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Abstrakt
Tato diplomov• pr•ce se zab…v• zhodnocen‡m současn€ situace firmy v jej‡m
konkurenčn‡m prostřed‡. Zkoum• konkurenceschopnost firmy na z•kladě proveden…ch
anal…z. Dle zjištěn…ch skutečnost‡ je sestaven n•vrh činnost‡, kter€ by měli pos‡lit jej‡
konkurenceschopnost do dalš‡ch let.
Pr•ce se skl•d• z těchto č•st‡:
Marketingov€ v•chodiska k t‚matu – teoretick€ vysvětlen‡ pojmů z t€to oblasti
Anal•za současn‚ situace – charakteristika firmy, z•kladn‡ informace, anal…zy
N€vrhov€ č€st – n•vrhy na zlepšen‡ konkurenceschopnosti firmy
Z€věr – shrnut‡ všech poznatků
Kl€čov‚ slova: Konkurenceschopnost, konkurenčn‡ v…hoda, strategie, trh, z•kazn‡k.

Abstract
This diploma thesis deals with the evaluation of current situation of the company in its
competitive environment. It examines the company's competitiveness on the basis of the
analyzes. According to the findings proposal consists of activities that should enhance
its competitiveness in the coming years.
The work consists of:
Marketingt on bases – a theoretical explanation of the terms of the area
Analysis of current situation – the characteristics of company, background information,
analysis
Forms part – suggestions for improving the competitiveness of firms
Conslusion – summary of findings
Key words: Competitiveness, competitive advantage, strategy, market, customer.
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Úvod
Diplomov• pr•ce se zab…v• konkurenceschopnost‡ firmy. Ve zmiňovan€ firmě pracuji a proto
mohu dennodenně sledovat, jak je ovlivňov•na konkurenčn‡m prostřed‡m.
Pro firmu je v dnešn‡ době velk… probl€m prosadit se na trhu. Rostou požadavky z•kazn‡ků na
produkty a konkurence st•le roste. Proto, aby firma byla •spěšn•, mus‡ uspokojovat potřeby
z•kazn‡ků, což ale nen‡ jednoduch€. Z•kazn‡ky je potřeba zaujmout a nab‡dnout jim odlišn€
služby od konkurence. Pokud se tento krok firmě podař‡, vybuduje si dobr€ jm€no firmy,
kter€ ji zajist‡ lepš‡ konkurenčn‡ postaven‡ na trhu vůči ostatn‡m firm•m v oboru. T‡m
dos•hne zisku.
Většina firem mus‡ stavět na odlišen‡ od konkurence. Konkurenčn‡ boj je dnes každodenn‡
souč•st‡ fungov•n‡ firmy. Ty se mohou prosadit formou cenov€ či necenov€ konkurence a t‡m
dos•hnout maximalizace zisku a zv…šen‡ tržn‡ho pod‡lu.
Postup pro z‡sk•n‡ lepš‡ho konkurenčn‡ho postaven‡ by měl b…t stanoven na kvalitn‡m
produktu, schopn…ch zaměstnanc‡ch, dobr€m finančn‡ch hospodařen‡ a tak€ na nab‡dce
služeb, kter• je odlišn• od konkurenčn‡ch nab‡dek.
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1 Marketingová východiska k tématu
1.1 Marketingový

mix

„Marketingov… mix je nejdůležitějš‡m n•strojem marketingov€ho ř‡zen‡. Marketingov… mix
zahrnuje vše podstatn€, s č‡m se firma obrac‡ na trh, na z•kazn‡ky, vše, co rozhoduje o jej‡m
•spěchu na trhu“.1
Marketingov… mix je kl‡čov… n•stroj, kter… původně vznikl v podobě 4P, ale dnes se již
hovoř‡ tak€ o 5P či 7P mixu. Mimo to se objevuj‡ i jin€ modely marketingov…ch mixů.
Marketingov… mix 4P
 Product - produkt – podle definice Americk€ marketingov€ asociace je za produkt
považov•no to, co lze na trhu nab‡dnout k upout•n‡ pozornosti, k z‡sk•n‡, už‡v•n‡
anebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopnost‡ uspokojit př•n‡ nebo potřeby
z•kazn‡ků.
 Price - cena – cena je hodnota v…robku (služby), kterou mus‡ z•kazn‡k vynaložit, aby
dan… v…robek či službu z‡skal
 Place - místo – m‡stem se v marketingov€m mixu označuje distribuce, čili to, jak se
v…robek dostane z m‡sta v…roby do m‡sta prodeje
 Promotion - propagace – jde o prezentaci v…robku za •čelem dost•n‡ se do
podvědom‡ z•kazn‡ků

1

Foret, M.: Marketing pro zač•tečn‡ky. 3. aktualizovan€ vyd•n‡. Brno – Edika, 2012. ISBN: 978-80-226-0006-0,
Str. 97.
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Obrázek 1: Schéma marketingového 4P2

Marketingov… mix 5P
Tradičn‡ pojet‡ 4P je rozš‡řeno o 1 prvek – people (lid€). Vznik tohoto prvku se d• vysvětlit –
technologie lze dnes snadno zkop‡rovat, ale lidsk… faktor je vždy odlišn… a může n•m umožnit
z‡sk•n‡ konkurenčn‡ v…hody.
Marketingov… mix 7P
Marketing je dynamick… obor, kdy jednotliv€ obory v průběhu času různě nab…vaj‡ a ztr•c‡ na
s‡le. Proto došlo k dalš‡mu rozš‡řen‡ již 5P a to o psychical evidence (materi•lov€
předpoklady) a proces (procesy).

2

http://managementmania.com/marketingovy-mix-4p?al=cs
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Marketingov… mix 4C3
“činn… marketingov… mix vhodně kombinuje všechny proměnn€ tak, aby byla z•kazn‡kovi
poskytnuta maxim•ln‡ hodnota a splněny firemn‡ marketingov€ c‡le. Je to soubor
osvědčen…ch n•strojů k realizaci firemn‡ strategie.
Philip Kotler ve sv…ch publikac‡ch uv•d‡, že k tomu, aby byl marketingov… mix spr•vně
použ‡v•n, market€r se na něj nesm‡ d‡vat z pohledu prod•vaj‡c‡ho, ale z hlediska kupuj‡c‡ho.
Marketingov… mix pak bude vypadat takto:


z produktu se stane zákaznická hodnota (CustomerValue),



z ceny zákazníkovo vydání (Cost to theCustomer),



m‡sto se přeměn‡ na zákaznické pohodlí (Convenience),



z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Communication).

