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Proč strategické řízení?
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• Podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí na včasném
předvídání tržních příležitostí, řešení hrozeb strategického
charakteru (vnitřní i vnější prostředí).

Na které trhy?

Které výrobky/služby?

Jaké prostředky a postupy?

V čem lepší/inovativnější – než konkurence?

Jaké nejúčelnější vynakládání zdrojů (finančních, personálních,
technických, informačních, znalostních)?

Jakým způsobem měřit výstupy?



Proč strategické řízení?
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Proč ANO (až z 80% ovlivňuje úspěch firmy)

• SŘ vychází z dlouhodobých předpovědí vývoje, pomáhá firmě
předvídat problémy a reagovat na příležitosti.

• SŘ dává jasné cíle a směry pro budoucnost podniku, pocity
jistoty pracovníkům (lidé lépe pracují, pokud ví, co je od nich
očekáváno a kam směřuje firma).

• SŘ pomáhá zvyšovat kvalitu managementu, vede je k tomu, aby
zkvalitňovali rozhodování. Pomáhá zlepšovat komunikaci,
motivaci, koordinaci…



Proč strategické řízení?
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Proč NE (20% firem)

• Podmínky se mění tak rychle, že řídící pracovníci nemohou nic
plánovat – zejména dlouhodobě.

• Strategické cíle jsou formulovány vágně a obecně.

• Existuje i štěstí a náhoda, které mohou být důvodem úspěchu
firem.



Rozdíly mezi SŘ, TŘ a OŘ – základní manažerské činnosti
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Rozdíly mezi SŘ, TŘ a OŘ
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• Jednotlivé úrovně na sebe hierarchicky navazují, ale liší se
mírou kompetencí a odpovědností při stanovení cílů, úkolů a
realizace.

Určování nových cílů X cíle odvozeny z vyšší úrovně

Celopodnikový rozhled X úzká propojenost na svoji funkci /odd./

Zaměření na okolí X zaměření na svůj úsek práce

Dosažení výsledků lze hodnotit až s delším časovým odstupem X
výsledky jsou hodnoceny bezprostředně nebo okamžitě

Kreativita pro „novou hru“ X pravidla dobře známá, standardní
přístupy



Rozdíl mezi SŘ, TŘ, OŘ
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Časový horizont Podrobnost Zdroj Stupeň určitosti Frekvence výskytu 

Dlouhý Sdružená Externí Neurčité Malá            SŘ

TŘ

Krátký Detailní Interní Určité Velká OŘ



Charakteristika strategie a strategického rozhodování
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• Strategie míří do vzdálenější budoucnosti.

• Strategie by měla firmě zajistit specifickou konkurenční výhodu.

• Strategie určuje především základní parametry podnikání,
soubor výrobků, služeb, objem výroby, trhy atd.

• Strategie by měla sledovat dosažení souladu mezi aktivitami
firmy a jejím prostředím.

• Strategie má stavě na klíčových zdrojích a schopnostech
(kompetencích) firmy.

• Strategie by měla vymezovat základní způsoby zajištění zdrojů
potřebných pro realizaci strategie.



Charakteristika strategie a strategického rozhodování
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• Strategie musí zohledňovat i firemní hodnoty, očekávání
stakeholders a firemní kulturu.

Časový horizont by měl být před formulací strategie řádně
vymezen! Strategie – vyjadřuje představu o tom, jakou cestou
budou firemní cíle dosaženy.
Firmy v Německu:
2 – 5 let – 61,9%

6 – 10 let – 23,8 %

Více než 10 let – 9,5 %

Nepoužívá – 4,8 %



Strategické řízení – nikdy nekončící proces
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Stanovení cílů
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S M A R T E R

Stanovte, prosím, strategický cíl 

splňující podmínku SMARTER.

Pokuste pak stanovit cíle, které by mohly být v TŘ a OŘ?



Stanovení cílů
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Jaké faktory mají vliv při rozhodování o cílech?



Stanovení cílů
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Interní vztahy Síly v okolí Disponibilní 
zdroje

FIREMNÍ CÍLE

Důležití 
stakeholders

Schopnosti
manažerů

Minulý vývoj 
podniku



Stanovení cílů
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Cíle je vhodné definovat ve třech postupných krocích:

• Formulace obecných cílů.

• Formulace specifických cílů (pro jednotlivé oblasti, činnosti,
úrovně řízení).

• Stanovení priorit – významnosti cílů.

Obecný cíl – Zlepšit návratnost investovaného kapitálu.

