd.) [7]. 

Ocelová lana se člení podle konstrukce a to: 

 jednopramenná; 

 klasická, standardní; 

 souběžná, SEAL; 

 ohebná, Hercules; 

 Warrington; 

 z tvářeného drátu; 

 nerezová lana; 

 elektrická; 

 a další [13]. 

Ocelová lana se využívají pro stavební stroje (míchačky betonu, buldozery, 

navijáky), stroje na zemní práce (rypadla, bagry), manipulační zařízení neklasifikovaná 

jako jeřáby (dopravníky, kladkostroje), lana na ukotvení (kotevní lana, ocelová vázací 

lana), lana visutých lanovek, výtahová, vlečná lana rybářských sítí, a další [20]. 
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Kovové tkaniny 

Jedná se o výrobek, který je zhotovený na tkacích stojích pro drát. Během několika 

staletí se vytvořily 3 skupiny tkanin a to filtrační tkaniny, síta a pletiva. Drátěná tkanina se 

skládá ze dvou soustav rovnoběžných drátů, které se vzájemně provazují pod úhlem 90° 

tak, jak je zobrazeno na obrázku 2.5 [14]. 

 
Obr. 2.5 Schéma drátěné tkaniny [14] 

Každý druh tkaniny je charakterizován: 

 průměrem osnovního a útkového drátu; 

 volnou plochou; 

 rozměrem oka; 

 způsobem vazby; 

 materiálem. 

Při tkaní se používá určitý typ vazby, jako například plátnová, keprová a atlasová. 

Vazba je způsob vzájemného provázání soustavy osnovních a útkových drátů. Materiál, 

z kterého se drátěné tkaniny vyrábí je nízkouhlíková ocel, pružinová ocel, nerezová ocel 

a žáruvzdorná ocel. Tkaniny se také mohou vyrábět například z hliníku, niklu, mědi, 

bronzu a dalších. Příklad rozměrových řad tkanin se čtvercovými oky se nachází v příloze 

jako Tab. 2. Tato rozměrová řada vychází z ČSN 15 3110 [14]. 
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Šrouby 

Šroub je nepohyblivá strojní část, která slouží jako rozebíratelné spojení několika 

jiných dílů. Po jeho obvodu vede spirálová drážka zvaná závit. Závit vzniká spirálovým 

řezem na vnější nebo vnitřní ploše materiálu. Závitům se podrobněji věnuje norma ČSN 01 

4001 [15]. 

Tento závit je tvořen dvěma způsoby obráběním (odstraňování materiálu ze 

závitové drážky) a tvářením (vytlačováním materiálu ze závitové drážky). Závity se 

vyrábějí v průmyslu sériově, hromadně obráběním nebo tvářením. V případě, že je 

požadavek pouze pro jednotlivé účely, tak se používá ruční výroby. Provádí se to pomocí 

závitořeznými nástroji (závitovými čelistmi). 

Závitové čelisti viz. obrázek 2.6 vyřezávají celý závit na jeden průchod. Čelisti 

mohou být celistvé, rozříznuté a dělené. 

 

Obr. 2.6 Závitové čelisti [10] 

 

Vnitřní závit se pak vyřezává pomocí závitníku viz. obrázek 2.7. Jedná se 

o stopkový nástroj, který vykonává šroubový pohyb podle řezaného závitu [21]. 

 
Obr. 2.7 Závitník [9] 

 

Šrouby se vyrábí v mnoha různých tvarech i velikostech. Co se týče ocelových 

šroubů - ty se vyrábí nejčastěji v pevnostních třídách 4.6, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9 a 14.9. Šrouby 

se rozdělují podle několika aspektů a to podle typu závitu (metrické, palcové, trapézové, 

oblé, pancéřové), šroubovice, tvaru hlavy (se šestihrannou hlavou, se zapuštěnou hlavou, 

s čočkovou hlavou, s válcovanou hlavou, s půlkulatou hlavou, ostatní typy) a drážek 

šroubů (drážka pro plochý šroubovák, křížový Phillips, křížový Pozidrive, Torx, Inbus, 

Robertson, Tri-Wing, Torq-Set, Spanner head) [21]. 
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2.2. Vybraná část marketingu 

Marketing je proces plánování, oceňování, propagace a distribuce nápadů, zboží 

a služeb pro vytváření a výměnu hodnot, uspokojení individuálních a organizačních 

cílů[1]. 

Mezi základní pojmy marketingu patří tyto pojmy: 

 lidská potřeba; 

 požadavek; 

 výrobek; 

 spotřeba a další. 

Ve chvíli, kdy pocítíme nějaký nedostatek, snažíme se tento nedostatek odstranit. 

Tomuto pocitu se říká lidská potřeba, který se může lišit podle různých lidí a kultur. 

Lidská potřeba se člení: 

 individuální, společenské; 

 zbytné, nezbytné; 

 hmotné, nehmotné; 

 současné, budoucí. 

Touha po uspokojení lidských potřeb se nazývá požadavek. Poptávku lze definovat 

jako stav, kdy jsou lidé ochotni koupit určité výrobky či služby. Požadavek se mění na 

poptávku v případě, že lidé uvažují o koupi se schopností zaplatit. 

Výrobek je všechno co dokáže uspokojit lidskou potřebu [2].  

Spotřeba je uspokojení potřeby. 

Marketingový průzkum a výzkum 

Rozdíl mezi průzkumem a výzkumem je velký. Průzkum bývá jednorázový,  

probíhá obvykle v kratším čase a zkoumá trh pouze okrajově. Naopak výzkum může 

probíhat podstatně déle a zachází do hloubky [4]. 

Vlastnosti marketingového průzkumu 

Informace, které získáme marketingovým průzkumem, musí mít tyto vlastnosti: 

a) dostupnost – musí být dosažitelné pro okamžitou potřebu; 

b) aktuálnost – musí být aktuální s daným časovým obdobím; 

c) úplnost – musí být kompletní a v dostatečném množství; 

d) efektivnost – náklady na pořízení informací nesmí překročit hodnotu, kterou 

mají pro podnik [3]. 
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2.2.1. Marketingový výzkum 

Jedná se o cílenou činnost, která směřuje k získání určitých informací. 

Marketingový výzkum: 

 systematické určování; 

 sběr; 

 analýza; 

 vyhodnocování informací a závěrů [2]. 

Každý výzkum je jedinečný, protože je pokaždé ovlivňován jinými faktory 

vycházející z různorodosti zkoumaných problémů. Dále výzkum musí dodržovat určitá 

pravidla, kvůli vysokým nákladům a mnohým činnostem, z kterých je složen [4]. 