D‡ky tomu zjist‡me, že z•kazn‡k požaduje hodnotu, n‡zkou cenu, z•kaznick€ pohodl‡ a
komunikaci, nikoliv propagaci. Ze 4P se tak stanou 4C.
Obrázek 2: Schéma vztahu 4P a 4C

4P

4C

V…robek

Řešen‡ potřeb z•kazn‡ka (customersolution)

Cena

N•klady, kter€ z•kazn‡kovi vznikaj‡ (customercost)

Distribuce Dostupnost řešen‡ (convenience)
Propagace Komunikace (communication)

3

http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/
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1.2 Marketingov„ prostřed€
Každ… podnik je při sv€m působen‡ na trhu ovlivňov•n prostřed‡m, ve kter€m působ‡. Vlivy
mohou b…t buď ovlivniteln€ nebo neovlivniteln€ a působ‡ uvnitř či vně podniku. Vnějš‡ vlivy
mohou poch•zet z mikroprostřed‡ (z•kazn‡ci, dodavatel€, distributoři, konkurence a
veřejnost), či makroprostřed‡ (vlivy ekonomick€, demografick€, př‡rodn‡, technick€ a
technologick€, politick€ a kulturn‡).
Obr‚zek 3: Rozdělen€ vlivů4

1.2.1 Mikroprostřed€
Dodavatel€ a distributoři – dodavatel€ jsou firmy, prod•vaj‡c‡ sv€ produkty či poskytuj‡c‡
služby, kter€ firma potřebuje pro plněn‡ sv…ch c‡lů. Vždy se u dodavatelů sleduje cena,
kvalita, spolehlivost dod•vek, servis, doprava aj. Je lepš‡ neb…t z•visl… pouze na jednom
dodavateli.
Z•kazn‡ci – pokud firma chce b…t •spěšn•, měla by reagovat na každou potřebu z•kazn‡ka.
Mezi z•kazn‡ky můžeme zařadit trh v…robn‡ sf€ry, trh zprostředkovatelů, trh spotřebitelů, trh
vl•dn‡ a mezin•rodn‡ trh.
Konkurence – je důležit€ b…t lepš‡ než konkurence. K tomu může firma využ‡t tato odlišen‡ –
kvalita v…robku, služby, cena, vlastnosti, atd. Z•roveň je vždy nutn€ pozorovat konkurenci –
jejich v…robky, postupy, ceny, atd.
4

Světl‡k, J.: Marketing – cesta k trhu. 1. vyd•n‡. Zl‡n – EKKA, 1994. Str. 21.
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Veřejnost – určit• skupina obyvatel, kter• může ovlivnit chov•n‡ podniku.Veřejnost‡
rozum‡me m‡stn‡ komunitu, z•jmov€ skupiny, sdělovac‡ prostředky, zaměstnance podniku a
širokou veřejnost.

1.2.2 Makroprostřed€
Ekonomick€ vlivy – mezi ekonomick€ faktory řad‡me kupn‡ s‡lu a strukturu popt•vky
z•kazn‡ků. Kupn‡ s‡la z•vis‡ na řadě činitelů (důchody obyvatelstva, v…še •spor, možnost
•věru, atd.).
Demografick€ vlivy – zde se firma zab…v• zkoum•n‡m např. velikost‡ populace, věkov…m
složen‡m, pohlav‡m, n•rodnost‡, n•boženstv‡m, atd.
Př‡rodn‡ prostřed‡ – toto prostřed‡ zahrnuje z•soby př‡rodn‡ch zdrojů a jejich cenu, devastac‡
životn‡ho prostřed‡.
Technologick€ prostřed‡ – je to jeden z nejsilnějš‡ch vnějš‡ch vlivů. Zahrnuj‡ se zde vešker€
změny v surovin•ch, v…robc‡ch a v…robn‡ch postupech. Tyto změny maj‡ vliv na rozvoj
jednotliv…ch průmyslov…ch odvětv‡.
Politick€ prostřed‡ – toto prostřed‡ vytv•ř‡ siln€ vlivy na rozhodov•n‡ a pl•nov•n‡
podnikov€ho marketingu. Nejv…znamnějš‡ pro pl•nov•n‡ jsou legislativn‡ podm‡nky.
Kulturn‡ a soci•ln‡ prostřed‡ – toto prostřed‡ představuje řadu faktorů, kter€ vypl…vaj‡
z hodnot, zvyků a preferenc‡ obyvatelstva.
1.2.3 Co je konkurence
„Obecn… v…znam slova konkurence znamen• rivalitu, soutěžen‡ o moc, •spěch nebo
n•klonnost. Mezi podnikateli se může jednat o hospod•řskou soutěž“.5
V konkurenci jde o vztah dvou a v‡ce subjektů. Z•kladn‡ marketingov€ pravidlo ř‡k•, že
pokud chce b…t firma na trhu •spěšn•, mus‡ b…t lepš‡ než konkurence v plněn‡ př•n‡ a potřeb
z•kazn‡ků.
Každ• firma potřebuje m‡t informace o konkurenci. Mus‡ zn•t firmu, kter• je jej‡m
konkurentem, jak• je jej‡ konkurenčn‡ strategie, jak€ m• c‡le, siln€ a slab€ str•nky a jak
reaguje na sv€ ohrožen‡.

5

http://cs.wikipedia.org/wiki/Konkurence
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Dle nahraditelnosti v…robku rozlišujeme konkurenci na:6
1) Konkurence značek – konkurenčn‡ firma nab‡z‡ podobn€ v…robky či služby stejn…m
z•kazn‡kům za podobn€ ceny.
2) Odvětvov• konkurence – konkurenčn‡ firma je v…robcem stejn€ tř‡dy v…robků.
3) Konkurence formy – všechny konkurenčn‡ firmy nab‡zej‡ stejnou službu.
4) Konkurence rodu – jsou to ty konkurence, kter€ soupeř‡ o tyt€ž z•kazn‡kovy pen‡ze.

1.2.4 Konkurenčn€ prostřed€
Konkurenčn‡ prostřed‡ si můžeme definovat jako m‡sto, kde se střet•vaj‡ dvě nebo v‡ce firem,
kter€ se ve stejn€m čase a na stejn€m m‡stě snaž‡ prodat svoji službu či v…robek za •čelem
zisku při použit‡ podobn…ch metod.

1.2.5 Trh
Trh je m‡sto, na kter€m se střet•v• nab‡dka s popt•vkou. Přitom může j‡t o různ€ typy nab‡dky
a popt•vky a tak m•me různ€ množstv‡ trhů, jako např. trh peněz, trh v…robků a zbož‡, trh
pracovn‡ch sil, trh surovin a dalš‡.
Hlavn‡m čl•nkem trhu je z•kazn‡k, jeho potřeba nebo požadavek, a proto se •častn‡ směny,
aby tuto potřebu uspokojil.
Velikost trhu je vždy podm‡něn• počtem z•kazn‡ků, kteř‡ projev‡ svoji potřebu směnit to co
maj‡ za to, co by chtěli nebo potřebuj‡.
1.2.6 Tržn€ formy
Pro splněn‡ z•kladn‡ podm‡nky trhu je nutn• existence větš‡ho počtu prod•vaj‡c‡ch a
kupuj‡c‡ch. T‡m dojde k omezen‡ prosazov•n‡ sv€ho z•jmu.
Čist… monopol – jedn• se o jednu firmu, kter• vyr•b‡ určit… v…robek nebo poskytuje určitou
službu. Pokud monopol nen‡ regulov•n, může doch•zet ke snaze zvyšov•n‡ cen na trhu.
Čist… oligopol – v‡ce firem vyr•b‡ totožn… v…robek. Zde doch•z‡ minim•lně ke změně cen,
naopak zde doch•z‡ ke zvyšov•n‡ •rovně poskytovan…ch služeb.