Specifický cíl – Zvýšit návratnost z 12% na 19% během 3 let.



Stanovení cílů
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Na jaké kategorie cílů se soustřeďují firmy v %:

Ziskovost 89

Růst 82

Podíl na trhu 66

Spokojenost zákazníků 62

Kvalita výrobků a služeb 60

Vědeckotechnický rozvoj 54

Hospodárnost 50



Poslání, vize, mise
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Máte poslání (misi), vizi?

Jsou správně formulovány?

Aktualizujete je čas od času?

Poslání (mise) říká proč firma existuje a co dělá. Nastiňuje
zásadní, jedinečný účel, a to stručným popsáním co dělá a pro
koho to dělá. Někdy také zahrnuje popis jak bude firma dosahovat
svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je
od konkurentů a podobných podniků.

Vize shrnuje to čím chce firma být, popisuje budoucnost jako
významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní
dlouhodobé změny ve firmě. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná
rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu zákl. strat. směrů a cílů.



Poslání, vize, mise
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Vize:
Vybudování všeobecně respektované specializované
maloobchodní a velkoobchodní firmy operující na všech
segmentech českého a slovenského hračkářského trhu. Součástí
vize je rovněž zachování povahy česko-slovenské firmy a to jak z
pohledu kapitálu, tak z pohledu image a know-how.

Poslání:
Uspokojování potřeb zákazníků-rodičů s dětmi výrobky a službami
v oblasti hračkářství ve všech regionech ČR a SR a zároveň
vytváření hodnot ekonomické i duchovní povahy pro uspokojení
potřeb majitelů, zaměstnanců a firmy samotné s cílem jejího
dalšího progresívního rozvoje.



Důležité – hodnoty firmy
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Tzv. elementární  firemní hodnoty:
• Respekt k individuu.
• Integrita.
• Týmová práce.
• Inovace.
• Pružnost.

Jaké hodnoty ctíte ve Vaší organizaci? Máte je stanovené? Které 
považujete za nejdůležitější?



Pojem strategické mezery
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Strategické cíle je zpravidla v průběhu času nutno přizpůsobovat měnícímu se
prostředí, příp. tomu, jak úspěšně/neúspěšně jsou stávající cíle realizovány.

požadovaný výsledek

nová strategie

minulá strategie

strategická mezera

existující strategie

čas neakceptovatelný výsledek, k němuž by vedla

existující strategie



Proces strategického řízení firmy
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Analýza očekávání stakeholders Analýza vnějšího prostředí (PESTEL, Porter,..) Analýza vnitřní situace

Corporate strategie firmy JAK, CO, KAM?

Analýza očekávání stakeholders SBU

Analýza zákazníků dané SBU Analýza zdrojů SBU

Analýza vnějšího prostředí SBU Analýza vnitřního prostředí SBU

Analýza konkurentů SBU Analýza dodavatelů SBU

Business strategie Business strategie PRO URČITÝ TRH

SBU1 SBU2

SPECIF.ČINNOSTI

Funkční strategie SBU (marketingová,IS, finanční, personální, výroby,…) – formulace na základě výše uved. analýz



Corporate strategie

21

• V podstatě rozpracovaná misi, poslání, zadání (východisko pro
formulaci odpovídající business strategii).

• Pojednává o jednotlivých druzích podnikání než o jednotlivých
výrobcích a službách (business strategie).

• Na formulaci CS se podílí pouze úzký tým vlastníků, špičkových
manažerů, CS patří k nejutajovanějším strategickým
dokumentům firmy.

• Obsah: vyčlenění SBUs, určení základních strategických cílů
SBUs, vymezení směrů a cest naplnění vytyčených strategických
cílů pro jednotlivé SBUs.

KDO – SBUs, CO – cíle SBUs, JAK – směry strategického rozvoje



Corporate strategie
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Co když je podnikání firmy tvořeno jedinou SBU?

Jak řešit situaci, kdy je hierarchie strategického řízení tvořena více 
než třemi úrovněmi? (Např. firma sídlí v Torontu, centrálu pro 
Evropu má v Paříži, pro střední Evropu v Budapešti, pro ČR v 

Praze).



Business strategie
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- Vyjadřuje cíle a cesty pro určitou strategickou obchodní jednotku.