Formy výzkumu trhu 

Výzkum trhu lze členit podle různých kritérií a v nich jsou uplatňovány stránky 

časové, věcné, metodologické a získávání informací. Výzkum se člení: 

Výzkum trhu podle předmětu zkoumání 

a) Analýza celkové tržní situace zahrnuje analýzu rozsahu, formy, výkonnosti 

trhu, analýzu jeho rovnováhy, sociální obraz spotřeby atd. Tyto 

charakteristiky jsou dány ekonomickou úrovní, rozvojem a stupněm 

diverzifikace výroby. 

b) Demoskopický výzkum se také nazývá subjektivním výzkumem trhu, 

v kterém se jedná o výzkum osob a o výzkum hospodářských subjektů trhu, 

jejich charakteristik a chování. Tento výzkum dále zahrnuje: 

 výzkum dodavatelů, kde sledujeme úroveň nabídky, jejich vývoj, ceny, 

dostupnost, distribuci, platební podmínky, kvalitu, spolehlivost; 

 výzkum distributorů, ve kterém pozorujeme prostředníky, 

zprostředkovatele, přepravce, agenty, finanční firmy apod.; 

 výzkum konkurence, zde sledujeme jejich cíle a záměry, strategií, tržní 

pozici, silné a slabé stránky atd.; 

 výzkum spotřebitele, sledujeme vnější charakteristiky a vnitřní údaje; 

c) Ekoskopický výzkum se také nazývá objektivním výzkumem. Zaměřuje se 

na objekty trhu, jejich charakteristikami a pohybem v prostoru trhu. 

 výzkum potřeb – základní (spotřeba) a prodejní výzkum (potřeby 

jednotlivých druhů výrobků; 
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 výrobkový výzkum – výrobce dostává podklady pro rozhodování jaké 

výrobky vyrábět; 

Výzkum podle časového hlediska 

Tento výzkum se dále člení na: 

 analýza trhu; 

 pozorování trhu. 

Analýza trhu – jedná se o prozkoumání základní struktury trhu k určitému datu 

Pozorování trhu – v určitém časovém období se sleduje průběh tržních situací 

(evidence pohybu jevů a procesů) 

Výzkum podle metod získávání informací 

Metody získávání informací se dělí na primární průzkum a sekundární výzkum. 

Primární průzkum – zaměřuje se na potřebu informací, jejich zjišťováním přímo 

na trhu. Tyto informace jsou aktuální a jsou úzce spjaté se zkoumaným problémem. Tento 

průzkum je však finančně náročný a musí se využívat speciální metodologií. 

Sekundární výzkum – tento výzkum získává, shromažďuje a vyhodnocuje 

materiály, které jsou k dispozici. Využívají se vnitropodnikové údaje i mimopodnikové 

zdroje. Sekundární výzkum šetří čas a díky jednodušší dostupnosti informací jsou nižší 

finanční náklady. Takto získané informace mohou být neúplné nebo nemusí odpovídat 

potřebám studie, protože jsou nejčastěji vybírány jen z určitého pohledu. Zdroje 

sekundárních údajů lze dělit na interní a externí. 

Interní zdroje – pochází z podniku. Patří zde přehledy o tržbách, rozbory 

hospodářské činnosti podniku, údaje z účetní evidence a další statistické údaje, které 

zobrazují podnikové aktivity. 

Externí zdroje – získávají se ze statistik příslušného státu (ekonomický, sociální, 

demografický aspekt života společnosti). Dalším zdrojem informací jsou pak odborné 

marketingové časopisy a publikace. 

Výzkum podle systémového hlediska 

 deskriptivní výzkum; 

 diagnostický výzkum; 

 prognostický výzkum. 

Deskriptivní výzkum (popisný) – zkoumá skutečný stav předmětu výzkumu (v 

současném období) 
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Diagnostický výzkum (kauzální) – vyhledává veškeré faktory, které ovlivňují 

předmět výzkumu, dále pak vztahy mezi nimi a míru ovlivňování. Vyhledává odpovědi na 

otázku, proč je daný stav takový. 

Prognostický výzkum – zabývá se poznáním, kam spěje dosavadní vývoj. Sleduje 

vývoj nových trendů a jejich příčin [2]. 

2.2.2. Proces marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum se nejčastěji využívá v době, kdy se rapidně snižují zisky 

nebo výroba. Je to jeden z problémů, kterému se říká informační mezera (tzn. celková 

neznalost popř. neúplné jednotlivé informace). Proto je důležité nejdříve rozpoznat 

marketingové problémy a na základě tohoto problému, lze definovat výzkumný problém 

a cíle, kterými se bude výzkum zaobírat.  

Každý výzkum se skládá ze dvou etap, které na sebe navazují. Jedná se o etapu 

přípravnou a realizační. Obě etapy se pak skládají z několika za sebou následujících fází. 

Na obrázku 2.2.8 je zobrazen proces marketingového výzkumu, který obsahuje jednotlivé 

fáze, které na sebe navazují. 

 
Obr. 2.2.8  Proces marketingového výzkumu [4] 
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Přípravná etapa 

 Tato etapa bývá většinou časově náročnější a významnější než etapa realizační 

a  to z důvodů důležitosti správného definování problému a cíle výzkumu. Proto se 

přípravná etapa člení do následujících kroků: 

1) definovat problém; 

2) definovat cíle; 

3) definovat hypotézy; 

4) tvorba orientační analýzy situace a pilotáže; 

5) tvorba plánu výzkumného projektu; 

6) předvýzkum. 

Definování problému 

Jedná se o nejobtížnější a nejdéle trvající proces marketingového výzkumu. Doba 

průběhu této fáze může trvat až 50% celkového času na splnění zadaného úkolu. Pro určení 

problému je důležité, aby ta osoba, která úkol zadává, znala problematiku, kterou chce 

díky výzkumu vyřešit.  

U této fáze se snažíme zjistit maximum faktorů, které mají vliv na řešený problém. 

Pro definování problému je nutno určit výzkumný problém a účel výzkumu. 

1. výzkumný problém - stanovuje, jakou problematiku budeme zkoumat, 

výzkumný problém není shodný s problémem, se kterým přichází zadavatel. 

2. účel výzkumu - vzniká po určení výzkumného problému, jedná se 

o stanovení, proč se výzkum provádí [4]. 

Fáze určení problému je místo, kde dochází k největšímu množství nedorozumění 

mezi zadavateli a výzkumníky. Tomuto problému se pak předchází právě spoluprácí mezi 

oběma stranami.  

Definování cíle 

Výzkumný cíl - stanovuje nám, co by měl výzkum zjistit. Pro jeho stanovení se už 

ve fázi definování problému snažíme identifikovat maximum faktorů, které mají na řešený 

problém nějaký vliv. Výzkumný cíl musí být realizovatelný. 

Fáze definování samotných výzkumných cílů může probíhat, až poté co budeme 

znát odpovědi na programové otázky.  

Pod pojmem programové otázky si můžeme představit otázky typu: 

 Podařilo se nám vymezit skutečný i výzkumný problém? 

 Existují nějaká jiná řešení problému? 

 Kde budeme hledat informace? 
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 a další. 

V případě, že si kladně odpovíme na programové otázky a budeme mít definovány 

výzkumné cíle, vzniká nám obsah výzkumu [4]. 

 

Definování hypotéz 

Hypotéza – určuje nám směr řešení problému [2], který je tvořen stránkou formální 

(tvrzení, kde se nejedná o otázky) a obsahovou (jedná se o seznam předpokládaných 

odpovědí). 

Zdroje pro formulování hypotéz: 

 statistické databáze; 

 teoretické a praktické zkušenosti; 

 přání zadavatele výzkumu; 

 a další. 