6

Kotler, P.: Marketing management. 9. přepracovan€ vyd•n‡. Praha –GradaPublishing, spol. s r.o.. ISBN 807169-600-5. Str. 209.
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Heterogenn‡ oligopol – tento trh tvoř‡ omezen… počet v…robců, kteř‡ vyr•běj‡ podobn€
v…robky, liš‡c‡ se ale ve sv€ kvalitě.
1.2.7 Př€stup na trh
Firma se při sv€m vstupu na trh může rozhodnout, jak… zvol‡ př‡stup při osloven‡ z•kazn‡ků
na trhu. Může se vydat buď cestou tržně nediferencovan€ho marketingu, což je, že firma
působ‡ na cel… trh a neděl• rozd‡ly mezi z•kazn‡ky. Druh…m př‡stupem je c‡len… marketing,
pomoc‡ něhož se zaměř‡ na určit… segment z•kazn‡ků, kter€mu pot€ nab‡z‡ sv€ v…robky a
služby.

1.3 Segmentace trhu
Každ… z•kazn‡k m• jin€ potřeby, z•jmy, př‡jmy atd. Proto mus‡ v praxi doch•zet k segmentaci
trhu. Dle definice segmentace trhu se jedn• o: „nalezen‡ skupin z•kazn‡ků dle stanoven…ch
krit€ri‡.“7. Z•kazn‡ky je potřeba rozdělit tak, aby si byli co nejv‡ce podobn‡, např. sv…mi
z•jmy, v…š‡ sv…ch př‡jmů, věkem, atd. „Segment je skupina z•kazn‡ků, kteř‡ maj‡ sv€
specifick€ požadavky na určitou skupinu v…robků.“8
1.3.1 V•hody segmentace
Segmentace m• v…hody a nev…hody. V…hodou je uspokojen‡ potřeb z•kazn‡ka (v…robek je
vyroben podle př•n‡ dan€ho z•kazn‡ka), lepš‡ distribuce (dan‡ z•kazn‡ci preferuj‡ určit€ druhy
v…robků, kter€ seženou ve specializovan…ch prodejn•ch), přizpůsoben‡ v…robku z•kazn‡kovi
(pokud je z•kazn‡k s v…robkem spokojen, tak dan… v…robek bude nakupovat častěji nebo
můžeme zv…šit u v…robku tak€ cenu, jelikož v‡me, že z•kazn‡k si dan… v…robek koup‡ i za
vyšš‡ cenu), konkurenčn‡ v…hoda (pokud nab‡dne firma odlišn… v…robek se specifick…mi
vlastnostmi, může se st•t vůdcem na trhu).
Z•kladn‡ podm‡nkou segmentace trhu je, aby z•kazn‡ci byli odlišn‡. Poč‡t• se s t‡m, že každ…
z•kazn‡k preferuje jin€ hodnoty a m• jin• př•n‡. Z•roveň určit• skupina z•kazn‡ků mus‡ m‡t
někter€ z•jmy společn€.
Segment mus‡ b…t velk… a stabiln‡, aby se vynaložen€ n•klady vr•tily.

7
8

Světl‡k, J.: Marketing – cesta k trhu. 1. vyd•n‡. Zl‡n – EKKA, 1994. Str. 93.
Tamt€ž, str. 93.
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1.3.2 Hlediska segmentace
D• se ř‡ci, že existuje mnoho způsobů, jak trh rozdělit. Využ‡v• se mnoho hledisek, pomoc‡
kter…ch lze trh členit. Hlediska se daj‡ tak€ kombinovat a t‡m se může z‡skat specifičtějš‡
rozdělen‡ trhu. Z•kladn‡ dělen‡ se d• určit dle hledisek: geografick€, demografick€,
psychologick€, behavior•ln‡ (chov•n‡ a zvyky uživatelů).
Geografick€ hledisko – trh segmentujeme dle dan€ho •zem‡. Znamen• to, že si z•kazn‡ky
např. Česk€ republiky rozděl‡me po jednotliv…ch kraj‡ch. D•le např‡klad můžeme trh rozdělit
na česk… a zahraničn‡. Firma m• na v…běr různ€ možnosti sledov•n‡ – buď se celkově zaměř‡
na cel… okruh a přitom bude větš‡ pozornost věnovat vybran€mu segmentu nebo se může
př‡mo zac‡lit jen na dan… segment – zde je v…hoda lepš‡ distribuovatelnosti.
Demografick€ hledisko – zde člen‡me z•kazn‡ky např. dle věku, pohlav‡, životn‡ stylu,
n•boženstv‡, n•rodnosti, povol•n‡, př‡jmu a dalš‡. Toto členěn‡ n•m usnadňuje rozčleněn‡
z•kazn‡ků do jednotliv…ch skupin, u kter…ch můžeme l€pe odhadnout jejich potřeby a př•n‡ a
tak€ službu upravit l€pe dle jejich požadavků.
Každ… z•kazn‡k m• jin€ př•n‡ – pro určen‡ př•n‡ je důležit… věk z•kazn‡ka, proto službu
mus‡me nastavit tak, aby byla přijateln• např. pro teenagera, ale pro dospěl€ho člověka
v produktivn‡m věku mus‡me nastavit službu jinak. Stejn€ je to u pohlav‡ – jin€ potřeby maj‡
ženy a jin€ muži.
Psychologick€ hledisko – zde jsou lid€ rozděleni podle osobnosti, soci•ln‡ tř‡dy či životn‡ho
stylu. Toto rozdělen‡ může pomoci k lepš‡mu pochopen‡ n•kupn‡ho chov•n‡. Zde se daj‡
odlišit např. ti z•kazn‡ci, kteř‡ preferuj‡ image v…robku či značku a neřeš‡ cenu. Jin‡ si raději
koup‡ m€ně v…razn… v…robek, ale za př‡znivějš‡ cenu.
Behavior•ln‡ hledisko – pro segmentaci je důležit€ sledovat chov•n‡ z•kazn‡ka. Zde si
vš‡m•me toho, jak často z•kazn‡ci v…robek použ‡vaj‡, jakou hledaj‡ kvalitu v…robku, za jakou
cenu si v…robek koup‡ či jak€ značce jsou věrni. Někteř‡ z•kazn‡ci si obl‡b‡ jen určitou značku
a kupuj‡ st•le tu samou. Každ• firma by měla vědět, proč si z•kazn‡k kupuje pr•vě třeba tu
jejich značku. Dalš‡ důležitou informac‡ je m‡sto n•kupu – někteř‡ z•kazn‡ci preferuj‡ mal€
butiky, jin‡ velk• n•kupn‡ centra, burzy, tržiště, seccond handy. Někteř‡ z•kazn‡ci nakupuj‡
raději ve slev•ch. Jde o to, že každ… z•kazn‡k hled• jak…si užitek, kter… mu v…robek či služba
přinese, ale každ… je ochotn… za ni zaplatit jinou hodnotu.
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1.3.3 Tři z‚kladn€ podm€nky segmentace
Pro snadn€ určen‡ segmentace mus‡ b…t splněny tř‡ z•kladn‡ podm‡nky:
-