- Obsah – strategické cíle pro jednotlivé prvky:

Business 
strategie

Product

Price

People

Process

Planning

Place

Promotion



Horizontální strategie
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• Mezi SBUs mohou existovat vzájemné vztahy (např. dodávky
výrobků, poskytování služeb) – měly by být koordinovány formou
tzv. horizontální strategie, aby nedocházelo k těmto negativních
vlivům:

problémy ve vztazích SBUs v důsledku rozdílných zájmů

oslabení vzájemných vztahů

samostatné rozhodování o cenách a investicích

slabší pozice vůči konkurentům

vázne přenos know how,…

Obsah: politika zásobování, logistika a distribuce, politika
marketingu a prodeje, politika finančního řízení,…



Funkční strategie
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• V návaznosti na obchodní strategii by měly na hierarchicky o
jeden stupeň nižší úrovni existovat dílčí strategie jednotlivých
specifických oblastí.

• Mezi funkčními strategiemi určité SBU mohou existovat vzájemné
horizontální vztahy.

• Názory na obsah jednotlivých FS nejsou jednotné – podmínky
konkrétní SBU, ze situace apod.

• FS mohou být (na rozdíl od SBU) definovány i jako společné pro
více SBUs, tzn. podnikání jedné firmy je členěno do 3 SBUs, z
nichž každá má svoji samostatnou business strategii, ale
společné (stejné) výrobní / marketingové /personální strategie.



Funkční strategie – Obsahové vymezení marketingové 
strategie
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Rozvoj 
marketingových 
metod a postupů

Rozvoj trhů, 
nejdůležitější 

marketingové cíle

Personální 
zabezpečení 
marketingu

Efektivnost 
marketingových 

činností

Spolupráce se 
spec. firmami, 

médii, public rel.

Strategie marketingu

Finanční a 
materiální 

zabezpečení 
marketingu

Motivace a 
zainteresovanost 

market. pracovníků

Informační
zabezpečení
marketingu



Funkční strategie – Obsahové vymezení personální 
strategie
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Produktivita a 
mzdy

Strategické cíle pro 
oblast lidských 

zdrojů
Zvyšování kvalifikace

Mzdový vývoj

BOZP a PO

Personální strategie

Firemní kultura

Motivace

Péče o pracovníky



Funkční strategie
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Pokuste se ve skupině zpracovat obsahové vymezení – zvolte si
jednu oblast

1. pro IS/IT (informační) strategii

2. pro strategii řízení výroby

3. pro strategii výzkumu a vývoje



Funkční strategie IT – možný obsah
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• Strategické návaznosti

• Rozvojové záměry a cíle

• Koncepce a filozofie IS

• Finanční zabezpečení

• Materiální zabezpečení

• Pracovníci

• Řízení rozvoje IS

• Organizace a řízení informačních procesů

• Jakost

• Bezpečnost a ochrana IS



Funkční strategie řízení výroby – možný obsah
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• Stabilizace opatření

• Přístup k uspokojování poptávky

• Uspořádání výroby

• Plánování a řízení výroby

• Přístup k řízení zásob

• Zabezpečování výrobních faktorů

• Jakost

• Organizace výroby

• Lidské zdroje



Funkční strategie výzkumu a vývoje – možný obsah
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• Materiální zabezpečení výzkumu a vývoje

• Základní cíle pro oblast výzkumu a vývoje

• Personální zabezpečení

• Motivace výzkumných a vývojových pracovníků

• Informační podpora výzkumu a vývoje

• Spolupráce s externími výzkumnými pracovníky a VŠ

• Licenční politika

• Finanční zabezpečení výzkumu a vývoje



Strategické analýzy okolí podniku

32

obecné okolí P sektor

E sektor

S sektor

okolí podniku T sektor

E sektor

L sektor

zákazníci

oborové okolí dodavatelé

konkurenti



Analýza obecného okolí podniku 
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PESTEL analýza

Na každou oblast vypište na Váš podnik, Vaši firmu minimálně 5
vlivů, později si je ohodnotíme a shrneme v jedné z Vašich
vybraných metod.

Pozor! Jedná se o vnější analýzu! Pozor – nejedná se o oborové
okolí!



Analýza obecného okolí podniku
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Politický a legislativní sektor
• Aktivity současné vlády a dalších orgánů (soudy, centrální banka, burza,

politické strany, média,..)

• Hospodářská politika státu – podpora exportu, importu, výzkumu, technického
rozvoje,…

• Kvalita pracovní síly – zodpovědnost za školství, zdravotnickou a sociální
oblast

• Zákony a kontrola jejich dodržování.

• Kontrola fungování trhu – regulace cen, činnost Úřadu pro hospodářskou
soutěž, Státní obchodní inspekce,..