Význam hypotéz - ověřování souvislostí mezi proměnnými. Poté co se vymezí 

obsah hypotéz, dochází k zúžení výzkumu. Toto zúžení následně vede k redukci 

zjišťovaných informací tzv. optimalizaci informací. 

Druhy hypotéz: 

 deskriptivní - popisují určitý stav vybraného subjektu; 

 explanační - slouží k nalezení vztahu mezi problémem a příčinou a jeho 

následným řešením. 

Orientační analýza situace a pilotáž 

Jedná se o neformální zjišťování, jehož výsledkem by mělo být, že problém je 

skutečný, účel lze naplnit, cíle jsou realizovatelné a hypotézy ověřitelné. Orientační 

analýza slouží převážně k ověření pracovních hypotéz. K tomuto ověřování se využívají 

nejdříve sekundární informace (tištěné i v elektronické podobě) [4]. 

Využitím sekundárních informací se snižují celkové náklady na výzkumném 

procesu, protože je hledání informací méně náročné, časově kratší a levnější. V případě, že 

se ale nevyskytují k danému problému žádné sekundární informace, je nutno přikročit 

k shromažďování primárních informací. 

Proces sběru sekundárních informací 

Tento proces je nutno provádět systematicky a v několika krocích: 

1) definovat co nejpřesněji, jaká data budeme potřebovat; 

2) zhodnotit, jaká data jsou k dispozici z interních zdrojů firmy; 
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3) stanovení externích zdrojů dat (mohou být k dispozici zdarma, popřípadě 

ohodnocený paušálem). 

Další krok po získání informací je zkontrolovat, zda získaná data jsou věrohodná, 

přesná a vhodná k využití. V případě, že získaná data jsou chybná, jde nejčastěji o to, 

že data jsou zastaralá, nepřesná a neúplná. 

Nejčastější zdroj sekundárních informací je internet, díky němuž lze získat data 

o firmách, produktech, prostředí, různých názorech skupin lidí atd. 

Rozdíl mezi primárními a sekundárním výzkumem je ten, že sekundární výzkum 

vychází z údajů, které již byly publikovány. Primární výzkum uskutečňuje sběr dat poprvé 

a využívá se v případě, že nebyla doposud zodpovězena specifická otázka konkrétního 

řešeného problému [4]. 

 

Pilotáž nastává v případě, že získáváme neformální data od skupiny osob, které 

nám budou později poskytovat primární data.  

Po dokončení orientační analýzy mohou vzniknout tyto situace: 

 problém je již v této fázi vyřešen, to zapříčiní to, že se podaří 

maximalizovat úsporu nákladů související s výzkumem; 

 dojde k potvrzení správnosti předchozích kroků a bude se moci pokračovat 

v dalších krocích výzkumu; 

 díky orientační analýze se upřesní definovaný cíl výzkumu; 

 odhalí se nesprávně zvolený problém, cíl či pracovní hypotéza (v této fázi se 

může dál pokračovat v dalších krocích výzkumného procesu, ale v případě 

chyb může dojít k závěru, že výsledek výstupu neodpovídá požadavkům 

zadavatele), v tomto případě je doporučeno vrátit se zpět na začátek 

výzkumu a začít znovu (dochází díky tomu k navýšení nákladů). 

Po této kontrole dat již přistupujeme k samotnému plánu výzkumného problému. 

Analýzou jsme provedli poslední kontrolu před samotnou realizací výzkumu [4]. 

Plán výzkumného projektu 

Jedná se poslední krok, který má důležitý význam pro spolupráci zadavatele 

s výzkumníkem. Během této fáze se přesněji definují finanční náklady a metodika. 

U tvorby plánu výzkumného projektu je nejdřív nutné zjistit jeho samotný význam, 

následně pak u něj vytvořit obsah plánu a z něj pak přecházíme k předvýzkumu. 
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Význam plánu výzkumného projektu vyplývá z toho, že zobrazuje veškeré 

významné činnosti, ke kterým dojde v průběhu celého výzkumného procesu, takže se musí 

rozhodnout, zda je ochotný akceptovat přínos, který vyplývá z výzkumu a to na úkor 

nákladů, které bude muset investovat do výzkumu. Proto je nutné zadavateli předložit 

zjednodušený plán, který musí být specifický pro konkrétní případ a má vlastnosti jako 

například srozumitelnost, přesnost, stručnost a neměl by být příliš dlouhý. Dále by plán 

neměl zbytečně popisovat teoretickou stránku a měl by být zaměřený na praktické činnosti. 

Teorií by se plán mohl zabývat pouze v případě, že výzkum bude využívat složité postupy 

a metody, které nemusí zadavatel znát.  

„Každý plán výzkumného projektu obsahuje tyto náležitosti: 

 definici zadání; 

 typy dat, která budou shromažďována; 

 způsob jejich sběru; 

 metody jejich analýzy; 

 vymezení úkolů pro jednotlivé pracovníky; 

 vypracování časového harmonogramu činností; 

 stanovení kontrolních mechanismů; 

 rozpočet výzkumného projektu“ [4]. 

Zadání výzkumného projektu je první bod, který musí zadavatel schválit. V zadání 

by mělo být, co zadavatel požaduje a jak tento problém bude řešen. Ze zadaného 

výzkumného problému a cíle vyplývá, jaký typ dat se bude shromažďovat (v plánu by měli 

být uvedené i zdroje). V závislosti na typu dat vychází způsob sběru dat. Tento pojem 

definuje veškeré metody, typy a nástroje, kterými se data budou shromažďovat. Proto je 

důležité rozhodnout o typu prováděného výzkumu jako například podle cílů výzkumu 

(explorativní, deskriptivní, kauzální) či povahy dat (kvantitativní, kvalitativní atd.) [4]. 

Metoda sběru dat vymezuje způsob, který se při získávání informací bude používat. 

Například u kvantitativního a kvalitativního výzkumu nebudeme využívat spolupráci 

s odborníky z různých vědních oborů, takže se k získání dat využije jedna z těchto metod:  

 dotazování; 

 pozorování; 

 experiment. 

Po této fázi nastává analýza dat, která by měla být v takovém rozsahu, aby ji 

zadavatel porozuměl. Měla by obsahovat metody analýzy, znaky podle kterých budou data 
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tříděna, software pro vyhodnocení dat, výstupy v absolutním nebo procentuálním vyjádření 

atd. Následně po analýze by měl být zadavatel seznámen s úkoly pro jednotlivé pracovníky 

a časovým rozvržením jednotlivých činností. K rozvržení činností se nejčastěji využívá 

tabulek, kde na řádcích jsou uvedeny jednotlivé aktivity společně s pracovníky, kteří jsou 

za určitou aktivitu zodpovědní. Ve sloupcích se nachází časový rozsah těchto aktivit. 