lid€ zahrnut‡ do dan€ho segmentu mus‡ m‡t společn€ někter€ rysy a vlastnosti

-

každ… segment mus‡ b…t měřiteln…

-

každ… segment mus‡ b…t př‡stupn…

1.3.4 Pokryt€ trhu
Strategie pokryt‡ trhu se snaž‡ naj‡t odpověď na ot•zku, kter…m směrem se m• firma vydat při
osloven‡ z•kazn‡ků a jak€mu segmentu se bude věnovat. Existuj‡ tři strategie trhu:
Nediferencovan• – cel€mu trhu se nab‡z‡ stejn… produkt. Strategie b…v• pro podnik v…hodn•,
jelikož se ve velk…ch s€ri‡ch vyr•b‡ stejn… produkt, kter… se dod•v• stejn…m způsobem všem
z•kazn‡kům za stejnou cenu. Na dnešn‡ch vyspěl…ch trz‡ch je tato strategie prakticky
nerealizovateln•.
Diferencovan• – podnik vyb‡r• současně několik segmentů trhu a pro každ… pak vyr•b‡
specifickou nab‡dku.
Koncentrovan• – použ‡v• se tehdy, pokud firma nem• dostatek finančn‡ch zdrojů. Firma se
proto snaž‡ pomoc‡ specializace dos•hnout dominantn‡ho postaven‡ na někter€m d‡lč‡m trhu.
1.3.5 Tržn€ zac€len€
Firma si rozděl‡ z•kazn‡ky do jednotliv…ch segmentů. Pot€ se mus‡ rozhodnout, na jak…
určit… segment se zaměř‡. Tomuto kroku se ř‡k• tržn‡ zac‡len‡. Rozhoduje o tom, zda zaměřen‡
bude pouze na jeden kl‡čov… segment, či na v‡ce segmentů, pro kter€ se pak stanov‡
marketingov… mix. Dan… segment mus‡ b…t siln… natolik, aby pokryl n•klady spojen€
s marketingov…m mixem.
1.3.6 Tržn€ um€stěn€
Po proveden‡ všech anal…z se mus‡ firma rozhodnout pro dan… segment a na jak… trh ho
um‡st‡. Spr•vn€ um‡stěn‡ produktu znamen• jeho dobr€ vn‡m•n‡ z•kazn‡kem. Pro dobr€
vn‡m•n‡ produktu je d•le důležit… vzhled v…robku, vlastnosti, cena a kvalita. Tyto
charakteristiky často b…vaj‡ •zce propojeny – kvalita může b…t ovlivněna cenou. Proto se
použ‡v• marketingov… mix, kter… slouž‡ pro spr•vnou prezentaci v…robku.

21

1.4 Značka
Slovo značka (neboli tak€ značen‡ či označen‡) je slovo velmi obecn€ povahy. Může se jednat
o konkr€tn‡ předmět označuj‡c‡ nějakou věc, osobu apod. nebo o grafick… či p‡semn… symbol
(často i o symbol vhodně kombinovan…). Značka může b…t i prost€ slovn‡ pojmenov•n‡
konkr€tn‡ho v…robku či služby, tedy obchodn‡ značka. Značky se použ‡vaj‡ prakticky ve všech
oborech lidsk€ činnosti, vyskytuj‡ se všude okolo n•s.9
Při vytv•řen‡ marketingov€ strategie pro jednotliv€ v…robky se jejich tvůrci mus‡ dohodnout
na označen‡ v…robku. V…voj značkov…ch v…robků je velice n•kladn… a jedn• se o
dlouhodobou investici, zejm€na v reklamě, propagaci a balen‡. Důležitou souč•st‡ je tak€
schopnost vytv•řet, udržovat a rozv‡jet dobr€ jm€no značky.
Americk• asociace definuje značku takto: „Značka je jm€no, n•zev, znak, v…tvarn… projev
nebo kombinace předchoz‡ch prvků. Jej‡m smyslem je odlišen‡ zbož‡ nebo služeb jednoho
prodejce nebo skupiny prodejců od zbož‡ nebo služeb konkurenčn‡ch prodejců.“10
Značka je identifikac‡ buď v…robce či prodejce. Může se jednat o jm€no, ochrannou zn•mku,
logo nebo jin… znak. Prvek značky představuje jm€no, term‡n, symbol, p‡smeno, tvar či
kombinace.
Značka je v podstatě slibem prodejce, že bude prod•vat zbož‡ či služby s určitou
charakteristikou vlastnost‡, zaručuj‡c‡ch kvalitu.
Značka sděluje informace v šesti odlišn…ch •rovn‡ch:11
Charakteristika – Značka vyvol•v• v paměti asociace spojen€ s charakteristick…mi rysy
značkov€ho v…robku.
Př‡nosy – Značka je něč‡m v‡c, než jen pouh…m souborem charakteristick…ch vlastnost‡.
Z•kazn‡k si nekupuje tyto vlastnosti, ale v…hody, kter€ mu z nich plynou. Proto je nutn€
technick€ parametry spr•vně přeložit.
Syst€m hodnot – Značka tak€ ř‡k• něco o syst€mu hodnot v…robce.
Kulturn‡ hodnoty – Značka může rovněž reprezentovat kulturn‡ hodnoty.
9

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zna%C4%8Dka
Kotler, P.: Marketing management. 9. přepracovan€ vyd•n‡. Praha –GradaPublishing, spol. s r.o.. ISBN 807169-600-5. Str. 390.
11
Tamt€ž, str. 390
10
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Osobnost – Značka se rovněž může prom‡tat do určit€ osobnosti.
Uživatel – Představujeme si, že značkov… v…robek si kupuje a použ‡v• určit… druh z•kazn‡ků.
Značka představuje určitou s‡lu podniku, protože se v tomto př‡padě jedn• o nej•činnějš‡
zbraň konkurenčn‡ho boje. Č‡m je značka silnějš‡, t‡m m€ně ji ohrožuje chov•n‡ konkurence a
v…kyvy trhu. Firma může rozhodovat, kdo bude leaderem na trhu. Značka pro firmu
představuje jak€si firemn‡ image a snadnějš‡ identifikaci jej‡ch v…robků pro z•kazn‡ky.
Z•kazn‡ky může firma pomoc‡ značky segmentovat do c‡lov…ch skupin z•kazn‡ků a tak
urychlovat jejich rozhodovac‡ proces. Pomoc‡ značky vytv•ř‡ firma u z•kazn‡ka emotivn‡
pouto, z•kazn‡ci se st•vaj‡ věrn‡ značce a firma mu za to zaručuje vysokou kvalitu v…robků.

