
15 Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu   

Vývojové etapy na ceste k strategickému manažmentu. Preskripčné a emergentné prístupy 
k strategickému manažmentu. Strategický manažment ako proces. 

 
- základné etapy na ceste k S/M – desťročia vo vyspelých krajinách 
 
ETAPA 1. ZÁKLADNÝ FIN. PLÁN 2. PREDPOVEDNE 

ZALOŽENÝ PLÁN 
3. EXTRNE 
ORIENTOVANÝ PLÁN 

4. S/M 

ROZHODUJÚCE 
PRIORITY 

OPERAČNÁ KONTROLA EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE 
RASTU 

RAST CIEN; REAKCIA NA 
TRH 

ORIENTÁCIA ZDROJOV K 
VYTVORENIU KV 

HLAVNÉ ZNAKY ROČNÝ BUDGET; 
FUNKČNÝ PRÍSTUP 

SD PREDPOVEDE 
VÝVOJA; STATICKÝ 
ROZVRH ZDROJOV 

KONK. ANALÝZA; HODN. 
ALTERNATÍVNYCH  STR.; 
DYNAMIC ROZVRH 
ZDROJOV 

PLÁN PODRIADENÝ STR.; 
TVORIVÉ / PRUŽNÉ 
PLÁN. PROCESY; 
PODPORNÝ HODNOTOVÝ 
SYSTÉM 

HODNOTOVÝ SYSTÉM DÔRAZ NA ROZPOČTY PREDVÍDANIE 
BUDÚCNOSTI, VEŠTENIE 

 TVORENIE BUDÚCNOSTI 

 
- PRESKRIPČNÝ MODEL SM 

- EFE / IFE (väzba na všetky ostatné položky) → strategické plánovanie 
podniku (vision, poslanie, str. ciele) → formulácia stratégie (tvorba alternatív 
stratégie, hodnotenie a výber najvhodnejšej alternatívy) → implementácia 
stratégie (programy, plány, procedúry) → strategická kontrola (FB to all 
parts) 

- strategické ciele sú formulované vopred 
- hlavné prvky stratégie sú vytvorené ešte pred zahájením prác na stratégii 
- stratégia je založená na predpoklade racionálneho a logického správania sa 

ľudí 
- výhody 

- pohľad na organizáciu ako na celok 
- strategický cieľ predstavuje hlavné kritérium pre tvorbu i výber alternatív 

stratégie 
- strategický cieľ tvorí kritérium pre implementáciu a hodnotenie realizácie 

stratégie 
- nevýhody 

- budúcnosť musí byť presne predvídaná, aby mohla tvoriť základ pre 
racionálne rozhodovanie 

- KD efekty sú obetovaná v prospech neurčitých budpcich efektov 
- rozpor medzi zodpovednosťou vrcholových managérov  a deklarovanou 

portebou spolurozhodovania a diskusií 
- implementácia nasleduje ako samostatná fáza 
 

- EMERGENTNÝ MODEL SM 
- EFE / IFE (väzba na str. smerovanie a str. kontrolu) → strategické 

smerovanie (vision, poslanie, str. ciele) → str. kontrola (ID str. problému) → 
hľadanie riešenia (z pohľadu stratégie a z pohľadu implementácie str.) → 
diskusia s priamo zainteresovanými pracovníkmi / po horizontálnej línii 
mgt. / po vertikálnej línii mgt. → výsledok riešenia → kompromis 
(stratégia a jej implementácia [goes to EFE / IFE] / odklad riešenia s 
monitorovaním problémov [goes to str. kontrola]) / konflikt (leads to hľadanie 
riešenia) 

- strategické ciele sú nejasné 
- jej prvky sú rozvíjané  priebehu jej života 
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- vychádza z toho, že ľudia  sa nesprávajú racionálne a logicky 
- stratégia je rozvíjaná na základe pokusov / omylov a opakovaného 

experimentovania 
- výhody 

- berie do úvahy ľudské otázky (e.g., motivation) 
- stratégia je postupne rozvíjaná 
- implementácia je súčasťou procesu rozvoja 
- vysoká flexibilita, zodpovednosť rýchlosti zmien prostredia 

- nevýhody 
- je nerealistické očakávať, že členovia orgánov spoločností budú iba 

sledovať strategické riadenie managementu 
- pri hierarchickej OS je dôležitá úloha centra skupiny podobne ako otázka 

zodpovednosti za strategické rozhodovanie 
- flexibilita vytvára chaos pri strategickom rozhodovaní a DD investíciách 
- pri nejasnosti strategických cieľov je náročnejšie stanovovať kritériá a 

budovať systém strategickej kontroly 
 
- cesty rozvoja preskripčnej teórie srtatégie 

1. konkurenčne orientované stratégie 
- str. je racionálna a logická a je vedená potrebou dosahovania ziskovosti 
- ziskovosť závisí od výsledkov súťaže na trhu 
- rozhodujúcim je poznať trh a sústrediť sa na súťaž s konkurenciou 

(orientácia na externé prostredie / konkurenciu) 
2. zdrojovo založené teórie 

- zdroj konkurenčných výhod leží v interných zdrojoch organizácie 
- základné spôsobilosti (core competencies) dávajú víťaznú silu 

konkurenčnej stratégii, skôr ako externé porovnávanie 
- budovanie svojich schopností – konkurenčné výhody building in da house 

3. sociálno-kultúrne teórie 
- vznikli ako protiklad anglo-americkému štýlu a kultúry, s dôrazom na iné 

kriteriálne hodnoty 
- zameriavajú sa na riešenie vzťahov medzi záujmovými skupinami 