Další fázi výzkumného plánu je zobrazení kontrolních mechanismů, které 

zadavateli poskytují informace o tom, jak se bude provádět kontrola vybrané oblasti řešení 

problému:  

 „kontrola správnosti zadání a vymezení výzkumu – pilotáž; 

 kontrola navržené metodiky a nástrojů sběru – předvýzkumu; 

 kontrola sběru dat – doložitelnost fyzického provedení sběru; 

 kontrola vhodnosti dat – kontrola úplnosti, logická kontrola čištění dat atd.“ 

Závěr plánu by měl obsahovat finanční náročnost celého výzkumného projektu, 

popřípadě jeho jednotlivé části. Obvykle ale obsahuje celkovou částku projektu 

a jednotkové ceny. Celý plán by měl být sestaven tak, aby se zadavatel po přečtení plánu 

zaměřil na porovnání vynaložených prostředků s očekávanými přínosy výzkumu a ne na 

výši ceny [4]. 

Předvýzkum 

Jedná se o fázi, kterou provádí malá skupina respondentů. Předvýzkum je podobný 

jako pilotáž. Hlavní rozdíl je ale v tom, že pilotáž využívá neformální postupy zjišťování 

informací a velikost skupiny respondentu je mnohem menší. Zásadním rozdílem je to, že 

předvýzkum používá stejné nástroje, které chce využívat během primárního výzkumu. Po 

skončení této poslední přípravné etapy přichází realizace sběru dat. 

Realizační etapa 

Díky předchozí etapě by měl být vymezen směr realizace a kontrolní mechanismy, 

díky kterým se minimalizují rizika navržených doporučení, jež nejsou shodné s potřebami 

zadavatele. Realizační etapa se skládá z následujících kroků: 

1) sběr dat; 

2) zpracování dat; 

3) analýza dat; 

4) vizualizace výstupů a jejich interpretace; 

5) prezentace doporučení. 
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Tato etapa je nejnákladnější v rámci celého výzkumu. K snížení nákladů je potřeba 

využívat sekundárních zdrojů a pak následně využít nákladnější primární data. Prvním 

krokem realizační etapy je shromažďování veškerých potřebných dat [4]. 

Sběr dat 

Jedná se o nejdůležitější a také zásadní krok realizační etapy. Obvykle tento krok 

začíná sběrem sekundárních informací a až pak následně probíhá sběr primárních 

informací. Pro připomenutí jsou sekundární informace data, která už někde existují a byly 

shromážděny k jinému účelu. 

Sekundární informace se shromažďují nejprve z interních databází firmy (jedná se 

o výchozí bod). Následně se pak informace získávají z externích zdrojů, jako jsou 

například externí dodavatelé, kteří se zabývají sběrem různých dat (jedná se většinou 

o zpoplatněný a často i velmi nákladný zdroj). Dále se využívají data z různých publikací 

(business, vládních, univerzitních atd.) Nejčastěji se však využívají on-line databáze 

a různé internetové zdroje. Výhoda takto získaných informací je ta, že lze potřebná data 

získat velmi rychle a obvykle s nižšími náklady než u informací primárních. Nevýhodou je 

pak možnost, že data, jež potřebujeme, nemusí existovat nebo jsou neúplná. Proto by měl 

výzkumník sekundární zdroje pečlivě hodnotit, aby data splňovala tyto podmínky: 

 relevantnost; 

 přesnost; 

 aktuálnost; 

 nestrannost. 

Sekundární informace většinou k zajištění cíle výzkumu nestačí a proto je nutno 

využít i primární informace. Tato práce nebude využívat primárních informací, proto sběru 

tohoto typu dat bude stručný [17]. 

Primární informace se získávají pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

Kvantitativní výzkum se zaměřuje na informace od velkého počtu respondentů a provádí se 

s cílem postihnout velkou oblast trhu. Kvantitativní výzkum se člení podle metod výzkumu 

na pozorování, experiment a průzkum. V tabulce 2.1 se nachází, jaké nástroje využívají 

jednotlivé metody. Podle cíle výzkumu je zvoleno, jaká metoda bude použita [5]. Poté co 

jsou veškerá potřebná data k dispozici, nastává další krok a to zpracování dat. 
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Tab. 2.1 Metody sběru informací [5]    
 

Typ výzkumu Nástroj výzkumu 

pozorování průmyslová kamera 

průzkum dotazník 

experiment laboratorní testy 

 

   

Zpracování dat 

Než můžeme začít analyzovat samostatná nasbíraná data, je nutné tyto data vhodně 

zkontrolovat a upravit. Tím se zamezí riziku nepřesných doporučení z provedených 

výzkumů. Správně připravená data pro další analýzy by měla vykazovat vysoké hodnoty: 

 validity dat (přesnost, platnost, věrohodnost atd.); 

 realibilita dat (pravdivost, spolehlivost, opakovatelnost atd.). 

Kontrola dat se týká především primárních informací, takže se jimi tato práce bude 

zabývat čistě jen okrajově. Ke kontrole nashromážděných dat se používají různé postupy. 

Nejčastěji se jedná o kontrolu úplnosti. Vedoucí výzkumník se zde musí rozhodnout, zda 

bude kontrolovat pouze vybranou část nebo veškerá data. Kontrola všech 

nashromážděných dat vyžaduje mnoho času a lidských zdrojů, proto se často vybírá pouze 

vybraná část. Dalším postupem je logická kontrola, ta zkoumá, jestli sběr proběhl v 

přiměřené kvalitě (například zdali respondent odpověděl pravdivě nebo jestli tazatel sběr 

dat prováděl) [17]. 

Analýza dat 

Analýza v sobě zahrnuje základní popis shromážděných informací, testování 

hypotéz a hledání vztahů mezi proměnnými. Při vyhodnocování dat lze zvolit univariační, 

bivariační nebo multivariační analýzu. Univariační (jednorozměrná) analýza dat je 

testování jedné proměnné (dotazníky jsou analyzovány podle jednotlivých odpovědí, 

například „Jaká je průměrná hodnota výrobku?“). Bivariační (dvourozměrná) analýza dat 

se využívá při testování vztahu mezi dvěma proměnnými a jejich vzájemné závislosti 

(například „Nakupují výrobek ženy nebo muži?“). Multivariační (vícerozměrná) analýza 

dat zkoumá vztahy a závislosti mezi více než dvěma proměnnými. 

Statistické metody, které se nejčastěji používají, jsou: 

 měření obecné úrovně; 

 měření variability; 

 rozdělení četnosti; 
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 měření závislosti; 

 testování statistických hypotéz; 

 a další [24]. 

Dnešní doba nabízí tvorbu analýz pomocí různých statistických softwarů. Jedinou 

podmínkou pro úspěšnou analýzu jsou správně připravená data. Po splnění této podmínky 

již stačí zvolit analýzu, kterou má software provést. Obvyklým výstupem jsou pak tabulky 

a grafy. 

Vizualizace výstupů a jejich interpretace 

Jedná se o tvorbu tabulek a grafů v takové podobě, aby byly přehledné 

a srozumitelné. Obsah a vzhled tabulky musí být podřízen zájmu a potřebám uživatele. 

Měla by mít uspořádána data takovým způsobem, aby byly výsledky zřejmé. Text, který se 

bude nacházet v tabulce, by měl být co nejkratší. Čísla zobrazujeme ve sjednoceném 

formátu (pro absolutní četnost celá čísla, pro relativní četnosti dvě desetinná místa, tisíce 

a miliony oddělovat mezerou atd.) V případě, že by byla tabulka složitá, měla by být 

doplněna o graf. Jestliže bude tabulka příliš dlouhá či široká, musí být rozdělena. Dále by 

měla být tabulka stručně komentovaná v textu. 