1.5 Konkurenceschopnost a konkurenčn€ v•hoda
1.5.1 Konkurenceschopnost
Konkurenceschopnost nebo-li konkurenčnost můžeme definovat jako: „Schopnost utkat se
s předn‡mi konkurenty, obst•t a zajistit si alespoň střednědobou prosperitu“.12 Konkurenčnost
vznikla na z•kladě tržn‡ rivality. Vyjadřuje tržn‡ potenci•l podniku, nebo – li schopnost
dosahovat dobr€ho postaven‡ na trhu. Konkurenceschopnost je nutn€ neust•le rozv‡jet.
1.5.2 Konkurenčn€ v•hoda
Konkurenčn‡ v…hoda je jak•si odlišnost firmy, kter• ji zajišťuje dlouhodobou prosperitu. Aby
konkurenčn‡ v…hoda byla •spěšn•, mus‡ b…t těžko napodobiteln• konkurenc‡, mus‡ b…t
atraktivn‡ pro z•kazn‡ky, ekonomick…m př‡nosem pro firmu a v neposledn‡ řadě mus‡ b…t
podporov•na zaměstnanci firmy. Pokud si firma nevybuduje dostatečnou konkurenčn‡
v…hodu, může j‡ hrozit ztr•ta nejlepš‡ch obchodn‡ch z•stupců a odborn‡ků.
V konkurenčn‡ v…hodě jde o to, jak siln€ str•nky podniku zaměřit proti konkurenci.
Konkurenčn‡ v…hodou podniku může b…t vše – ať je to služba, kter• prov•z‡ samotn… v…robek
či už jen v…robek – jeho konstrukce, design, užitnost, jakost, cena. Dalš‡ v…hodou může b…t
způsob v…roby, technologick€ vlastnosti, produktivita, ohleduplnost k životn‡mu prostřed‡,
zeměpisn• poloha firmy, lid€ v podniku, firemn‡ jm€no či značka, atd.

12

Jir•sek,J. A.: Konkurenčnost – v‡tězstv‡ a por•žky na kolbišti trhu. 1. vyd•n‡. Praha – PROFESSIONAL
PUBLISHING. ISBN 80-86419-11-8. Str. 48.
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Podnik mus‡ sv€ spotřebitele upoutat.
M. Porter definuje konkurenčn‡ v…hodu takto: "Konkurenčn‡ v…hoda je j•drem v…konnosti
podniku na trz‡ch, kde existuje konkurence. Je tvořena hodnotou, kterou je podnik schopen
vytvořit pro sv€ kupuj‡c‡ a kter• převyšuje n•klady podniku na jej‡ vytvořen‡. Hodnota je to,
co je kupuj‡c‡ ochoten zaplatit a vyšš‡ hodnota pramen‡ z toho, že podnik nab‡dne nižš‡ ceny
než konkurenti za rovnocennou užitnou hodnotu, nebo že poskytne zvl•štn‡ v…hody, kter€
v‡ce než vynahrad‡ vyšš‡ cenu."13
Podle Portera existuj‡ dva z•kladn‡ typy konkurenčn‡ v…hody - n‡zk€ n•klady a diferenciace.
V…hoda n‡zk…ch n•kladů spoč‡v• ve schopnosti podniku provozovat všechny hodnototvorn€
činnosti s nižš‡mi n•klady než konkurenti, strategick• hodnota t€to v…hody pak ve schopnosti
dlouhodob€ho udržen‡ t€to v…hody. V…hodu diferenciace realizuje takov… podnik, kter… se od
konkurence v něčem, co je pro z•kazn‡ky cenn€ a hodnotn€, odlišuje (diferencuje). Současně
mus‡ sledovat, aby se n•klady vynaložen€ na diferenciaci přeměnily ve vyšš‡ v…kon. 14
Phillip Kotler uv•d‡, že bude konkurenceschopnost podniků v 21. stolet‡ ovlivněna někter…mi
nov…mi trendy, jako např.: 15


spotřebiteli se stanou zejm€na z•kazn‡ci ve věkov€ skupině nad 55 let,



bude se zmenšovat pod‡l spotřebitelů z tzv. „středn‡ tř‡dy“ a růst pod‡l z•kazn‡ků s
vysok…mi př‡jmy, a naopak někteř‡ lid€ budou „z•měrně chud‡“, o pr•ci nebudou m‡t
z•jem a budou d•vat přednost uspokojov•n‡ potřeb jin€ho druhu, než konzumaci statků,



d•le se bude zvyšovat v…znam obchodn‡ch značek, zejm€na celon•rodn‡ch a
celosvětov…ch značek,



•spěšn… podnik bude muset nab‡zet spotřebitelům vysoce kvalitn‡ produkty za cenu nižš‡
než konkurence,



marketing bude st•le v‡ce spojov•n „ s bojem za dobrou věc“, podniky na sebe budou
poutat pozornost sponzorov•n‡m boje za soci•ln‡ probl€my, budou podporovat ochranu
životn‡ho prostřed‡, pom•hat bezdomovcům, apod.,



bude se zrychlovat v…robkov… v…voj, v…roba, distribuce, servis,

13

Porter, M., E.: Konkurenčn‡ v…hoda. 1. vyd•n‡. Praha – VICTORIA PUBSLISHING, a. s. ISBN 80-85605-120. Str. 15-16
14
http://dspace.upce.cz/xmlui/bitstream/handle/10195/32326/CL460.pdf?sequence=1
15
http://dspace.upce.cz/xmlui/bitstream/handle/10195/32326/CL460.pdf?sequence=1
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podniky budou st•le v‡ce využ‡vat služeb extern‡ch dodavatelů, budou nakupovat ze
zdrojů, kter€ poskytnou za stejn€ pen‡ze nejvyšš‡ hodnotu.

1.5.3 Konkurenčn€ strategie
Z•sadn‡ ot•zkou v konkurenčn‡ strategii je postaven‡ podniku uvnitř jeho odvětv‡. Podle toho,
jak€ postaven‡ podnik z‡sk•, se d• určit, zda jeho v…nosnost bude nad nebo pod průměrem.
Když podnik z‡sk• dobr€ postaven‡, může dosahovat vysok€ho zisku. Pro dosažen‡
nadprůměrn€ho v…konu je potřeba dlouhodobě udržiteln• konkurenčn‡ v…hoda. Z•kladn‡
konkurenčn‡ v…hodou jsou n‡zk€ n•klady nebo diferenciace. Tyto dva typy vedou ke třem
generick…m strategi‡m, a to vůdč‡ postaven‡ v n‡zk…ch n•kladech, diferenciace a fokus.