(managers, workers, štát, etc. – theory of mäsoholders) 
- zameriavajú sa na postoje ku globalizácii a vytváraniu mnohonárodných a 

nadnárodných spoločností (Blackenese-style management, team-
orientation) 

- cesty rozvoja emergentnej teórie stratégie 
1. teórie stratégie založené na prežití 

- vychádzajú z „teórie prežitia prispôsobovaním“, t.j. ako prežiť v prostredí 
džungle trhu, zdôrazňujú potrbu hľadať stratégie, ktoré by reagovali na 
zmeny na trhu 

- konkurencieschopnosť súvisí s efektívnosťou organizácie; „ekonómia je 
najlepšia stratégia“ (Williamson) 

- jednoduchšie je sa prispôsobiť prostrediu, ako prostredie meniť 
2. teórie založené na neurčitosti 

- využívajú matematickú teóriu pravdepodobnosti a matematické modely 
(stochastické a dynamické) 

- rozvoj teórie chaosu – i v podnikaní existujú určité istoty, hoci ich nevieme 
s určitosťou predvídať 
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- správanie je možné predvídať s určitou presnosťou, emergentná stratégia 
nie je náhodná, ale musí identifikovať a zohľadňovať riziko 

3. teórie založené na HR 
- základným faktom úspešnosti organizácie sú HR 
- u ľudí sú dominantné otázky ich želaní, portieb a motivácie, ako i politiky a 

kultúry v organizácii 
- implementácia stratégie nemôže byť samostatnou fázou, ale musí byť 

súčasťou tvorby str., čím sa redukuje i počet alternatív v stratégii (tzv. 
logický inkermentalizmus – Quinn) 

- ak stratégia myslí na všetko vopred, nemôže byť pohotová (Mintzberg) 
 
- preskripčný prístup – pôvodná str. – nerealizovaná str. – aktualizovaná str. – 

relizovaná str. 
- emergentný prístup – postupne sa vytvárajúce emergentné stratégie – vstup 

medzi aktualizovanú a realizovanú str. 
 
- ZÁKLADNÉ FÁZY S/M - PROCES 
- analýza prostredia (EFE / IFE) → formulácia stratégie (vision, poslanie, ciele, 

stratégia) → implementácia stratégie (programy, rozpočty procedúry) → 
strategická kontrola (hodnotenie a kontrola) → FB to all parts 

 
16 Stratégia a strategické myslenie manažérov   

Stratégia a taktika v manažmente. Stratégia ako kritický faktor úspešnosti organizácie. 
Strategické myslenie.  Stratégovia a vodcovia. Strategickí manažéri a ich postavenie 
v manažmente organizácií.   

 
- stratégia ako faktor úspešnosti podniku 

- keď človek nevie, do ktorého prístavu chce doplávať, žiaden vietor nie je 
preňho priaznivý 

- kritické faktory úspešnosti podniku (K. H. Chung) 
- stratégia podniku 
- ľudské zdroje 
- operačné systémy 

- šesť kľúčov k úspešnosti podniku (Kurt Nagel) 
- stratégia podniku 
- strategicky orientovaná organizácia 
- štýl vedenia 
- využitie ľudského kapitálu 
- IS 
- orientácia na zákazníka 

- McKinsey’s 7S (see implemenation) – strategy, structure, system, shared 
values, style, skulls :-), staff 

 
- Myslenie – porozumieť minulosti, objasňuje súčasnosť, naznačuje budúcnosť 
- Strategické myslenie – myslenie na budúcnosť 
- Uzatvorené systémy – stabilné prvky, presne definované (napr. tech. systémy) 

- budúcnosť – starnutie a zánik 
- Otvorené systémy – prispôsobujú sa prostrediu – napr. sociálne systémy –

organizácie 
- prispôsobenie – podmienka prežitia 

 3



- Prežitie v prostredí – Ilja Prigorin (Nobel 1977) 
- kto sa nebude rozvíjať, zanikne -> treba robiť zmeny 

- Exponenciála života 
 
 
                                                                          top firma 
                                                                           priemer 

ASK 

 
                                                   šupáci 
 
 
 
    RSK 
 
 
- ASK – absolútny s
- vyjadruje potenciál
- Zákon koridoru zm

- otvorené systém
stabilné (vodoro

- otvorené systém
života (krivka pr

- RSK – relatívny stu
- vyjadruje celkov
- je závislý od ce
- RSK = p = 1 – e

 
- PROCES MYSLEN
- Vnímanie (získané

Uvažovanie (úsud
- Myslenie skôr ako
 
   Vn
 
 
  

Uvažovanie 
    

 
- Všetky fázy môžu
 
- štyri typy postoho

konzervatívny (pos
očakávajúci zmen
konšpirátora) 

 
- faktory ovplyvňujúc

- osobné vlastnos
- mgr. schopnost
- postavenie v or

 

                        
Exponenciála 
Čas 
tupeň komplexnosti 
 rastu a schopnosť transformovať tento potenciál do produktu 

ien 
y, ktoré sa javia z hľadiska absolútnych hodnôt ASK ako 
vná čiara), zaniknú – neuskutočňujú zmeny 
y, ktoré robia zmeny pomalším tempom, než je exponenciála 

iemer), spomaľujú úpadok 
peň komplexnosti – akýsi rozptyl firiem na trhu 
ú pravdepodobnisť úspešnosti (p) 

lkovej entropie (e) 
 

IA 
 info) -> Poznávanie (Pochopenie) (duševné spracovanie) -> 
ok) 
 cyklický proces: 

ímanie 

Poznávanie 

 prebiehať naraz a sústavne!!! 