Typ grafu by měl být zvolen podle zájmu a potřeb uživatele. Také podle typu 

proměnných, které chceme znázornit. Graf musí být přehledný a jednoduchý, aby pomohl 

k rychlému pochopení zobrazených skutečností. Při analýze dat používáme všechny typy 

grafů tak, aby nahradily méně přehledné tabulky. 

Kozel definoval: „interpretace analýzy dat představuje převedení výsledků analýzy 

do závěru a doporučení nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému“. Interpretace se 

rozděluje do dvou kroků: 

1. ověření validity (přesnost závěrů zjištěných z analýzy); 

2. formulování doporučení. 

Hlavní doporučení, by mělo navazovat na závěry vstupních hypotéz. Dále by mělo 

umožnit maximálně efektivní implementaci výsledků v praktickém využití [4]. 
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Prezentace doporučení 

Prezentace doporučení výsledků výzkumu je důležitá, protože s ní bude seznámen 

zadavatel a podle ní bude výzkum posuzovat. Výsledky jsou prezentovány písemně 

(závěrečná zpráva) nebo ústně (prezentace pomocí PowerPointu). Nejčastěji je ústní 

prezentace součástí písemné zprávy (v tomto případě se jedná o doplňující prostředek 

a jeho význam je zvýšení srozumitelnosti výstupu pomocí modelů, animací atd.). 

Závěrečná zpráva z výzkumu musí mít odlišeny detailní informace od základních vztahů. 

Dále pak musí být logicky uspořádána podle významu informací [24]. 

  



22 

 

2.3. Shrnutí teoretické části hutní druhovýroby a marketingu 

Všechny vybrané výrobky mají společný výchozí výrobek, a to drát. Drát se vyrábí 

z vývalků a ty se za tepla zpracovávají válcováním. Poté co už nelze válcovat, protože 

musí být drát s menším průměrem než 5 mm, využívá se proces protahování drátu 

průvlakem. Díky těmto procesům se připraví drát, který se dále využívá pro výrobu 

výrobků hutní druhovýroby. Každý výrobek vyžaduje rozdílné chemické a fyzikální 

vlastnosti drátu, proto se nedá použít pro výrobu všech výrobků stejný drát. 

Marketing je obor, který je velice obsáhlý a každý si pod ním představuje něco 

jiného. Marketing je v dnešní době velice důležitý a neustále se vyvíjí. Marketingový 

výzkum je jedinečný díky různorodosti zkoumaných problémů. Dle mého názoru je 

u výzkumu nejdůležitější definovat cíl výzkumu, protože v případě, že je špatně zvolen je 

výsledek výzkumu je nepoužitelný. Díky tomu se pak zbytečně náklady zvyšují. Cílem 

marketingového výzkumu je vytvořit doporučení pro zadavatele, aby se jeho tržby zvýšily. 
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3. Marketingová analýza světového trhu hutní druhovýroby 

Při analýze světového trhu, jsem čerpal z celé řady zdrojů z internetu a publikací. 

Ze statistik jsem si nechal vygenerovat mapu. Tato mapa je zobrazena na obrázku 3.1, kde 

se nachází světová produkce výrobků hutní druhovýroby. Podle barvy, lze rozpoznat státy, 

které nejvíce produkují až po ty, které se vůbec na výrobě nepodílejí. 

 
Obr. 3.1. Světová produkce výrobků hutní druhovýroby v tisících $ (2012) [8] 
 

Celková světová produkce výrobků hutní druhovýroby za rok 2012 byla 

5 727 977 986 020 Kč. V tabulce 3.1 se nachází 5 největších producentů a Česká 

republika, která se nachází na 11. pozici v celkové produkci. 

Tab. 3.1 Světová produkce výrobků hutní druhovýroby [18]   
 

Světová produkce podle států 

hodnoty jsou v tisících $ 

1. Čína 56 202 059 

2. Německo 33 165 157 

3. Spojené státy americké 21 112 920 

4. Itálie 19 861 824 

5. Japonsko 15 502 697 

11. Česká republika 6 415 359 
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V následném grafu 3.1 je zobrazena tato produkce a je zřejmé, že si Česká republika 

v poměru s jinými státy stojí poměrně dobře.  

 

Graf 3.1 Světová produkce v tisících $ [18] 

 

Na dalším grafu je zobrazeno, jak si na tom stojí Česká republika v oblasti hutní 

druhovýroby. Z grafu 3.2 je patrné, že po roce 2008 následoval veliký úpadek výroby. 

Pravděpodobně to bylo v důsledku ekonomické krize, která ten rok proběhla. 

 

Graf 3.2 Vývoj ČR v oblasti hutní druhovýroby v tisících $ [18] 

 

A co se týče Evropy, tam si Česká republika už podle mého názoru stojí mnohem 

lépe, když si vezmeme poměr velikosti vůdčích států. Celková evropská produkce v roce 

2012 byla 2 735 997 933 560 Kč. Kde podle obrázku 3.2 je vidět, v kterých státech byla 

největší produkce.  
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Obr. 3.2 Evropská produkce výrobků hutní druhovýroby v tisících $ (2012) [8] 
 

V rámci Evropy je produkce znázorněna v tabulce 3.2, kde se Česká republika 

nachází na 7. pozici, což je dle mého názoru dobré místo. 

Tab. 3.2 Produkce výrobků hutní druhovýroby v rámci Evropy [18] 
 

Produkce v rámci Evropy 

hodnoty jsou v tisících $ 

1. Německo 33 165 157 

2. Itálie 19 861 824 

3. Francie 9 670 417 

4. Španělsko 7 328 005 

7. Česká republika 6 415 359 

 

To,  jak vypadá Česká republika v poměru s vybranými nejproduktivnějšími státy je 

znázorněno v grafu 3.3. Dle mého názoru si Česká republika nestojí špatně, ale tak či tak 

by se měla produkce zvýšit.  

Graf 3.3 Produkce v rámci Evropy za rok 2012 v tisících $ [8] 
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Graf 3.4 Export výrobků hutní druhovýroby do světa v tis. Kč [19]   
 

V následujícím grafu 3.4 je viditelné, že Česká republika podle statistik nejčastěji 

a nejvíce vyváží výrobky hutní druhovýroby do Německa, dle mého názoru se jedná 

o klíčový stát, hlavně po stránce ekonomické.  

3.1. Statistiky z vybraných oblastí hutní druhovýroby  

Nyní se má práce bude zabývat jednotlivými vybranými výrobky, které jsem si 

zvolil v rámci teoreticko-metodologického východiska zkoumání. Statistiky exportu jsou 

v rámci Evropské unie a budou se zabývat vždy 5 největšími odběrateli pro daný výrobek. 

Produkce ocelových lan 

Ve výrobě lan je tuzemská výroba ve srovnání s ostatními státy pozadu (Česká 

republika se nachází na 37. pozici. Podle grafu 3.5 se mezi největší producenty řadí Čína, 

Jižní Korea a Německo. 