Obr‚zek 4: Tři generick„ strategie16

Konkurenčn€ v•hoda
Nižš‡ n•klady

Diferenciace

1. Vůdč‡ postaven‡
Širok… c‡l

2. Diferenciace

v n‡zk…ch n•kladech

Konkurenčn„ rozsah
“zk… c‡l

3A. Soustředěn‡ pozornosti

3B. Soustředěn‡ pozornosti

na n‡zk€ n•klady

na diferenciaci

Vůdč‡ postaven‡ v n‡zk…ch n•kladech
V t€to strategii si podnik urč‡ za svůj c‡l, že se stane zn•m…m v…robcem s n‡zk…mi n•klady.
Bude m‡t širok… rozsah sv€ činnosti v mnoha segmentech. “spory hled• např. ve
velkov…robě, patentovan€ technologii, v…hodnějš‡m př‡stupu k surovin•m, atd.
„Jestliže si podnik dok•že z‡skat a udržet vůdč‡ postaven‡ v n•kladech, pak bude ve sv€m
odvětv‡ podnikem s nadprůměrn…m v…konem za předpokladu, že bude dosahovat cen, jež jsou
v dan€m odvětv‡ průměrem nebo bl‡zko průměru. Při stejn…ch cen•ch nebo při nižš‡ch cen•ch
než maj‡ konkurenti se podniku s nejnižš‡mi n•klady prom‡tne jeho n‡zkon•kladov€ postaven‡
do vyšš‡ch zisků. Podnik s nejnižš‡mi n•klady však nemůže ignorovat z•klady diferenciace.
Jestliže kupuj‡c‡ nebudou pociťovat jeho v…robek jako srovnateln… nebo přijateln…, bude
16

http://is.vos.cz/ucitel/kratochv/predstav/mporter.doc - dokument Mporter, str.7
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podnik s nejnižš‡mi n•klady nucen sn‡žit ceny hodně pod •roveň cen konkurentů, aby z‡skal
odbyt. Toto může •plně vymazat v…hody plynouc‡ z jeho př‡zniv€ho postaven‡ v n•kladech.
M•-li podnik s nejnižš‡mi n•klady dosahovat nadprůměrn€ho v…konu, mus‡ ve vztahu ke
sv…m konkurentům dos•hnout parity nebo
se, pokud jde o konkurenčn‡ v…hodu,
n•kladech.

Parita

proximity v z•kladech diferenciace, i když
op‡r•

o

sv€

vůdč‡

postaven‡

v n‡zk…ch

v z•kladech diferenciace dovoluje podniku s nejnižš‡mi n•klady

přeměnit svou v…hodu n‡zk…ch n•kladů př‡mo do zisků vyšš‡ch, než maj‡

konkurenti.

Proximita v diferenciaci znamen•, že sn‡žen‡ ceny nutn€ k z‡sk•n‡ přijateln€ho pod‡lu na
trhu neznehodnocuje n•kladovou
pak

v…hodu

podniku

nejnižš‡mi

n•klady.

Tato

firma

dosahuje nadprůměrn…ch zisků. Logika strategie vůdč‡ho postaven‡ v n‡zk…ch

n•kladech obvykle vyžaduje, aby dan• firma byla skutečně

firmou s nejnižš‡mi

n•klady, nikoli jen jednou z několika firem, kter€ o toto postaven‡ soupeř‡. Jestliže
existuje v‡ce firem než jedna, kter€ usiluj‡ o prvenstv‡

v nejnižš‡ch n•kladech,

soupeřen‡ mezi nimi je obvykle drav€, protože každ… kous‡ček pod‡lu na trhu je
pokl•d•n za rozhoduj‡c‡. Pokud jedna firma nedok•že z‡skat prvenstv‡ v nejnižš‡ch
n•kladech a „přesvědčit“ ostatn‡, aby svou strategii opustily, mohou b…t
v…nosnost

(

a

dlouhodobou

nejnižš‡ch n•kladech

strukturu

odvětv‡)

katastrof•ln‡.

Vůdč‡

důsledky pro
postaven‡ v

je tedy strategi‡, kter• obzvl•ště z•vis‡ na preventivn‡ch

z•brann…ch akc‡ch, ledaže by nějak• v…znamn• technologick• změna dovolila podniku
z•sadně změnit jeho postaven‡ z hlediska n•kladů.“17
Diferenciace
Při t€to strategii usiluje podnik o jedinečnost ve sv€m prostřed‡. Pečlivě vyb‡r• jednu nebo
v‡ce vlastnost‡ v…robku či služby, kter€ nab‡z‡ kupuj‡c‡m v dan€m odvětv‡ a kter€ vn‡maj‡
kupuj‡c‡ jako důležit€. T‡m si vybuduje jedinečn€ postaven‡, aby tyto potřeby z•kazn‡ků mohl
uspokojovat. Za svou jedinečnost je odměněn vyšš‡ cenou. Diferenciace se může vyv‡jet na
samotn€m v…robku, na způsobu distribuce, na marketingov€ viditelnosti a na řadě dalš‡ch
faktorů.
Podnik, kter… dos•hne diferenciace a tak€ si ji udrž‡, bude m‡t ve sv€m oboru nadprůměrn€
zisky, jestliže č•stka, o kterou je jeho cena vyšš‡, převyšuje mimoř•dn€ n•klady vydan€ na to,
aby byl v…jimečn…m. Podnik proto mus‡ vždy hledat nov€ způsoby diferenciace vedouc‡
k vyšš‡m ziskům, než jsou samotn€ n•klady na diferenciaci. Podnik usiluj‡c‡ o diferenciace
17

http://is.vos.cz/ucitel/kratochv/predstav/mporter.doc - dokument Mporter, str.8
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nemůže opomenout sv€ postaven‡ v oblasti n•kladů, protože nepř‡zniv€ n•klady zbav‡ jeho
vyšš‡ cenu •činnosti.
Aby diferenčn‡ strategie byla •spěšn•, mus‡ podnik vybrat ty ukazatele v…robků či služeb
(atributy), kter€ se liš‡ od atributů konkurence. Podnik mus‡ b…t jedinečn…m a mus‡ tak€ b…t
vn‡m•m jako jedinečn….
Fokus
„Třet‡ generick• strategie je fokus. Tato strategie je zcela odlišn• od ostatn‡ch, protože
spoč‡v• ve v…běru •zk€ho rozsahu konkurence uvnitř dan€ho odvětv‡. Podnik s fok•ln‡
strategi‡ si vybere jeden segment nebo skupinu segmentů v tomto odvětv‡ a přizpůsob‡ svou
strategii přesně tomu, aby sloužila jen těmto, nikoli jin…m segmentům. T‡m, že podnik co
nejv‡ce rozv‡j‡ svou strategii z hlediska c‡lov…ch segmentů, snaž‡ se z‡skat konkurenčn‡
v…hodu ve sv…ch c‡lov…ch segmentech, i když nebude m‡t konkurenčn‡ v…hodu celkovou.
Fok•ln‡ strategie m• dvě varianty. Při n€kladov‚ fok€ln… strategii (costfocus) usiluje podnik
ve sv€m c‡lov€m segmentu o v…hodu nejnižš‡ch n•kladů, kdežto při diferenciačn… fok€ln…
strategii o diferenciaci. Obě varianty fok•ln‡ strategie spoč‡vaj‡ na rozd‡lech mezi segmenty,
na něž podnik koncentroval svou pozornost, a jin…mi segmenty v dan€m odvětv‡. C‡lov€
segmenty buď mus‡ m‡t kupce s neobvykl…mi potřebami, anebo se mus‡ v…robn‡ a dodac‡
syst€m, kter… nejl€pe slouž‡ c‡lov€mu segmentu, odlišovat od syst€mu jin…ch segmentů
dan€ho odvětv‡. N•kladov• fok•ln‡ strategie využ‡v• rozd‡lů v chov•n‡ n•kladů v někter…ch
segmentech, kdežto diferenciačn‡ fok•ln‡ strategie vych•z‡ ze speci•ln‡ch potřeb kupuj‡c‡ch v
určit…ch segmentech. Takov€to rozd‡ly znamenaj‡, že tyto segmenty jsou nevalně
obsluhov•ny široce zaměřen…mi konkurenty, kter€ jim poskytuj‡ sv€ služby v t€že době, kdy
je poskytuj‡ jin…m. Podnik s fok•ln‡ strategi‡ může tedy z‡skat konkurenčn‡ v…hodu t‡m, že se
bude těmto segmentům věnovat plně a v…hradně. Š‡ře předmětu z•jmu ovšem z•vis‡ na m‡ře
z•jmu, ale podstatou fok•ln‡ strategie je využ‡t odlišnosti předmětu •zk€ho z•jmu od
ostatn‡ho odvětv‡.“ 18
1.5.4 Diferenciace produktu
Diferenciac‡ se rozum‡ uplatněn‡ rozd‡ln€ vlastnosti, kvality či image v…robku, což ho odliš‡
od konkurenčn‡ch produktů. Firma chce b…t ve sv€m oboru jedinečn•. Zaměřuje se tedy na
vytvořen‡ jedinečn€ho v…robku.
18
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27