v manažérov (str. myslenie – proaktívny postoj) – pasívny-
toj pštrosa), reaktívny-operatívny (postoj hasiča), preaktívny-
y (postoj poistenca), proaktívny-provokujúci zmeny (postoj 

e silu vplyvu managéra pri str. DM 
ti 

i 
ganizácii 
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- sila vplyvu managéra (v strede) 
 
- Mechanické myslenie – analýza, základné prvky, kombinácia a nové riešenie 
- Intuícia – zameranie na rozhodujúci problém, rýchle riešenie (rozhodnutie), 

niekedy ani nevie zdôvodniť 
- rýchlosť je výhoda, môže byť ale chybné riešenie 

- Strategické myslenie – veci sú analyzované, nový pohľad a myšlienky, problém 
je riešený inak než bežným postupom, riešenie zásadne odlišné od klasického 
- str. myslenie je o vzdávaní sa starých návykov 

 
(ešte je tu jeden dia graf) 
        špatná väzba 
 
Jadro problému 
 
Podstata ----> Dáva zmysel 
      I   určuje spôsob a  
            Myslenie   ---------->      smer pre 
       I 
         Konanie  ------------> vedie ku 
          I 
              Výsledok 
Rambo systém – pálim -> pálim -> pálim 
Klasika – mierim -> pálim 
Učiaci sa systém – pálim -> mierim -> pálim -> mierim 
 
- ľudské vlastnosti v závislosti od aktivizácie mozgu 

- ľavá strana (logická) – sústredenosť, istota, intelektuálnosť, deduktívnosť, 
racionálnosť, objektívnosť, analytickosť, etc. 

- pravá strana (intuitívna) – rozptýlenosť, predpoklad, intuitívnosť, 
predstavivosť, impulzívnosť, tajomnosť, bezčasnosť, Blair Witch Project, 
voľnosť, subjektivita, súčasnosť 

- typ myslenia – emergentný, deterministický 
 
OTÁZKA 15+3-2 = 16 
 
16.1 stratégia a taktika 
- STRATÉGIA je jasne definovaná predstava o zapojení, rozmiestnení a koordinovanom 

postupe všetkých aktivít a rozvrhnutí zdrojov tak, aby sme postupne zaujali žiadúce 
postavenie a dosiahli strategický cieľ 

- TAKTIKA je schémou (návodom) na postup pre jednotlivú aktivitu v rámci jej 
manévrovacieho priestoru tak, aby zaujala svoje strategické postavenie v záujme vyššie 
uvedenej stratégie 

 
- teda dá sa povedať, že suma všetkých taktík zabezpečí dosiahnutie strategického cieľa. 
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...lepšie raz vidieť ako (n+1)krát čítať poučky: 
         žiadúca nová 
            pozícia aktivity B 

žiadúca nová pozícia 
aktivity A 

 
 
 
 
 
 
 súčasná pozícia  
 aktivity A 
 súčasná pozícia 
 aktivity B 
 
 
                   stratégiou určená zmena postavenia 
                   taktika na jej dosiahnutie 
 
 
 
- pre PODNIK S VIACERÝMI DIVÍZIAMI platí, že stratégie pre jednotlivé divízie sú 

z pohľadu celého podniku taktikou na dosiahnutie celkovej podnikovej stratégie. 
 
16.4 stratégovia a vodcovia 
(o stratégoch sa tu povie veľa, no to, čo sa povie o vodcoch je len výsledkom logických 
pochodov autora. Ak mu neveríte, plíz try to enhance it @ Rudy: Základy manažmentu) 
 
- ako už svojho času povedal Perikles a napísal Vic, „Stratég je ten, kto má viac schopností 

ako ktokoľvek iný vidieť, čo by sa asi mohlo stať a vedieť vysvetliť čo vidí.“ 
- keďže stratég sa stane úspešný až keď dokáže svoju stratégiu aj zrealizovať, je potrebné, 

aby bol sám aj dobrým vodcom (viď. starí generáli). Ak nemá predpoklady ním byť (slabý 
hlas a pod.) musí realizáciu viesť vodca, ktorý je ochotný prijať, porozumieť a veriť 
stratégovmu návrhu 

- vychádzajme radšej z predpokladu, že stratég je aj dobrým vodcom.  
- v poslednej dobe sa považuje za dôležité, aby tvorba stratégie bola demokratická. Vodca 

(stratég) má stratégiu konzultovať na všetkých úrovniach podniku, pričom pri jej tvorbe 
môže byť aktívny každý, pretože v každej firme existuje mnoho ľudí s revolučnými 
myšlienkami. Ak títo nebudú vypočutí a budú prehliadaní, stanú sa konkurenciou. Je treba 
ľudí zainteresovať. Schopnosť práce s ľuďmi (vlastnosť vodcov) je preto pre stratéga 
dôležitá 

- vyrovnaná organizácia sa dosiahne 
- chápaním 
- uznaním 
- súladom. 
 
- STRATÉG je generalista bez predsudkov, nerobí si problémy z problémov, zohľadňuje 

objektívne prostredie bez toho aby ho niekto ovplyvnil. Pozná sám seba, pozná svojho 
nepriateľa a pozná prostredie. 
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- otázky, ktoré rozlišujú dobrého stratéga a priemerného mgra: 

• Mám víziu (smer)? /Fico má smer/ 
• Mám podnikovú filozofiu? 
• Mám konkurenčnú výhodu? 
• Majú a používajú moji ZCi schopnosť slobodne konať v prospech spoločnosti? 
• Vybudoval som org. ktorá implementuje moju víziu? 
• Sú línioví mgri zúčastnení na stgickom plánovaní? 
• Je organiz. kultúra v harmónii so stgiou? 
• Určujem (vytyčujem (...pi...)) smer a používam nové prístupy? 
• Mal som doteraz v živote šťastie? 
• Prispievam k rozvoju spoločnosti a seba samého? 