(privatizace státních podniků, ochrana domácích producentů před zahraničními
konkurenty, podpora exportu, vláda významným odběratelem výrobků a služeb,
snižování/zvyšování daní, přímé finanční dotace,…)



Analýza obecného okolí podniku
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Ekonomický sektor
• Stádium hospodářského cyklu (recese, oživení,..)

• Regulace, podpora podnikání, ochrana investic

• Kapitálový trh – situace na něm

• Míra inflace

• Stav platební bilance státu, deficit zahraničního obchodu, míra zadlužení

• Daňové zatížení podniků a jednotlivců, vládní výdaje

(recese – vede k poklesu investičních aktivit, ke zvyš. nezaměstnanosti; úroková
míra ovlivňuje podmínky pro investování; kurz měny výrazně ovlivňuje podmínky
exportu a importu; inflace – zisky jsou v inflačním prostředí vyšší, jelikož podniky
zvyšovaly svoje ceny úměrně rostoucím nákladům)



Analýza obecného okolí podniku
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Sociální sektor
• Klima ve společnosti

• Hodnotové stupnice a postoje lidí

• Životní styl

• Životní úroveň

• Kvalifikační struktura populace

• Zdravotní stav populace

(dříve 2 – 4 děti – dnes 1,5 dětí – vliv na textilní výrobu, výrobu hraček, školství,..;
osamělí lidé dříve žili společně s příbuznými – dnes singles – vliv na stavební
firmy, potravinářský průmysl, vydavatele knih,..; dříve ženy doma – dnes v
zaměstnání – ovlivnění výroby domovních bezpečnostních systémů, školky; vyšší
vzdělání - tlak na vyšší mzdu; zavedení nákladových cen ve veřejné dopravě –
lidé využívají osobní automobily do zaměstnání; pokles počtu lidí v produktivním
věku; růst životní úrovně – nové trhy – tenis, golf; růst průměrné délky života,…)



Analýza obecného okolí podniku
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Technologický sektor
• Vynálezy

• Zásadní inovace

• Investice do technologického rozvoje – nezbytnost

• Investice do technologického rozvoje – riziko (konkurenční technologie – např.
DVD vs. kazety, digitální pásky)

(př. firma Microsoft – v uplynulých desetiletí je bezpochyby výsledkem strategické
geniality B. Gatese, který včas rozpoznal gigantický potenciál trhu celosvětové
počítačové komunikace; firma IBM – klade důraz na technický rozvoj – do
budoucna bude jistě ve vedoucí pozici v počítačích, apod.)



Analýza obecného okolí podniku
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Environmentální sektor
• Vliv ekologických faktorů

• Vliv klimatických faktorů

• Čerpání dosavadních přírodních zdrojů

• Tlak na racionalizaci spotřeby energie a využívání přírodních zdrojů

• Příležitosti v určitých oblastech – čističky, filtrace, recyklace, alternativní zdroje

• Některé firmy zaměstnávají i meteorology – např. pneumatiky (zimní/letní
vzorek)

(tlak na výrobce lyží – mírné zimy – změna strategie – diverzifikace k výrobě
vozíků používaných na golfových hřištích, tenisových raket,..; po havárii
černobylské jaderné elektrárně – udržování přijatelných vztahů s veřejností,..)



Analýza oborového okolí podniku
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Oborové okolí podniku je ovlivňováno – konkurenty, dodavateli a zákazníky.

Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivněny atraktivností oboru, v němž působí, a
jeho strategickou situací jako celku.

Analýza oborového okolí je nazývána též analýzou odvětví.



Analýza oborového okolí podniku
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Sektor zákazníků
Kdo jsou zákazníci?

Jaké potřeby mají?

Jaká očekávání zákazníci mají?

Kdo může být potenciálním zákazníkem?

Trendy, které by zákazníky mohly vést ke změnám požadavků a chování?



Analýza oborového okolí podniku
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Sektor zákazníků … zákazník má silnou pozici vůči dodavateli:
• Je-li zákazník velkým (významným) – dlouhodobá tradice s dobrým image

• Zákazník může celkem snadno přejít ke konkurenci

• Zákazník má k dispozici tržní informace (cena, nabídka, poptávka)

• Zákazník by si mohl zboží začít vyrábět sám

• Existují snadno dostupné substituty

• Jsou-li zákazníci velmi citliví na cenové změny

• Pokud kvalita zboží nehraje pro zákazníka příliš velkou roli, nebo jestliže
nevnímá zákazník příliš rozdíly mezi zbožími jednotlivých dodavatelů

• Pokud je nucen minimalizovat svoje náklady

• Pokud je silným distributorem (velkoobchodníkem) schopným ovlivňovat další
obchodníky a zákazníky.