V…robek můžeme diferencovat dle z•kladn‡ch vlastnost‡: forma, vlastnosti v…robku, kvalita
v…konu, kter• určuje prim•rn‡ charakteristiku v…konu. Firma by měla svůj produkt neust•le
zdokonalovat, což může v€st k vyšš‡ n•vratnosti a vyšš‡mu pod‡lu na trhu. Diferenciace tak€
může umožnit stanoven‡ vyšš‡ ceny za v…robek, prod•n‡ v‡ce v…robků nebo větš‡ věrnost
kupuj‡c‡ch. Diferenciace dan€ho podniku může přit•hnout skupiny z•kazn‡ků pro dan€
odvětv‡ nebo d‡lč‡ specifikovanou skupinu.
Tak€ je důležit€ př‡zniv€ m‡něn‡ uživatelů o dan€m v…robku a tak€ dobr€ um‡stněn‡, např. na
pultu v obchodě.
Pokud se podniku podař‡ dos•hnout diferenciace a trvale si ji udržet, znamen• to pro ni
nadprůměrn… zisk. Nesm‡ ale zapomenout na n•klady, kter€ vedou k tomuto postaven‡ na
trhu. St•le mus‡ usilovat o snižov•n‡ n•kladů v oblastech, kter€ maj‡ na diferenciaci vliv.
Diferenciaci nelze ch•pat tak, že se d‡v•me na podnik jako celek. Diferenciace vyrůst•
z hodnotov€ho řetězce dan€ho podniku. Potencion•ln‡m zdroje jedinečnosti může b…t jak•koli
činnost. Firmy se mohou tak€ diferencovat pomoc‡ prim•rn‡ch i podpůrn…ch činnost‡
(např.technologick… rozvoj, v…robn‡ a provozn‡ činnost).
Obr‚zek 5: Reprezentativn€ zdroje diferenciace v hodnotov„m řetězci 19

19

Porter, M., E.: Konkurenčn‡ v…hoda. 1. vyd•n‡. Praha – VICTORIA PUBSLISHING, a. s. ISBN 80-85605-120. Str. 155.
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1.5.5 Hodnotov• řetězec
„Michael Porter přišel s term‡nem hodnotov… řetězec, což je n•stroj k identifikaci způsobů,
jak vytvořit vyšš‡ hodnotu pro z•kazn‡ka. Hodnotov… řetězec identifikuje devět strategicky
důležit…ch činnost‡, kter€ vytv•řej‡ hodnotu a cenu ve specifick€m podnikatelsk€m odvětv‡.“20
„Hodnotov… řetězec rozčleňuje podnik do jeho strategicky v…znamn…ch činnost‡, aby bylo
možn€ porozumět chov•n‡ n•kladů a poznat existuj‡c‡ i potenci•ln‡ zdroje diferenciace.
Konkurenčn‡ v…hodu z‡sk•v• podnik t‡m, že bude tyto strategicky důležit€ činnosti dělat
levněji a l€pe něž jeho konkurenti.“21
Hodnotov… řetězec se d• považovat za jist… druh konkurenčn‡ v…hody, jelikož každ• firma m•
hodnotov… řetězec jin… z důvodu historick€ho v…voje, strategie, •spěchů v realizaci atd.
Hodnotov… řetězec se skl•d• z prim•rn‡ch činnost‡ (zab…vaj‡ se fyzickou tvorbou v…robku,
jeho prodejem, dod•n‡m kupuj‡c‡mu a n•sledně jeho servisem) a podpůrn…ch činnost‡ (tyto
činnosti napom•haj‡ prim•rn‡m činnostem

t‡m, že obhospodařuj‡ koupen€ vstupy,

technologii, pracovn‡ silu a dalš‡).
Obr‚zek 6: Hodnotov• řetězec a konkurenčn€ v•hoda 22

20

Kotler, P.: Marketing management – anal…za, pl•nov•n‡, využit‡, kontrola. 7. vyd•n‡. Praha – VICTORIA
PUBSLISHING, a. s., 1992. ISBN 80-85605-08-02. Str. 76.
21
Porter, M., E.: Konkurenčn‡ v…hoda. 1. vyd•n‡. Praha – VICTORIA PUBSLISHING, a. s. ISBN 80-85605-120. Str. 56.
22
Porter, M., E.: Konkurenčn‡ v…hoda. 1. vyd•n‡. Praha – VICTORIA PUBSLISHING, a. s. ISBN 80-85605-120. Str. 59.
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V tomto obrazci jsou zn•zorněny činnosti, jejichž •čelem je navrhovat, vyr•bět, prod•vat na
trhu, dod•vat atd. Hodnotov… řetězec se sestavuje pro př‡slušn€ jednotky samostatně, jelikož
kdyby se sestavoval na •rovni cel€ho odvětv‡, byl by moc rozs•hl….
„Z hlediska konkurence je hodnota tou č•stkou, kterou jsou kupuj‡c‡ ochotni zaplatit za to, co
jim dan… podnik poskytuje. Hodnota se měř‡ celkov…m př‡jmem. Ten je odrazem ceny, kter€
v…robek dan€ho podniku doc‡l‡ a počtu jednotek, kter€ podnik dok•že prodat.“23 Hodnotov…
řetězec tedy ukazuje celkovou hodnotu a sest•v• se z hodnototvorn…ch činnost‡ a marže.
Hodnototvorn€ činnosti jsou důležit€ pro konkurenčn‡ v…hodu. Způsob, jak…m je dan• činnost
vykon•v•na ve spojen‡ s ekonomikou, rozhoduje o tom, zda m• podnik n‡zk€ či vysok€
n•klady ve srovn•n‡ s konkurenc‡.
1.5.6 Hodnota pro zákazníka
Hodnota pro z•kazn‡ka se děl‡ na dva př‡stupy:
Holistick… př‡stup
Jde o: „integrovan€ zkoum•n‡ hodnoty, vytv•řen‡ hodnoty a poskytov•n‡ (sdělov•n‡) hodnoty
za •čelem vybudov•n‡ dlouhodob…ch vz•jemně v…hodn…ch vztahů a společně sd‡len€
prosperity kl‡čov…ch z•častněn…ch osob.“24 “častn‡ky holistick€ho př‡stupu jsou z•kazn‡ci,
společnost a jej‡ spolupracovn‡ci. Patř‡ sem činnosti založen€ na hodnotě – průzkum, tvorba a
poskytov•n‡ hodnoty.