 
Graf 3.5 Světová produkce ocelových lan v tisících $ [18]    
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V následujícím grafu 3.6 jsou zobrazeni největší importéři lan v rámci EU, kterým 

Česká republika dodává lana. Zvolil jsem 5 států s největší celkovou sumou, kterou 

nakoupili od roku 2006 do 2012. 

 
Graf 3.6 Export ocelových lan v tunách [19]    

 

Česká republika nakoupila 162 009 tun ocelových lan. Česká republika v období od 

2006 do 2012 v rámci EU exportovala celkově 83 664 tun. 

Produkce ocelových pružin 

V produkci ocelových pružin si stojí Česká republika nejlépe v rámci vybraných 

výrobků hutní druhovýroby. Je osmým největším producentem na světě. Na grafu 3.7 

můžete vidět, jak si stojí ve srovnání s 5 největšími producenty. Dle mého názoru je výroba 

pružin v rámci České republiky důležitá a tuzemští výrobci by měli rozšířit produkci. 

 
Graf 3.7 Světová produkce ocelových pružin v tisících $ [18]   
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Export ocelových tlačných pružin se vyvíjí podle grafu 3.8 tak, že spotřeba tlačných 

pružin v Německu se exponenciálně zvyšuje. Dále se zvyšuje také na Slovensku a v roce 

2012 také v Rumunsku. Naopak export upadá v Belgii, i když je za rok 2012 menší nárůst.   

 

Graf 3.8 Export ocelových tlačných pružin v tunách [19]    
 

Česká republika nakoupila 22 613 tun tlačných ocelových pružin. Celkově 

exportovala v rámci EU 21 213 tun. 

Produkce šroubů 

 Česká republika si stojí poměrně dobře ve výrobě šroubů, protože se nachází na 

18. pozici z celosvětové výroby. Jak si na tom stojí vůči 5 největším producentům je 

znázorněno v grafu 3.9, kde je patrné, že skutečně v České republice výroba šroubů 

zaostává. 

 
Graf 3.9 Světová produkce šroubů v tisících $ [18] 

 

Dále z grafu vyplývá, že až na Japonsko a USA, klesá produkce. Pro zajímavost 

Německo vyrobilo za rok 2012 o 4 934 466 000 $ více než Česká republika. 
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Na následujícím grafu 3.10 je znázorněn import závitových šroubů, matek 

a podložek.  Z grafu je patrné, že do světové hospodářské krize, která proběhla v roce 

2008, klesl import a u Německa rapidně. Od roku 2009 se pak zvyšuje export se 

Slovenskem a to o 17 732 tun. 

 

Graf 3.10 Export závitových šroubů, matek a podložek v tunách [19] 
 

Celkový export České republiky v rámci EU od roku 2006 do 2012 je 259 978 tun. 

Během stejného období nakoupila 251 351 tun. 

Produkce kovových tkanin 

Poslední z vybraných výrobků je kovová tkanina. Výroba v České republice je na 

velice dobrém místě, protože se nacházíme celkově na 9. místě ze všech světových 

producentů. Na grafu 3.11 jsou roční produkce pěti největších producentů a pro porovnání 

jsem přidal Českou republiku.  

Graf 3.11 Světová produkce kovových tkanin v tisících $ [18]   
 

Dle mého názoru je výroba v České republice poměrně vyrovnaná a hospodářskou 

krizi z roku 2008 prošla poměrně bez větších ztrát. Schodek činil 1 150 780 000 Kč 

v porovnání s Německem, které mělo schodek 7 775 880 000 Kč. 
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Graf 3.12 Export filtračních tkanin v tunách [19] 
 

Na grafu 3.12 se nachází export kovových tkanin za období 2006 – 2012. 

Největším odběratelem je Německo, menšími jsou pak Slovensko a Rakousko. Celkově 

Česká republika exportovala za zvolené období 617 893 tun a importovala 198 246 tun. 

Myslím si, že právě tento druh výrobku je pro Českou republiku velice důležitý a produkce 

by se měla zvýšit a s ní i jakost. 

  

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

80 000 

90 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Německo 

Slovensko 

Rakousko 

Itálie 

Bulharsko 



31 

 

4. Zobrazení poznatků z provedené marketingové analýzy 

Z výše uvedené analýzy vyplývají tyto poznatky 

Poznatek 1. Světová produkce výrobků hutní druhovýroby 

Z celosvětové produkce se Česká republika nachází na 11. místě, což dle mého 

názoru, není špatné. V posledních 2 letech se produkce výrazně snížila. Export tuzemských 

výrobců by se měl rozšířit do celého světa. 

Poznatek 2. Produkce v rámci Evropských trhů 

Z exportu všech výrobků hutní druhovýroby do světa vyplývá, že klíčovým státem 

je pro tuzemský trh Německo. Proto si myslím, že by se měli výrobci zaměřit právě na 

tento trh. 

Poznatek 3. Produkce ocelových lan 

Z výchozích statistik vyplývá, že by se měli čeští výrobci zaměřit na Nizozemský, 

Slovenský a Německý trh. Myslím si, že se jedná o státy, které by mohly být klíčovými pro 

další rozvoj tuzemské ekonomiky. 

Poznatek 4. Produkce ocelových pružin 

Tlačné pružiny jsou jednou z nejlepších možností výroby, protože se spotřeba 

v rámci EU neustále zvyšuje. Z výše uvedené analýzy vyplývá, že by se měli výrobci 

především zaměřit na export do Německa a Slovenska. 

Poznatek 5. Produkce šroubů 

Z analýzy vyplývá, že šrouby, matice a podložky jsou dalším z potencionálních 

zdrojů zisků pro tuzemské firmy. Především jestli se výroba zaměří na Slovenský trh. 

Export do Německa se za poslední 2 roky velice snížil, proto je potřeba zjistit, co zapříčinil 

tento pokles. 

Poznatek 6. Produkce filtračních tkanin 

Filtrační tkaniny jsou dle mého názoru nejlepší možné východisko výroby, protože 

celkový zisk za období 2006 – 2012 je 419 647 tun (tzn., že Česká republika 3x více 

prodala, než nakoupila). Tuzemští výrobci by se měli zaměřit především na Německý 

a Rakouský trh, protože právě tyto země zmíněný výrobek nejvíce nakupují. 
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Poznatek 7. Souhrn celkové produkce 

Sestavil jsem graf 4.1, který zobrazuje, jak si stojí produkce České republiky 

v poměru se světovou výrobou.  Je očividné, že v České republice výroba skutečně pomalu 

upadá a proto je důležité, aby se tuzemští výrobci více zajímali o výrobu a marketing. 

 

Graf 4.1 Srovnání produkce světa (průměr) a České republiky [vlastní tvorba] 
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5. Závěr 

Cílem této práce byla segmentace světového trhu v oblasti hutní druhovýroby 

a kritických trendů růstu ve vybraných oborech a na základě posouzení těchto trendů 

navrhnutí hlavních směrů pro české výrobce v oblasti marketingové strategie. 