Analýza oborového okolí podniku
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Sektor dodavatelů …. Síla dodavatelů je vysoká, jestliže..
• Jedná se o velkého a významného dodavatele (čím více je monopolní, tím má

větší sílu)

• Jestliže nakupující podnik pro dodavatele není důležitým zákazníkem

• Zboží, které zákazník poptává je vysoce diferencované (speciální vlastnosti
zboží, které nemohou konkurenti zajistit, kvalita zboží pro zákazníka
garantovaná dodavatelem je pro zákazníka významná) – v důsledku toho
nemůže zákazník přejít ke konkurenci

• Zákazník nemá k dispozici potřebné tržní informace

• Zákazník nemůže začít podnikat v oboru, nemůže si vyrábět sám

• Neexistují snadno dostupné substituty

• Zákazníci nejsou příliš citliví na změny ceny

• Zákazník příliš neminimalizuje svoje náklady



Analýza oborového okolí podniku
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Sektor konkurentů
Jaká je pozice podniku vůči konkurenci (dle ekonomických a jiných ukazatelů)?

Jak se konkurence mění a vyvíjí? Vstupují noví konkurenti do oboru? Opouštějí
obor naši staří rivalové? Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována, pokud:
• Fixní náklady vstupu do odvětví jsou vysoké

• Má-li dané odvětví strukturu přirozených monopolů (distribuce elektřiny, plynu, vody,
telefonní síť, železniční síť)

• Začínající firma s malým objemem výroby vyrábí příliš draze ve srovnání s již
existujícími většími konkurenty

• Již existující firmy mají významné nákladové výhody v důsledku svých zkušeností
získaných jejich dlouhodobou existencí na daném trhu

• Jsou-li náklady přestupu k jiným dodavatelům, zákazníkům vysoká

• Je-li jasné, že existující firmy budou na případný nový vstup do odvětví reagovat
agresivně

• Jedná-li se o odvětví s vysokým stupněm regulace (banky, let.doprava, vysoké školství)
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Substutituty…. Hrozba substitutů je snižována pokud
• Neexistují k danému výrobku blízké substituty

• Pokud nabízející substituty vyrábějí konkurenti s vyššími náklady

• Pokud konkurence nabízející substituty příliš nezvyšují nabídku

• Náklady na přestup k jinému substitutu jsou vysoké

• Cena výrobku, který by mohl být nahrazován substituty, je pro spotřebitele
lákavá.

POZOR – PORTER OPOMENUL „DVOJČE“ SUBSTITUTŮ – TZV.
KOMPLEMENTY – ZBOŽÍ, KTERÉ SE KUPUJE SPOLEČNĚ S JINÝM ZBOŽÍM
(AUTOMOBILY – POHONNÉ HMOTY). JE POTŘEBA JE TAKÉ ZOHLEDŇOVAT.
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Rivalita firem působících na daném trhu může být vysoká:
• Jedná se o velmi málo rostoucí trh, potom se firmy mohou snažit udržet svoji

pozici na trhu za každou cenu jak cenovou, tak necenovou konkurencí

• jedná se o nové, v budoucnu lukrativní odvětví

• V odvětví působí velký počet konkurentů

• Vysoké fixní náklady nutí jednotlivé konkurenty maximálně využívat svoje
výrobní kapacity

• Ziskovost odvětví je velmi malá, konkurenti sledují strategii přežití

• Výrobky nabízené různými konkurenty jsou jen málo diferencované, zákazníci
příliš nevnímají rozdíly mezi jednotlivými výrobky

• Bariéry případného odchodu z odvětví jsou vysoké.
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Porterův model konkurenčního prostředí



Shrnutí analýzy vnějšího prostředí
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Pokud jsou identifikovány faktory z vnějšího prostředí, je vhodné jejich význam a
sílu působení pro následné využití při formulaci strategie určitým způsobem
uspořádat, ohodnotit, ocenit.