 
16.5 stgickí mgri 
- každý kto chce byť úspešným mgrom musí používať strategické myslenie a uplatňovať ho 

stále (= NON STOP) a nie ho len „zapnúť“ keď je nejaký problém 
- je to o vzdávaní sa starých návykov.  
- je to proaktívny postoj mgra, teda postoj provokujúci zmeny, nie pasívny(pštros), 

reaktívny(hasič) ani preaktívny(poistenec (očakávajúci zmeny)) 
- mgri so strategickým myslením sa môžu vyskytovať v podstate hocikde. Sila vplyvu 

manažéra pri stgickom rozhodovaní však závisí od troch faktorov: 
• Osobných vlastností 
• Manažérskych schopností 
• Postavenia v organizácii 

 
- ako sme už hovorili, z demokratického pohľadu by mala byť zabezpečená možnosť 

každého kto na to má podieľať sa na tvorbe stratégie 
- Strategický mgri musia mať nadhľad, perspektívu, napĺňať svoje potreby cez potreby 

organizácie a chuť učiť sa 
 
17 Skúmanie prostredia ako východisko pre tvorbu stratégie  

Štruktúra externého prostredia. PEST analýza. Prostredia odvetvia. Interné prostredie 
organizácie. SWOT analýza. 
 

- EFE 
- štruktúra 

1. sociálno-kultúrne, politicko-legislatívne, ekonomické, scifi (vedecko-technické; 
výsledky výskumu a vývoja, patenty a vynálezy); MAKRO 

2. akcionári, veritelia, záujmové skupiny, mietne zastupiteľstvá, vládne inštitúcie, 
obchodné komory, priemyselné zväzy; INTERAKČNÉ 

3. konkurencia, dodávatelia, kupujúci, substitúty odvetvia; ODVETVOVÉ (pozri 
aj PORTEROV MODEL) 

4. zdroje, organizácia, kultúra, výsledky; INTERNÉ 
- sledovanie prostredia → analýza & hodnotenie prostredia → prognózovanie 

prostredia 
 
- PEST analýza – political/legisl., economic, sociotechn., technology faktory 
- podporné exaktné (stitastické) metódy, prognostické a heuristické (využitie 

techník group DM) 
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- IFE 

- konkurenčných schopností; silné stránky v porovnaní s competition 
- analýza zdrojov financovania (východiskový krok IFE) – základný obraz o 

súčasnom stave + možnosti do budúcnosti 
- hmotné zdroje – naturálne, finančné (ukazovatele likvidity, rentability, fin. 

štruktúry, výkonnosti; ex-post, ex-ante) 
- nehmotné zdroje – HR, technology, dobrábude 
- čiastkové analýzy, súhrnná str. analýza 
- score = Σ (váha * rating); kritické faktory → väčšia váha; Σ váh = 1 
 

- analýza interného prostredia 
1. pomocou finančno-ekonomických ukazovateľov 
- rentabilita, likvidita, účinnosť zdrojov, K štruktpra etc. (H, avg, L) 
2. analýza strategického profilu 
- tab (kritické faktory, body <-4..4(slabý, avg., dobrý)>) 
- kritické faktory – cena, pružnosť, dostupnosť, kvalita, servis 
- pospájať body; A – my, B, C - competition 
3. analýza hodnotového reťazca podniku 
- primárne aktivity – v súlade s materiálovým tokom 
- sekundárne aktivity – súvisiace s riadením 

- podniková infrastructure, HRM, technology, logistika, marketing & predaj, 
služby zákazníkom, prevádzka... leads to marža 

 
- SWOT analýza 
- jednoduché algoritmi založené na intuitícii 
- booby traps 
- subjektívne postoje managérov 
- OT, ale najmä SW sú ID skôr z pohľadu súčasnej, než pripravovanej stratégie 
- tendencia managerov vidieť v prostredí skôr T ako O 
- patriotizmus – podceňovanie W, preceňovanie S, izolovaný pohľad na org. 
- chápanie W ako negatívny vplyv prostredia a nie ako vnútorný nedostatok 
- SW nemajú všeobecnú platnosť – sú viazané na konkrétnu situáciu 
- podstata a ciele SWOT 
- je založená na SW (interné) OT (externé, pôsobia na všetkých) 
- cieľ: 
- ID SWOT 
- zhodnotiť ich z pohľadu napĺňania poslania a strategických cieľov organizácie 
- analyze + hodnotiť vzťah medzi E zmenami a I schopnosťami, aby sme odhalili: 
- ako je org. na základe svojich I spôsobilostí schopná reagovať na vplyvy E 

prostredia (ktoré O môže využiť, ktorým T sa radšej vyhnúť)  
- ako zmeniť svoje schopnosti, aby hento lepšie využila 
- základné kroky a techniky SWOT 
1. ID SWOT 

a. špeciálne analytické techniky 
- analýza makro 
- PEST analýza – political/legisl., economic, sociotechn., technology faktory 
- podporné exaktné (stitastické) metódy, prognostické a heuristické (využitie 

techník group DM) 
- matica priorít faktorov 
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- analýza odvetvia – Porterov model 5 síl, konkurenčné analýzy LC odvetvia, 
analýzy atraktívnosti odvetvia 

- analýza interného prostredia – analýza schopnostného profilu, hodnotového 
reťazca, core competencies... 