Výzkum byl počat průzkumem světového trhu a to z důvodu nalezení států, které 

nejvíce produkují veškeré výrobky hutní druhovýroby. Z výchozích statistik bylo zjištěno, 

že mezi největší producenty se řadí Čína (56 202 059 tis. $), Německo (33 165 157 tis. $) 

a Spojené státy americké (21 112 920 tis. $). Česká republika se v této statistice umístila na 

11. místě s celkovou sumou 6 415 359 tis. $ (uvedené hodnoty jsou celkové sumy 

produkce za období 2003 – 2012).  

V další části byla řešena produkce a export vybraných výrobků hutní druhovýroby 

– produkce ocelových lan, ocelových pružin, šroubů, filtračních tkanin a to v letech 2006 - 

2012. Při řešení statistik exportu produktů z České republiky byly k dispozici pouze data 

v rámci Evropské unie. Statistiky týkající se produkce byly zaměřeny na světový trh. 

V rámci ocelových lan bylo zjištěno, že největšími producenty jsou Čína a Jižní 

Korea. Mezi největší odběratele toho výrobku z České republiky patří Slovensko 

a Nizozemí. Ze statistik vyplývá, že Česká republika 2x méně exportuje, než importuje. 

V produkci ocelových pružin a šroubů dominuje Německo, které zároveň nejvíce 

nakupuje od tuzemských výrobců. V obou případech je Česká republika ztrátová. 

Největším výrobcem filtračních tkanin je Čína a exportu výrazně dominuje 

Německo. Díky tomu Česká republika za zmíněné období prodala 3x více než nakoupila. 

Závěrem byly z  provedené marketingové analýzy vyhodnoceny jednotlivé 

poznatky. Za jeden z nejvýznamnějších pokládám produkci filtračních tkanin, která se 

podle mého názoru může stát klíčovým výrobkem pro tuzemské výrobce pro německý trh. 

 

  



34 

 

Seznam použité literatury 

[1] PATRICK DE PELSMACKER, Maggie Geuens. Marketing communications: a 

European perspective. 4th ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2010. ISBN 

978-027-3721-383. 

[2] KOZÁK, Vratislav a Pavla STAŇKOVÁ. Marketing I: a European perspective. 

vyd. 4., nezměn. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 127 s. ISBN 978-80-

7318-698-2. 

[3] KUNZ, Vilém a Josef KOZLER. Maturujeme z marketingu a managementu: 

základy znalostí každého podnikatele. 4. vyd. Ostrava: Mirago, 2008, 82 s. ISBN 

978-80-86617-37-4. 

[4] KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a 

techniky marketingového výzkumu: základy znalostí každého podnikatele. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2011, 304 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 

[5] MOUDRÝ, Marek, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Marketing: 

základy marketingu. vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-7402-002-5. 

[6] ŽÍDEK, Milan a František KUŘE. Válcování. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko 

VŠB Ostrava kolektiv BSP, 1986. 

[7] ŽÍDEK, Milan. Tváření oceli. 1. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 

1988, 520 s. 

[8] Katedra tváření kovů a plastů - Skripta [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/ 

[9] VLACH a FIEDLER. Úvod a přehled značení ocelí a litin. In: [online]. [cit. 2013-

03-07]. Dostupné z: http://ime.fme.vutbr.cz/files/vyuka/WKM/02%20moudro.pdf 

[10] BATANOV a N PETROV. Ocelové pružiny: technologie výroby a ochrana proti 

korosi. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1953. Knižnice 

kovoprůmyslu. 

[11] KUNZOVÁ, Ivana. VŠB - TUO, Fakulta strojní. Přednáška č. 12: Čepy, kolíky, 

zděře, pružiny [online]. 2012 [cit. 2013-03-18]. Dostupné z: 

http://www.347.vsb.cz/staff/kunzova/zs-kunzova-prednaska12.pdf 

[12] ZEMAN, David. Technické kreslení [online]. Chomutov, 2008 [cit. 2013-03-18]. 

Dostupné z: http://www.sosnejdek.cz/predmety/files/ok/ok_technickekresleni.pdf 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/
http://ime.fme.vutbr.cz/files/vyuka/WKM/02%20moudro.pdf
http://www.347.vsb.cz/staff/kunzova/zs-kunzova-prednaska12.pdf
http://www.sosnejdek.cz/predmety/files/ok/ok_technickekresleni.pdf


35 

 

[13] COSTELLO, George A. Theory of wire rope. 2nd ed. New York: Springer, 1997, 

xv, 122 p. Mechanical engineering series (Berlin, Germany). ISBN 03-879-8202-7. 

[14] MOTLÍČKOVÁ, Františka. ŽDB, a.s. Kovové tkaniny. Frýdek-Místek, 1998. 

[15] HAVELKA, Martin. Části strojů a zařízení I. [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2011, 1 CD-ROM [cit. 2013-03-25]. ISBN 978-80-244-2918-2. 

[16] Modding.cz: svět casemoddingu. Jak na to? - Výroba závitů [online]. 2007 [cit. 

2013-03-25]. Dostupné z: http://www.modding.cz/?p=52 

[17] KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 

[18] International trade center: Trade statistics for international business development 

[online]. 2012 [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: http://www.trademap.org/ 

[19] Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2013-06-04]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/ 

[20] Průvodce výběrem ocelového lana. Drumet [online]. 2012 [cit. 2013-04-09]. 

Dostupné z: http://www.ocelova-lana.cz/vyber-oceloveho-lana-cz.xhtml 

[21] Modding.cz: svět casemoddingu. Jak na to? - Výroba závitů. [online]. 2007 [cit. 

2013-04-09]. Dostupné z: http://www.modding.cz/?p=52 

[22] Fastonex. Šroub [online]. 2012 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: 

http://www.fastonex.cz/cz/technicke-info/sroub 

[23] NÉTEK, Václav. Průmyslový marketing [online]. první. 2012 [cit. 2013-04-09]. 

ISBN 978-80-248-2587-5. Dostupné z: 

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/MO/Prumyslovy%20marketing.pdf 

[24] BLÁHOVÁ. Marketingový výzkum [online]. Brno, 2012 [cit. 2013-04-10]. 

Dostupné z: http://is.muni.cz/th/322820/esf_b/Marketingovy_vyzkum.pdf.  

Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Klára Kašparová. 

  

http://www.modding.cz/?p=52
http://www.trademap.org/
http://www.czso.cz/
http://www.ocelova-lana.cz/vyber-oceloveho-lana-cz.xhtml
http://www.modding.cz/?p=52
http://www.fastonex.cz/cz/technicke-info/sroub
http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/MO/Prumyslovy%20marketing.pdf
http://is.muni.cz/th/322820/esf_b/Marketingovy_vyzkum.pdf


36 

 

Seznam použitých obrázků 

[1] AUTOR NEUVEDEN. FIX8 [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na WWW: 

http://www.fix8.co.uk/socket_screws 

[2] AUTOR NEUVEDEN. QC SUPPLY [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na 

WWW: http://www.qcsupply.com/stainless-steel-spring-plasson-compact-adult-

drinker.html 

[3] AUTOR NEUVEDEN. China Supplies [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na 

WWW: http://cnhbfuxing.en.made-in-china.com/productimage/boLmpSrdZPkM-

2f0j00CBLTpSrdAPkM/China-Steel-Wire-Rope-6x36-FC-.html 

[4] AUTOR NEUVEDEN. Made in China [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na 

WWW: http://www.made-in-china.com/showroom/ht1105/product-

detailqMcQaXYVhjWx/China-Stainless-Steel-Filter-Disc-302-304-316-.html 

[5] AUTOR NEUVEDEN. Free World Maps [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na 

WWW: http://www.freeworldmaps.net/download/map.html 

[6] AUTOR NEUVEDEN. HORO VŠB [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na WWW: 

http://vsk.vsb.cz/horo/postjist.php 

[7] AUTOR NEUVEDEN. Kovové-zboží.cz [online]. [cit. 7. 3. 2013]. Dostupný na 

WWW: http://www.kovove-zbozi.cz/sedlarske-nyty/16-dvojdilene-sedlarske-nyty-

63.html 

[8] AUTOR NEUVEDEN. Internacional trade center [online]. [cit. 5. 4. 2013]. 