Metoda ETOP

Sektor okolí Vliv

Např. Technologický + výrobek firmy je jedinečný

+ neobsahuje vedlejší účinky

0 musí být vyměňován každý rok

+ pozitivní vliv

- negativní vliv

0 neutrální vliv
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Metoda MAP
Politický sektor

……

MAP – provádí se např. brainstormingem (diskuze expertů)

Ovlivňující 
faktory

Analýza 
dosavadního 
vývoje

Předpoklad vývoje Hrozba
nebo 
příležitost

Stabilita 
politického 
vývoje

Současnost je 
charakteristickým 
obdobím politických 
změn

Vzhledem k zapojení ČR v rámci EU – je z hlediska 
dopadů na podnikatelskou sféru stále méně 
významné, který politický proud uspěje

O



Procvičení zpracování vnějších strategických analýz
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U zpracované PESTEL analýzy doplňte vyhodnocení

použitím metody ETOP nebo MAP
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Stakeholders – činitelé mající něco společného s firmou (vlastníci,
zaměstnanci, odbory, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, orgány státní a místní
správy, média, management, vláda, stát,…)

Průzkumy postojů a názorů – dotazníková technika, interview,…

Fakta – měla by být pravdivá a objektivní: z více nezávislých zdrojů, výběr zdrojů
informací – reprezentativní, kvalita zdrojů informací, …

Sílu jednotlivých stakeholders je vhodné vyhodnotit např. bodovacím systémem.

VYPIŠTE VŠECHNY STAKEHOLDERS, KTEŘÍ MAJÍ VLIV NA FUNGOVÁNÍ
VAŠÍ FIRMY.
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Stake-
holders

Očekávání Cíle Síla Ohodnocení

Zaměst-
nanci

Zvyšování mezd
Zajištění pracovních 
pozic

Udržet si pracovní místo
Dosáhnout co nejvyšší 
mzdy

Nedostatek 
kvalifikované 
pracovní síly v okolí

5

Zákazníci Zlepšení dodacích 
lhůt
Rozšiřování 
výrobního 
sortimentu

Zajištění pravidelných 
dodávek
Dosáhnout co nejnižší ceny
Zvýšit kvalitu a životnost 
výrobků

Finanční prostředky 
na nákup výrobků
Možnost výběru z 
více dodavatelů

9

Konku-
renti

Snížení konkurence-
schopnosti

Dosáhnout stejné cenové 
úrovně a kvality
Získat trhy ovládané 
společnosti

Dlouhodobé
působení na 
světovém trhu 
Přístup k finančnímu 
kapitálu

6

Média Možnost
popularizace oblasti 
v případě problémů 
managementu a 
společnosti

Sledovat dění ve 
společnosti a využívat jej ve 
svůj prospěch

Znalost získávání 
potřebných informací

1
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ZPRACUJTE TABULKU STAKEHOLDERS – S UVEDENÍM JEJICH 
OČEKÁVÁNÍ, CÍLE, SÍLY A OHODNOCENÍ JEJICH VLIVU



Strategická analýza vnitřního prostředí firmy
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1. Analyzování firemních faktorů/zdrojů (faktory vědecko-technického
rozvoje; marketingové a distribuční faktory; faktory výroby a řízení výroby;
faktory podnikových a pracovních zdrojů; faktory finanční a rozpočtové).

Technika SAP (obdoba techniky ETOP) – vztahuje se k analýze interního
prostředí:

Interní faktor Konkurenční síla nebo slabost

Marketing + dobrý sortiment, výtečný servis

- kanály distribuce v určitém regionu jsou slabé

Technický rozvoj - nedostatek zkušených vývojových pracovníků

- nedostatečné vybavení laboratoří

Zdroje 0 velikost finančních zdrojů je průměrná v oboru

- časté problémy s odbory

…..
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2. Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7 S“

(skupina = spolupracovníci;

systémy = systémy řízení;

styl = styl manažerské práce)
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Vyhodnocení firemních faktorů/vnitřních zdrojů z pohledu vývoje služby/výrobku,
marketingu, financí, nákupu, výroby, lidských zdrojů, apod.

Vývoj služeb/výrobků – analýza schopností sladění vyvíjení nových výrobků s
požadavky zákazníků; zlepšování v užití starých/nových materiálů, analýza řízení
procesu vědeckotechnického rozvoje uvnitř firmy, ..

Marketing a distribuce – konkurenční struktura trhu, celkový a relativní podíl
podniku na trhu, hospodárnost a účinnost průzkumu trhu, vztahy s klíčovými
zákazníky, fáze životního cyklu výrobků, kompletnost sortimentu a služeb, kvalita
výrobků a služeb, síla vedoucího postavení u hlavních výrobků/služeb, balení
výrobků – kvalita, účinnost reklamy, podpůrné aktivity – hospodárnost a účinnost,
servis po nákupu – hospodárnost a účinnost, kanály distribuce, geografické
pokrytí, patenty, pocity zákazníků o podniku a o jeho výrobcích a službách



Strategická analýza vnitřního prostředí firmy

56

Vyhodnocení firemních faktorů/vnitřních zdrojů z pohledu vývoje služby/výrobku,
marketingu, financí, nákupu, výroby, lidských zdrojů, apod.