- techniky vyžadujú znalosť postupov (algoritmov), exp, čas na prípravu a 
realizáciu – preto to väčšinou robia pracovníci odborných útvarov – najmä 
plánovači 

b. techniky teamového DM – easy postup, vyžadujú znalosť prostredia, menej 
náročné na čas, menej nákladné, založené na intuícii a kreativite členov – 
najmä leaders a mid-line managers 

2. skúmanie vzťahov medzi externými zmenami a internými schopnosťami a 
spôsobilosťami 

- aké zmeny uskutočniť, aby sme efektívne reagovali na zmeny v prostredí 
- zostavenie vzťahovej matice 
- stĺpce – kritické zmeny prostredia (OT) 
- riadky – interné stránky (SW) – najviac ovplyvňované 
- prvky matice – hodnotenie vzťahu – pos, neg, neu 
- (+) S tvoria výhody a eliminujú problémy z prostredia; W zmierňované OR 

eliminované zmenami v prostredí 
- (–) S redukované, W zvýrazňované OR budú zabraňovať prekonaniu problémov 
- (0) no vplyv prosterdia na S a W 
- možno použiť škálu (napr. (1-3) ) pre zvýraznenie miery vplyvu 
- sumy stĺpcov a riadkov potom určujú silu vplyvu prosrtedia resp. silu SW 
- bias podľa množstva názorov 
3. analýza konkurenčnej pozície 
- pokračovanie konstrukcie „vzťahovej matice“ ako „matice komparatívneho 

hodnotenia“ 
- stĺpce – OT pôvodnej matice 
- riadky – našu organizáciu a najdôležitejších konkurentov 
- urobí sa postup pre každú organizáciu 
4. podpora strategických rozhodnutí 
- generovanie alternatív stratégií podľa ID vzťahov medzi dE a I spôsobilosťami 

a. rozhodovanie o type podnikateľskej stratégie 
- rastová stratégia = prevaha silných stránok + prevaha príležitostí  
- ústupová stratégia = prevaha slabých stránok + prevaha hrozieb 
- stabilizácia = v strede 
- meranie hodnôt môže nadväzovať na merania zo vzťahovej matice 
b. rozhodovanie o modifikácii podnikateľskej stratégie 
- na základe smerovania výsledného vektora (pic) 
- vytváranie alternatív cestami maxi a mini vplyvov faktorov 
- OS – maximaxi – využívanie O posilňovanie S 
- TS – minimaxi – znižovanie T prostredníctvom S 
- OW – maximini – maximálne využívanie O odtraňovaním W 
- TW – minimini – minimalizácia T znižovaním W 
c. zavedenie dynamických prvkov so strategického DM 
- dynamizácia zohľadnením postupnosti dE a I schopností a spôsobilostí v 

čase, čim sa vytvára priestor pre jasnejšie vymedzenie podniakteľskej 
stratégie organizácie, prípadne pre prepojenie stratégie a taktiky 

- tabuľka 2*2 (SW vs. OT) pre obdobia (t), (t+1), ..., (t+n) 
d. generovanie alternatív podnikateľských stratégií 
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- využitie matice alternatív stratégií 
- nadväznosť na vzťahovú maticu 
- stĺpce – OT, aj SW 
- riadky – alternatívy stratégie 
- alternatívy stratégie tvoríme podľa predpokladaných alternatív reakcie org. na 

dE, a to buď cestou posilňovania S alebo redukciou W alebo kombináciou 
- záver – info o celkovom hodnotení, hodnotiť reakciu str. na najdôležitejšie 

faktory, prípadne zabudovanie váh (škála 1-3) na faktory podľa dôležitosti 
zistenej zo vzťahovej matice 

e. analýzy senzitivity 
- citlivosť alternatív na niektoré špecifické zmeny prostredia (other things 

constant) 
- záver SWOT - vzhľadom na jej relatívne vysokú ovplyvniteľnosť subjektívnymi 

postojmi  a existenciou mnohých pascí je dôležité kombinovať ju pri tvorbe 
stratégie  s ďalšími analytickými technikami 

 
18 Strategické smerovanie organizácie  

Funkcia vízie a poslania pri tvorbe stratégie. Strategické ciele organizácie.  Konfliktné 
a synergické ciele organizácie z pohľadu zainteresovaných skupín (stakeholders).  

 
- STRATEGICKÉ SMEROVANIE PODNIKU 
- t.j. vízia, poslanie, strategické ciele 
- vision – predstava o postavení podniku v budúcom prostredí, vytvorená na 

základe myšlienok predbiehajúcich dobu 
- vízia nie je prognóza ani cieľ 
- tvorcovia vízie sa u svojich súčastníkov spravidla stratávajú s nepochopením 
- vytváranie vízie manažmentu 

A. virtuálny prístup k tvorbe vízie 
- pokúsime sa myšlienkami preniesť do časového horizontu vzdialeného 10-15 

rokov 
- napr. check out ext / int situation (what problems to solve in plan for the next 

year in 2820 – aké zmeny vzhľadom na vísiu?) 
B. analyický prístup k tvorbe vízie 
- vymedzenie oblastí, v ktorých môžeme očakávať zmeny z pohľadu 

vzdialeného časového horizontu 
1. problém 
2. otázky (analysis) 
3. stručné odpovede (jedna dve vety a ideme ďalej) 

- vonkajšia vízia – orientácia na konkurenciu 
- vnútorná vízia 
- pozitívna 
- negatívna – nedovoliť konkurentom niečo 
- často – dostať sa tam, kde je konkurencia 
- vízia – cieľ – stratégia 
- individual vs. spoločné vízie 

- vízia na papieri – spoločná vízia 
- vízie vznikajú vnútri 
- spoločná vízia vzniká interakciou a vyžaduje si čas (Baťa – prejavy) 
- na víziu nemôžete nikoho nahovoriť, ľudia sa môžu nechať pre víziu získať 
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- PODNIKOVÁ FILOZOFIA 
- pri vymedzovaní poslania zohráva dôležitú úlohu podniková filozofia 
- vychádza z vízie a tvorí výhcodisko pre vymedzenie poslania, strategických cieľov 

a stratégie 
- podniková filozofia spravidla odpovedá na otázky 

- kto sme a čo sme? 
- v čom podnikáme (predmet) 
- história nášho vzniku / vývoja 
- doterajšie najdôležitejšie úspechy 
- aká je súčasná stratégia 
- aké sú naše súčasné výsledky 
- aké je naše heslo, slogan, logo, hymna, etc. 

