
V této bakalářské práci se budu zabývat analýzou vnitřního i vnějšího 

prostředí pod-niku. Jako předmět výzkumu jsem zvolil strojírenský podnik, 

který má v České repub-lice dlouholetou tradici. Zabývá se zakázkovou 

výrobou převodovek pro pohony větr-ných turbín, kolejových vozidel nebo 

těžařská zařízení obřích rozměrů. Zajímavostí tohoto podniku je, že v roce 

1993 ,bylo téměř rozhodnuto o jeho konci. ,nNaštěstí o deset let později, byl na 

takové úrovni, že se opět zařadil mezi špičku svého oboru, která v České 

republice nemá konkurenci. 

Důvodem provedení SWOT analýzy podniku je problém s nedostatkem 

zakázek. Prů-běžně se tak nedaří naplnit kapacitu podniku ze 100%, 

společnost tak přichází o část ziskudůležitý zisky, kteréý by mohli napomoci 

dalšímu rozvoji. Cílem práce je tedy získat informace o současné situaci 

podniku, jak z pohledu vnějšího, tak vnitřního prostředí, zjistit silné stránky, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby, které budou přepra-covány do SWOT 

analýzy. Z vypracované analýzy budou sestaveny návrhy a doporu-čení pro 

další rozvoj společnosti. Tato práce bude přínosná především pro obchodní 

oddělení podniku, které bude moci ze zjištěných informací čerpat při získávání 

no-vých zakázek.Tato práce bude především pro marketingové a obchodní 

oddělní pod-niku, které bude moci ze zjištěných informací čerpat čerpat ppři

získávání nových za-kázek a využití příležitostí. Dále Nebo bude práci možné 

práci poskytnout přímo ve-dení firmy pro získání , které bude mít možnost 

čerpat z nezávislého pohledu pro svá rozhodování, směrem ke zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti. 

V teoretické části práce se tady zaměřím na znalosti v oblasti marketingu a 

výzkum-ných metod využívaných při analýze současné situace podniku, jak z 

pohledu vnitřní-ho, tak vnějšího prostředí. Z těchto informací budu nadále 

čerpat v praktické části, kde popsané analýzy provedu. Zaměřím se v interním 

prostředí na finanční stabilitu, péči o zaměstnance, postoj k inovacím nebo 

vztahy podniku se zákazníky. V případě vnějšího prostředí budu zkoumat 

hlavně ekonomické faktory, legislativní podmínky nebo konkurenční prostředí, 

ve kterém se firma nachází. Metody, které budu při zpra-cování praktické části 

využívat, bude Porterův pětifaktorový model nebo analýza PESTLE. Informace 

budu především čerpat ze strukturovaných rozhovorů s pracovníky vedení 

společnosti a interních dokumentů. 
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Cíl bakalářské práce podniku byl splněn. Využil jsem dostupných metod k 

sestavení SWOT analýzy a zjistil jsem tak možnosti dalšího rozvoje 

společnosti směrem k zisku atraktivních zakázek nebo zvýšení 

konkurenceschopnosti. |73 

Nejdůležitější metody, které jsem ve své práci využil, byl Porterův model 5sil 

a analý-za PESTLE. Zmapoval jsem tak makroprostředí i mikroprostředí 

podniku. Při vypraco-vání jsem nenarazil na významnou chybu, která by 

ovlivňovala průběh realizace celé bakalářské práce. Při provedených 

rozhovorech se zaměstnanci jsem získal dostatek informací, které jsem ve 

své práci maximálně využil. 

Výsledky praktické části této práce je možné použít k rozvoji podniku. 

Jednou z hlavních potenciálních příležitostí na trhu, je zvyšující se cena ropy. 

Doporučoval bych tedy obchodnímu oddělení podniku zaměřit se na toto 

odvětví, kde je možné prodávat převodovky do těžařských zařízení. Bylo by 

tak možné dostatečně využít kapacitu podniku. Další možnou výzvou je 

zavedení průmyslu 4.0 do běžného provo-zu závodu. Tato využitá příležitost 

by mohla podniku přinést technologický náskok nad konkurencí, který by se 

projevil ve výrazném snížení času na provedení zakázky i značné redukci 

nákladů. Na zavedení by bylo ovšem nutné vysokých investic. 

Výhled do budoucnosti společnosti vidím spíše pozitivně. Významnou 

hrozbou je pouze vstup nového konkurenta na trh, který by poskytoval 

výrazně nižší cenou pro-vedení zakázky nebo vysokou kvalitu. Z pohledu 

finanční výkonnosti podnik vykazo-val pozitivní hodnoty ukazatelů mimo 

roky 2012 a 2013, kdy celý svět zasáhla finanční krize. Zde se však ukázala 

síla podniku. I přes celkový nedostatek zakázek byl scho-pen generovat 

vysoké zisky a v následujících letech docházelo opět k růstu. 

Celkově jsem se více soustředil na pozitivní stránky společnosti. Z mého 

pohledu je společnost stabilní a plně funkční k využití svého potenciálu. Je 

tak jedním z následovatelů dlouholeté strojírenské tradice v České republice držící pověst kvali-ty, 

spolehlivosti a účinnosti. 

Úvod SWOT analýza

PESTLE analýza 

Účelem metody PESTLE je provedení strategické analýzy faktorů vnějšího 

prostředí, které by mohly znamenat pro hodnocenou organizaci budoucí 

příležitosti na jedné straně nebo budoucí hrozby na druhé straně druhé 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model konkurenčního prostředí, který bývá označován jako 

Porterův model pěti konkurenčních sil, je nejznámější metodou, která se 

používá pro analýzu mikro-okolí podniku neboli analýzu odvětví, ve kterém 

podnik působí, a to z pohledu konku-rence. 

Podle Grasseové (2012, str. 191) je tento model využíván za účelem zjištění 

struktu-rárlní přitažlivosti odvětví z hlediska ziskovosti. Dříve než podnik 

vstoupí na trh dané-ho odvětví, měl by analyzovat pět konkurenčních sil, 

které vypovídají o přitažlivosti odvětví. 

Vykypěl (2006, s. 56) uvádí, že základy Porterova modelu lze najít v 

mikroekonomii. Konkrétně v analýze trhu, chování firmy a chování 

spotřebitele. Výstupem z Porterovy odvětvové analýzy by mělo být 

identifikování potenciálních hrozeb a příležitostí., jje-jichž odvrácením a 

Vvyužitím mbymožných příležitostí by mohlo být eliminováno pů-sobení

zjištěných hrozeb na podnik.

Finanční ukazatele

V této části bakalářské práce se budu zabývat základními finančními 

ukazateli hospodaření podniku. Tyto teoretické poznatky budu dále využívat 

při zpracování praktické části, kde budu počítat hodnoty jednotlivých 

ukazatelů, a zajistím tak po-hled na finanční hospodaření podniku. 