Výroba – úroveň výrobních nákladů ve srovnání s náklady konkurence, výrobní
kapacity z hlediska uspokojování tržní poptávky, pružnost (flexibilita) z pohledu
požadavků zákazníka, spolehlivost a stabilita výroby, hospodárnost a účinnost
využití výrobního zařízení, hospodárnost využívání energií, surovin, polotovarů,
řízení zásob, řízení kvality, …

Pracovní zdroje – image a prestiž podniku, účinnost organizační struktury,
pracovní klima, kultura podniku, soulad s firemní strategií, velikost podniku v
rámci oboru, kvalita zaměstnanců, vztahy na pracovišti, zkušenosti a motivace
pracovníků, schopnost práce v týmu, účinnost informačního systému, SŘ/TŘ/OŘ
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Vyhodnocení firemních faktorů/vnitřních zdrojů z pohledu vývoje služby/výrobku,
marketingu, financí, nákupu, výroby, lidských zdrojů, apod.

Finance – ukazatele likvidity, síly, ziskovosti, rozdělování finančních zdrojů,
analýza současné a budoucí hodnoty peněz,….

Jednotlivé faktory označit jako silné nebo slabé stránky (+/-) a ohodnotit silou od 1
do 10.
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Z výstupů analýz je třeba identifikovat silné stránky, slabé stránky,
příležitosti, ohrožení – SWOT analýza!

SWOT-
analýza

Interní analýza

S: Silné stránky W: Slabé stránky

E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a

O: Příležitosti

S-O-Strategie:
Vývoj nových metod, 
které jsou vhodné 
pro rozvoj silných 
stránek společnosti 
(projektu).

W-O-Strategie:
Odstranění slabin 
pro vznik nových 
příležitostí.

T: Hrozby

S-T-Strategie:
Použití silných 
stránek pro 
zamezení hrozeb.

W-T-Strategie:
Vývoj strategií, díky 
nimž je možné 
omezit hrozby, 
ohrožující naše 
slabé stránky



SWOT analýza - zásady
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1. Závěry SWOT by měly být relevantní – měla by být zpracována s
ohledem na účel, pro nějž je zpracována.

2. Zaměření na podstatná fakta a jevy (redukce, od nejdůležitějších k méně
důležitým).

3. Uvedení pouze strategických fakt (pokud jsou součástí strategické
analýzy – např. pokud lze slabinu vyřešit jednorázově, nejedná se o
strategickou slabinu).

4. SWOT by měla být objektivní – ne jen subjektivní vyjádření zpracovatele
(ideální více expertů).

5. Síla působení jednotlivých faktorů by měla být v tabulce SWOT nějakým
způsobem ohodnocena.

6. Je vhodné jednotlivé faktory v tabulce zdůvodnit.

7. SWOT při strategické analýze je vhodné zařadit na úplný závěr jakožto
nejdůležitější sumář závěrů z dílčích analýz vnitřního i vnějšího
prostředí.
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Silné stránky:
Jasné řídící kompetence?

Adekvátní finanční zdroje?

Dobré konkurenční schopnosti?

Dobrá pověst u kupujících?

Vedoucí postavení na trhu?

Dobře formulovaná strategie?

Izolace od silných tlaků konkurence?

Vedoucí postavení v technologiích?

Nákladové výhody?

Konkurenční výhody?

Schopnost inovovat výrobky?

Osvědčený management?

Jiné přednosti?
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Slabé stránky:
Absence jasného strategického řízení?

Špatné sledování prováděné strategie?

Zhoršující se konkurenční postavení?

Zastaralé zařízení?

Nízká ziskovost?

Nedostatek řídícího talentu?

Chybějící klíčové dovednosti?

Zavalení operativními problémy?

Zranitelnost konkurenčními tlaky?

Zaostávání ve výzkumu?

Příliš úzký výrobní program?

Slabé tržní image?
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Slabé stránky:
Konkurenční nevýhody?

Podprůměrné marketingové schopnosti?

Neschopnost financovat potřebné strategické změny?

Příležitosti:

Dodávat další skupině zákazníků?

Vstup na nové trhy?

Rozšířit výrobní program pro lepší uspokojování zákazníků?

Schopnost připojit se k lepší strategické skupině?