- aká je naša zákaznícka orientácia? 
- odvetvová a výrobková orientácia 
- trhová orientácia a cieľový segment trhu 
- technologická špec., resp. stupeň vertiklálnej integrácie 

- aká je naša interná politika? 
- inovačná politika a riadenie kvality 
- investičná a funkčná politika 
- personálna politika 
- uplatňovaný systém motivácie a sociálny program 
- presadzovaný štýl vedenia, IS 

- aká je naša politika voči okoliu? 
- vzťah k vlastníkom, resp. akcionárom 
- vzťah k dodávateľom, miestnym orgánom, záujmovým skupinám a 

ostatným subjektom okolia 
- užšie vymedzenie poslania (výhody) – pri špecializácii je jasná podnikateľská 

orientácia, efektívna alokácia zdrojov, špecializácia technológií, pracovníkov 
- širšie vymedzenie poslania (výhody) – diverzifikácia znižije riziko podnikania, 

umožňuje formovať portfólio aktivít... 
 
- STRATEGICKÉ CIELE 
- súčasný stav [t(T)], str. cieľ [t(T+5)], etapy, vision [t(T+N)] 
- strategické ciele – vyjadrujú zámer podniku v danej etape na ceste k naplneniu 

vízie 
- konfliktné ciele – efekt má iný smer ako zamestnanci, mgr., akcionári, ostatní 
- synergické ciele – efekt má ten istý sme 
- tri základné charakteristiky strategických cieľov 

- stanovenie preferencií a prioritných oblastí 
- kvantifikácia a merateľnosť cieľov 
- časová orientácia 

- záujmové skupiny (hierarchy) – zákazník, (akcionári, workers, mgr.) 
- hierarchia str. cieľov – vision, (cieľ[1]..cieľ[N]), podporné čiastkové ciele 
- ciele záujmových skupín 

- manažéri – tržby 
- vlastníci – zisk/VI 
- pracovníci – mzdy/pracovníci 

- faktory – zisk/T, T/A, T/pracovníci, A/VI 
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19 Hierarchia stratégií v organizácii   

Generálna stratégia organizácie. Konkurenčné stratégie strategických podnikateľských 
jednotiek. Funkčné stratégie (marketingová, finančná, výrobná, ľudských zdrojov a pod.) 

 
- levels of strategy 

- corporate – in orgs with several SBUs; In what business and how should we 
run it? core competencies, synergy effect, portfolio mgt. 

- competitive – for SBUs; where should we compete, what products, how to 
sustain KV on given market? 

- business – competitive + corporate 
- functional – role of function / dep. in delivering a competitive strategy 

 
- hierarchické vzťahy medzi stratégiami diverzifikovanej firmy 
- stratégia spoločnosti → konkurenčná str. SPJ [1..n] → funkčné stratégie 

(marketing, HR, R/D, informatika, vstupná logistika, výstupná logistika, financie, 
etc.) 

- SBU 
- odbor výroby / služieb 
- orientácia na určitú skupinu zákazníkov 
- osobitná konkurencia (osobinté info kanále a analýzy externého prostredia) 
- orientácia na určitú špecifickú skupinu dodávateľov 
- využitie osobitných druhov technológie 
- využitie pracovníkov s určitou odbornosťou / kvalifikáciou; špecifické riadenie 

HR 
- tri typy vzťahov SBU k OS podniku 

- org. jednotka (a.s., s.r.o., závod, divízia) sa člení na niekoľko SPJs (za 
org. jednotku tvoríme „podnikateľskú stratégiu; za SPJ tvoríme „konkurenčnú 
stratégiu) 

- org. jednotka je súčasne SPJ (za org. jednotku tvoríme podnikateľskú i 
kunkurenčnú stratégiu) 

- SPJ je organizačne začlenená do niekoľkých organizačných jednotiek 
(a.s., závodov) (za SPJ vytvárame spoločnú „konkurenčnú“ stratégiu pre viac 
organizačných jednotiek; za každú org. jednotku vytvárame „podnikateľskú“ 
stratégiu) 

 
- tri spôsoby stratégií v súvislosti s ich hierarchickou štruktúrou 

1. postup zhora nadol (top/down) 
- zostavujú sa najprv strategické zoskupenia a postupne sa zostavujú stratégie 

nižších hierarchických úrovní 
- najprv stratégia spoločnosti, potom SBUs, potom funkčné stratégie etc. 
- rýchlejší spôsob 
2. postup zdola nahor (bottom/up) 
- zostavujú sa najprv stratégie na najnižších úrovniach hierarchických stupňov a 

stratégia zoskupenia sa zostavuje až následne ako zastrešujúca stratégia 
- horizontal communication necessary pre dosiahnutie dohody pre zastrešujúcu 

stratégiu (najmä na lower levels) 
3. kombinovaný postup 
- vzájomný dialóg medzi hierarchickými úrovniami (vedenie dá základné smery 