23

Porter, M., E.: Konkurenčn‡ v…hoda. 1. vyd•n‡. Praha – VICTORIA PUBSLISHING, a. s. ISBN 80-85605-120. Str. 60.
24
Kotler, P., Keller K.,L.: Marketing management. 12. vyd•n‡. Praha – GradaPublishing, a. s. ISBN 978-80-2471359-5. Str. 78
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Obr‚zek 7: Struktura holistick„ho marketingu 25

Hodnotov… př‡stup
Viz. hodnotov… řetězec
1.5.7 Z‚kladn€ z‚konitosti •spěšn„ho veden€ boje
Tyto z•konitosti byly zpracov•ny již ve středověku. Jich znalost by měla při spr•vn€ aplikaci
do podnikatelsk€ praxe podstatně zv…šit pravděpodobnost •spěchu konkurenčn‡ho boje.
Jedn• se o 6 z•kladn‡ch strategi‡:
1. Optim•ln‡ soustředěn‡ sil na slab• m‡sta protivn‡ka a využit‡ vlastn‡ch siln…ch str•nek.
2. Momentu překvapen‡ věnovat největš‡ pozornost.
3. M‡sto boje volit tak, abychom mohli uplatnit sv€ vlastn‡ přednosti.
4. Komunikaci mezi vojevůdcem a jednotkami je třeba věnovat maxim•ln‡ pozornost.
5. C‡le strategie a prostředky mus‡ b…t dokonale sladěny.
6. Pomoc‡ obměňov•n‡ nejen technick…ch prostředků, ale i způsobu boje, z‡skat značnou
v…hodu.

25

Kotler, P., Keller K.,L.: Marketing management. 12. vyd•n‡. Praha – GradaPublishing, a. s. ISBN 978-80-2471359-5. Str. 78
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Identifikace a anal•za společnosti, včetně n‚vrhů na zlepšen€, jsou skryty.

Skryt• č•st pr•ce obsahuje tyto body:
2

ANAL—ZA SOUČASN˜ SITUACE
2.1

PŘEDSTAVEN™ FIRMY

2.1.1 Historie
2.1.2 Společnost
2.1.3 VIZE A POSLŒN™
2.1.4 Politika kvality
2.1.5 Z•kladn‡ posl•n‡ společnosti – firemn‡ kodex
2.2

ANAL—ZA MARKETINGOV˜HO MIXU

2.2.1 Produkt
2.2.2 Cena
2.2.3 Propagace
2.2.4 Distribuce
2.3

FUNDAMENTŒLN™ ANAL—ZA

2.3.1 Rozvaha
2.3.2 V…kaz zisku a ztr•t
2.4

HODNOTOV— ŘETĚZEC

2.4.1 Prim•rn‡ procesy
2.4.2 Podpůrn€ činnosti
2.4.3 Souhrnn€ vymezen‡ hodnoty pro z•kazn‡ka
2.5

PESTE ANAL—ZA

2.5.1 Politick€ a legislativn‡ faktory
2.5.2 Ekonomick€ faktory
2.5.3 Soci•ln‡ faktory
2.5.4 Technologick€ faktory
2.5.5 Př‡rodn‡ faktory
2.6

ANAL—ZA OBOROV˜HO OKOL™

2.6.1 Vymezen‡ trhu
2.6.2 Dodavatel€
2.6.3 Z•kazn‡ci
32

2.6.4 Konkurence
2.6.5 Substituty
2.6.6 Porterův model
2.7

SOUHRNN— ZŒVĚR ANAL—Z

2.7.1 SWOT anal…za
2.7.2 Zhodnocen‡ SWOT anal…zy
2.7.3 Anal…za vnějš‡ho prostřed‡ - Matice EFE
2.7.4 Anal…za vnitřn‡ho prostřed‡ - Matice IFE
3

NŒVRHOVŒ ČŒST
3.1

V—CHODISKA

3.2

NASTAVEN™ C™LŮ

3.3

OBECN˜ VYMEZEN™ KONKURENČN™HO CHOVŒN™

3.4

NOV˜ NASTAVEN™ HODNOTOV˜HO ŘETĚZCE

3.4.1 Prim•rn‡ procesy
3.4.2 Podpůrn€ činnosti
3.4.3 Shrnut‡
3.5

NŒVRH NA ŘEŠEN™ C™LŮ

3.5.1 D‡lč‡ c‡le
3.5.2 Zhodnocen‡ n•vrhu

¨
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Z‚věr
C‡lem m€ diplomov€ pr•ce bylo vytvořen‡ n•vrhu k pos‡len‡ konkurenceschopnosti firmy na
z•kladě anal…z vlivů, kter€ firmu ovlivňuj‡.
V •vodu pr•ce jsem shrnula teoretick• v…chodiska pro pr•ci, kter€ jsem nastudovala
z literatury t…kaj‡c‡ se dan€ problematiky. Definovala jsem z•kladn‡ pojmy, jako je
konkurenceschopnost, konkurenčn‡ prostřed‡.
D•le navazovala analytick• č•st pr•ce, v n‡ž jsem se již zab…vala rozborem společnosti. Byla
provedena obecn• anal…za, anal…za marketingov€ho mixu, fundament•ln‡ anal…za, hodnotov…
řetězec, PESTE anal…za, anal…za oborov€ho okol‡ a anal…za vnějš‡ho a vnitřn‡ho okol‡, kter•
je shrnut‡m všech proveden…ch anal…z.
Na z•kladě SWOT anal…zy jsem navrhla řešen‡ pro zlepšen‡ postaven‡ firmy na trhu vůči
konkurenci. Byly zde stanoveny c‡le firmy, kter€ by měly b…t naplněny. Pro splněn‡ hlavn‡ho
c‡le se mus‡ splnit d‡lč‡ c‡le, a to vyřešen‡ fluktuace obchodn‡ch z•stupců, navržen‡ nov€ho
postupu pro nepř‡stupn€ prostory, eliminace storen zak•zek a zkvalitněn‡ z•kaznick…ch
služeb. Tyto kroky by měly v€st k lepš‡mu servisu pro z•kazn‡ky a t‡m k udržen‡ konkurenčn‡
v…hody. Firma m• velkou s‡lu v dobr€ pověsti, kter• vznik• tak€ d‡ky samotn…m z•kazn‡kům.
Tato pověst je pro firmu velmi důležit•, protože kvalitn‡ reference přin•š‡ do firmy dalš‡
z•kazn‡ky a t‡m vyšš‡ zisk.
Doporučila bych firmě realizovat navrhovan• doporučen‡, d‡ky kter…m by měla pos‡lit sv€
m‡sto na trhu. Mus‡ tak€ pružně reagovat na potřeby z•kazn‡ků. Přesto zůst•v• nezbytn€, aby
firma neust•le sledovala konkurenčn‡ prostřed‡ a byla prvn‡, kdo bude přich•zet s inovacemi.
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