Sebeuspokojení konkurenčních firem?

Rychlejší růst trhu?



SWOT analýza – pomůcka
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Hrozby
Vstup nového konkurenta?

Rostoucí ceny polotovarů,

Pomalejší růst trhu?

Nepříznivá vládní politika?

Rostoucí konkurenční tlaky?

Zranitelnost recesí?

Rostoucí moc zákazníků, resp. dodavatelů?

Měnící se potřeby a vkus zákazníků?

Nepříznivé demografické změny?



Formulace návrhu strategie
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Po uskutečnění strategických analýz a diagnostice slabých a silných stránek
podniku je možno přistoupit k formulaci strategie.

Corporate
Vyjadřuje základní podnikatelské rozhodnutí, např. v jaké zemi a v jakém odvětví
podnikat, jak alokovat disponibilní prostředky, jakým zásadním způsobem bude
podnikání řízeno, který z existujících podnikatelských záměru bude preferován,
kolik a jaké SBUs budou, formy konkurenčního boje, základní strategické cíle.

Business

Strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení pro jednotlivé SBUs, obsah
business strategie vyjadřuje rozšířený marketingový mix 7P – produkt, cenová
politika, vymezení trhu, distribuční kanály, lidské zdroje, procesy – výrobní,
zásobovací, finanční, informační,.., plánování a organizace dané SBU.



Výběr a přijatelnost strategie
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Výběr - musí splňovat následující požadavky:
• Konzistence s misí, vizí společnosti.

• Návrh vyplývá z uskutečněných analýz.

• Bylo počítáno se všemi dostupnými informacemi a zohledněny byly všechny
faktory a skutečnosti.

• Podnik disponuje klíčovými schopnostmi.

• Návrh nejde za hranice možného.

Přijatelnost:

• Uspokojí všechny důležité stakeholders.

• Bude přijatelná pro stát, místní správu, banky, obchodní partnery, konkurenty,..



Realizace strategie
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1. Musí být vytvořeny organizační podmínky pro přijetí strategie – organizační a
řídící složky (kompetence, zodpovědnost, pravomoci).

2. Klima podporující strategické plánování.

3. Role top manažerů při uvádění strategie do života – důležitá (formulace,
kontrola plnění, korekce nebo X spolupráce?).

4. Informovanost – horizontální i vertikální.

5. Upřesňování, revize strategie – v průběhu.



Společenská odpovědnost firem
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„CSR je koncept, kde firmy integrují na dobrovolné bázi sociální a
environmentální hlediska do svých podnikatelských činností a do
vztahů se svými stakeholders.“(Evropská Unie, Zelená kniha 2001)
„Společenská odpovědnost firem (CSR) představuje dobrovolný
závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k
prostředí i společnosti, ve které podnikají.“ (Business Leaders
Forum)
„CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec
etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.“
(Business for Social Responsibility)
„CSR je kontinuální závazek korporací chovat se eticky a přispívat k
ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality
života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a
společnosti jako celku.“



Společenská odpovědnost firem
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Siemens
Skanska
OKD
Plzeňský Prazdroj
Vodafone
Telefonica
Johnson & Johnson

Aby byla firma společensky odpovědná, musí dělat něco navíc,
něco, co svým způsobem zlepšuje blaho společnosti. (př. ochrana
životního prostředí, zaměstnanecká práva, boj proti diskriminaci,
transparentnost, sociálně investiční politika ad.)



Společenská odpovědnost firem
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Co vyzdvihují společensky odpovědné firmy?
dobrovolnost;
strategie řízení, do které jsou tyto oblasti včleněny;
odpovědnost vůči širšímu okolí – stakeholders (ze str. stakeholders
musí existovat reálná poptávka po etickém chování).

1. Sociální dimenze
2. Ekonomická dimenze
3. Ekologická dimenze



Společenská odpovědnost firem
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Oblasti 
odpovědnosti 
organizace

Přispět 
finančně  na 
fungování 
společnosti

Vytvořit dobrý 
výrobek a 

službu

Zajistit 
udržitelné 

životní 
prostředí a  
ochranu 

přírodních 
zdrojů

Přispívat na 
sociální 

zajištění a 
rovné 

zacházení s 
občany

Zavádět 
proces 

konkurecescho
pnosti

Chránit 
prac.podmínky
zaměstnanců 
a příležitosti 
pro rozvoj



Etický kodex
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Ve vztahu k zákazníkům

Ve vztahu k zaměstnavateli

Ve vztahu ke kolegům

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Ve vztahu ke společnosti