[vision, poslanie, srt. ciele, základné črty str.] a vertikálne sa to komunikuje) 
- ide o aplikáciu MBO (Peter Drucker) 
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- holdingová forma organizácie 

- základné druhy holdingových spoločností 
- tradičný holding (rozloženie rizika na SBUs) 

- založená postupom „zhora nadol“ 
- materská spoločnosť vkladá K do dcérskych spoločností 
- materská spoločnosť uskutočňuje scoje vlastné podnikateľské aktivity a 

súčasne podniká prostredníctvom svojich dcérskych spoločností 
- čistý holding 

- založená postupom „zdola nahor“ 
- materská spoločnosť vytvorená zložením akcií svojich dcérskych 

spoločností 
- materská spoločnosť neuskutočňuje svoje vlastné podnikateľské 

aktivity, ale podniká iba prostredníctvom svojich dcérskych spoločností 
- štruktúra – pyramidálny, radiálny, kruhový typ (najmladší) 
- materská → dcérska → vnukovská → pravnukovská 
- 50+50 = spoločný podnik 
- <20-50) = pridružený podnik 
- (0-20) = finančná investícia 
- rozhodujúci nie je podiel na ZI, ale podiel hlasovacích práv 
 
20 Konkurenčné analýzy  

Metódy a techniky analýzy konkurenčného prostredia odvetvia. Hybné sily odvetvia. Situačná 
analýza. Strategické skupiny v odvetví.  

 
- konkurenčná výhoda – vzniká, ak zákazník vníma zmenu a v reálnych 

obchodných vzťahoch uznáva schopnosť podniku ponúknuť vyššiu hodnotu resp. 
VA ako ponúka konkurencia (more value 4 same love; rovnaká value za menej 
love) 

 
- výzva S/M – KV je vlajka na vrchole trianglu 

- spodné vrcholy sú ppl a info; vnútri je strategy a hodnota pre zákazníka;  
ramená sú vnútorná efektivita a innovations 

- ako získať KV pre 21. storočie? 
1. catapult yer strategy over conventional one 
2. flood yer org. w/ knowledge 
3. wrap yer ord. around each customer 
4. transform yer ord. into a web of relationships 
5. eat change for breakfast; serve it up to every meal (iné <>iny) 

- KV 
1. product leadership 
2. operational excellence 
3. customer intimacy (all three should be interlinked) 

- three wayz to win 
a. outwit (byť rýchlejší ako iní pri opportunities) 
b. outmaneuver (aktualizovať str.; aktívne pôsobiť na zmenu odvetvia) 
c. outperform (rozvoj new schopností; zvyšovanie podielu na trhu; technologické 

KV; silná finančná pozícia) 
 
- analýza konkurencie (basic Qs) 
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- kto sú naši súčasní / budúci konurenti? 
- ich súčasné a budúce KV a stratégie 
- info about competition + ako ich získať + čo s nimi, keď ich získame 
- utilize in teamwork 

- tri úrovne analýzy 
1. analýza štruktúry konkurenčného systému 
- konkurencia výrobcov, výrobku, odboru 
- konkurencia výrobcov substitútov s rovnakými funkciami 
- konkurencia výrobcov substitútov s celkom novými funkciami 
2. analýza stratégie konkurentov 
- stratégie uplatňované konkurentami 
3. mikroanalýza konkurentov 
- zdroje, spôsobilosti, schopnosti 
- hodnotové reťazce, strategické aliancie 
- siete, organizácia, kultúra 
- signály o budúcich stratégiách 
 

- kto sú naši konkurenti (štruktúra konkurentov) 
- súčasní konkurenti v našom odbore (v strede, ostatné body smerujú sem) 
- noví a budúci konkurenti s funkčnými substitútmi 
- noví a budúci konkurenti v rovnakom odbore 
- noví a budúci konkurenti s nefunkčnými substitútmi 
- súčasní konkurenti zo substitučných odborov 

- analysis: TAB [segment (obsahuje zoznam určitej skupiny výrobcov), 
%podiel, najvýznamnejší konkurenti, KVs] 

- odvetvová štruktúra ekonomiky – poľno, staveb, doprava / spoje, obchod / 
cest. ruch a služby, zrd / ško / kul, priem (ťažba, výroba, sprac. etc.) 

- analýza stratégie konkurentov 
a. rozsah podnikania (v ktorých segmentoch konkurent pôsobí) 
- orientácia na akých end-users 
- o uspokojovanie akých potrieb as usiluje 
- na aké druhy V/S sa orientuje 
- aké distribučné kanály vuyžíva 
b. pozícia na trhu (ako je konkurent na trhu úspešný a akým spôsobom na 

jednotlivých segmentoch konkuruje) 
- šírka ponuky a funkčnosť výrobkov 
- prečo zákazníci kupujú výrobky konkurenta 
- dostupnosť, cenová politix, spôsob predaja, servis 
c. strategické ciele (o naplnenie akých sa konkurent usiluje) 
- ciele ovplyvňujúce správanie sa konkurencie 
- ciele, od ktorých závisí voľba str., resp. možnosť pochopenia podstaty str. 
- hierarchia str. cieľov 

- analýza konkurencie – súčasná stratégia → budúca str. (in hex, doň idú 3 okná) 
- správanie sa konkurenta v externom prostredí (hodn. reťazec, rozvoj vzťahov, 

využívanie siete, str. aliancie) 
- zdroje a spôsobilosti (zdroje E/I, schopnosti, kľúčové spôsobilosti) 
- organizácia a DM (OS, HR, firemná kultúra, reakcia na zmeny) 