Dostupný na WWW: http://www.trademap.org/ 

[9] AUTOR NEUVEDEN. Pronar. Nářadí, nástroje, brusivo, měřidla [online]. [cit. 

9.4.2013]. Dostupný na WWW: http://www.pronar.cz/pic_zbozi/5157-0302--1-

8c1.jpg 

[10] AUTOR NEUVEDEN. MT nástroje.Závitové čelisti [online]. [cit. 9.4.2013]. 

Dostupný na WWW: http://www.i-

zavitniky.cz/wa_script/picture.php?prip=jpg&path=../fotky3985/fotos/_vyr_1047oc

ko.jpg&path2=../fotky3985/fotom/gen__vyr_1047ocko.jpg&obrazekg=_vyr_1047o

cko.jpg&ggid=11704&pic_tab=3985&lupa=a&pic_dtb=1 

  

http://www.fix8.co.uk/socket_screws
http://www.qcsupply.com/stainless-steel-spring-plasson-compact-adult-drinker.html
http://www.qcsupply.com/stainless-steel-spring-plasson-compact-adult-drinker.html
http://cnhbfuxing.en.made-in-china.com/productimage/boLmpSrdZPkM-2f0j00CBLTpSrdAPkM/China-Steel-Wire-Rope-6x36-FC-.html
http://cnhbfuxing.en.made-in-china.com/productimage/boLmpSrdZPkM-2f0j00CBLTpSrdAPkM/China-Steel-Wire-Rope-6x36-FC-.html
http://www.made-in-china.com/showroom/ht1105/product-detailqMcQaXYVhjWx/China-Stainless-Steel-Filter-Disc-302-304-316-.html
http://www.made-in-china.com/showroom/ht1105/product-detailqMcQaXYVhjWx/China-Stainless-Steel-Filter-Disc-302-304-316-.html
http://www.freeworldmaps.net/download/map.html
http://vsk.vsb.cz/horo/postjist.php
http://www.kovove-zbozi.cz/sedlarske-nyty/16-dvojdilene-sedlarske-nyty-63.html
http://www.kovove-zbozi.cz/sedlarske-nyty/16-dvojdilene-sedlarske-nyty-63.html
http://www.trademap.org/
http://www.pronar.cz/pic_zbozi/5157-0302--1-8c1.jpg
http://www.pronar.cz/pic_zbozi/5157-0302--1-8c1.jpg
http://www.i-zavitniky.cz/wa_script/picture.php?prip=jpg&path=../fotky3985/fotos/_vyr_1047ocko.jpg&path2=../fotky3985/fotom/gen__vyr_1047ocko.jpg&obrazekg=_vyr_1047ocko.jpg&ggid=11704&pic_tab=3985&lupa=a&pic_dtb=1
http://www.i-zavitniky.cz/wa_script/picture.php?prip=jpg&path=../fotky3985/fotos/_vyr_1047ocko.jpg&path2=../fotky3985/fotom/gen__vyr_1047ocko.jpg&obrazekg=_vyr_1047ocko.jpg&ggid=11704&pic_tab=3985&lupa=a&pic_dtb=1
http://www.i-zavitniky.cz/wa_script/picture.php?prip=jpg&path=../fotky3985/fotos/_vyr_1047ocko.jpg&path2=../fotky3985/fotom/gen__vyr_1047ocko.jpg&obrazekg=_vyr_1047ocko.jpg&ggid=11704&pic_tab=3985&lupa=a&pic_dtb=1
http://www.i-zavitniky.cz/wa_script/picture.php?prip=jpg&path=../fotky3985/fotos/_vyr_1047ocko.jpg&path2=../fotky3985/fotom/gen__vyr_1047ocko.jpg&obrazekg=_vyr_1047ocko.jpg&ggid=11704&pic_tab=3985&lupa=a&pic_dtb=1


37 

 

Seznam příloh 

Tab. 1 Systém označování ocelí podle ČSN EN 10027-2 [9]. 
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Tab. 2 Základní rozměrová tabulka kovových tkanin se čtvercovými oky [14]. 

Průměr 

drátu 

[mm] 

Volná plocha [%]                                                                                                                                                            

Rozměr oka [mm] 

30,9 37,9 44,4 51,0 57,6 64,0 69,4 74,5 79,0 

0,032 0,040 0,050 0,063 0,080           
0,036 0,045 0,056 0,071 0,090           
0,040 0,050 0,063 0,080 0,100           
0,045 0,056 0,071 0,090 0,112           
0,050 0,063 0,080 0,100 0,125           
0,056 0,071 0,090 0,112 0,140           
0,063 0,080 0,100 0,125 0,160           
0,071 0,090 0,112 0,140 0,180   0,280       
0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315       
0,090 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355       
0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400       
0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450       
0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500       
0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120 
0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 
0,180 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120 1,400 
0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 
0,224 0,280 0,355 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120 1,400 1,800 
0,250 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 2,000 
0,280 0,355 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120 1,400 1,800 2,240 
0,315 0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 
0,355 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120 1,400 1,800 2,240 2,800 
0,400 0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 
0,450 0,560 0,710 0,900 1,120 1,400 1,800 2,240 2,800 3,550 
0,500 0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 
0,560 0,710 0,900 1,120 1,400 1,800 2,240 2,800 3,550 4,500 
0,630 0,800 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 
0,710 0,900 1,120 1,400 1,800 2,240 2,800 3,550 4,500 5,600 
0,800 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 6,300 
0,900 1,120 1,400 1,800 2,240 2,800 3,550 4,500 5,600 7,100 
1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 6,300 8,000 
1,120 1,400 1,800 2,240 2,800 3,550 4,500 5,600 7,100 9,000 
1,250 1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000 
1,400 1,800 2,240 2,800 3,550 4,500 5,600 7,100 9,000 11,200 
1,600 2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000 12,500 
1,800 2,240 2,800 3,550 4,500 5,600 7,100 9,000 11,200 14,000 
2,000 2,500 3,150 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000 12,500 16,000 
2,240 2,800 3,550 4,500 5,600 7,100 9,000 11,200 14,000 18,000 
2,500 3,150 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000 12,500 16,000 20,000 
2,800 3,550 4,500 5,600 7,100 9,000 11,200 14,000 18,000 22,400 
3,150 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000 12,500 16,000 20,000 25,000 

 