 
PORTER (vybraná časť, pre istotu vedieť aj zbytok Porterovej analýzy!): rivalita 
medzi etablovanými podnikmi 
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- slabá rivalita (O) (napr. rast cien); silná (T) (price wars; P down, profit down) 
- zvýšenie rivality medzi podnikmi v odvetví je závislé na 4 faktoroch 

- konkurenčná štruktúra odvetvia 
- podmienky dopytu 
- stupeň diverzifikácie podnikov v odvetví 
- výška bariér výstupu z odvetvia 

- konkurenčná štruktúra odvetvia 
a. fragmentná (roztrieštená) – veľa malých podnikov, žiaden dominant; intensive 

P competition, nízka ziskovosť, T>O 
b. konsolidovaná – málo veľkých podnikov (mono, oligopoly); sú viac vzájomne 

závislé, intenzitu súťaže je tažko predvídať, hrozba rozbehnutia tovarovej 
konkurenčnej špirály 

- hlavná T – P war (protiopatrenia – tzv. tiché cenové dohody, nelegálne) 
 
- tvorba KS – analýza odvetiva SBU (atraktivita) + situačná analýza SBU (KV) → 

tvorba alternatív stratégie → výber najvhodnejšej stratégie (kritéria výberu) 
 
- analýza odvetvia SBU  - základné otázky analýzy odvetvia 

1. rozhodujúce ekonomické charakteristiky odvetvia 
a. veľkosť trhu – tržby, objem predaja 
b. miera rastu trhu – LC odvetvia 
c. šírka konkurenčného pôsobenia – local, regional, nationa, intl, global 
d. počet kupujúcich a ich veľkosť 
e. rozhodujúce vstupy a ich dodavateľská štruktúra 
f. stupeň horizontálnej integrácie – počet / veľkosť súčasnej konkurencie 

- konk. štr. odvetvia – fragmentná (veľa malých), konsolidovaná (málo 
veľkých) 

g. stupeň vertical integrácie – smerom na dodavateľské odvetvia, nasledovné 
odvetvia 

h. barriers to entry / leave 
i. intenzita technologických zmien (innovation technológií + výrobkov) 
j. stupeň segmentácie trhu a strategickej skupiny 
k. kritický objem výroby a využitie kapacít odvetvia 
l. K náročnosť (na technológiu a pracovný K) 
m. K štruktúra (podiel vlastných zdrojov) 
n. N štruktúra 
o. viazanosť zdrojov / produktivita 
p. priemerná ziskovosť tržieb v odvetví 

2. rozhodujúce konkurenčné sily v odvetví + sila ich vplyvu 
- Porterov model piatich síl 

3. hybné sily odvetvia 
a. zmeny v miere rastu odvetvia 
b. zmeny v štruktúre a záujmoch kupujúcich 
c. zmeny v inovácii výrobkov 
d. technologické zmeny 
e. rozvoj marketingu 
f. zmeny v konkurenčnej štruktúre odvetvia 
g. rozširovanie technológie, know-how 
h. rast globalizácie v odvetví 
i. zmeny v nákladovej štruktúre 
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j. zmeny od štandardizácie k diferenciácii produktov 
k. regulačné a podporné zásahy v rámci politiky vlády 
l. zmeny  v sociálnej a kultúrnej oblasti 
m. zmeny neurčitosti a vývoj podnikového rizika 

4. postavenie podniku v odvetví 
- možnosti analýzy 

a. analyzovať situáciu za odvetvie ako celok 
b. analyzovať postavenie každého jednotlivého podniku 
c. analyzovať situáciu podľa strategických skupín 

- hodnotenie konkurenčnej pozície firmy 
KRITÉRIUM VÁHA HODNOTENIE TOTAL 
1. TEMPO RASTU TRHU    
2. TOTAL VEĽKOSŤ TRHU    
3. POSTAVENIE KONKURENCIE    
4. TECHNOLOGICKÉ NÁROKY    
5. MIERA ZISKU    
 ∑ = 1 <0,9>  

- hodnotenie konkurenčnej pozície – iné kritériá 
- GE MATRIX (atraktivita vs. postavenie na trhu; winners, losers, avg.) 

5. očakávanie strategickej zmeny u konkurentov 
6. hlavné faktory konkurenčného úspechu v odvetví 
7. atraktvnosť / ziskovosť 

 
- strategické skupiny v odvetví (x – počet obsluhovaných segmentov; y – 

cena a kvalita [h → l]); taký graf/matrix 
- príklad na fólium bol automobilový priemysel... bublinky v grafe boli str. skupiny, 

napr. GM, Ford, etc.; podľa umiestnenia v grafe bolo možné vyčítať o.i. orientáciu 
na určitý segment zákazníkov 

- bariéry mobility – bránia firmám prechod z jednej skupiny (bubliny) do druhej 
 
21 Konkurenčné stratégie   

Strategická podnikateľská jednotka (SBU) a jej postavenie v strategickom manažmente 
organizácie. Typy konkurenčných stratégií – nákladové vodcovstvo, diferenciácia, fokus.  

 
- viď otázka 19, od definície SBU až do jej konca 
- typy konkurenčných stratégií (Porter – 3 basic cesty zvýšenia efektov firmy) 

a. ak sa stanete výrobcom s najnižšími N a dosahované trhové ceny vám 
umožnia dosahovať nadpriemerný zisk 

b. ak sa budú výrobky odlišovať od výrobkov konkurencie takým spôsobom, že 
kupujúci bude ochotný zaplatiť z túto diferenciáciu vyššiu cenu 

c. DM o rozsahu trhu, na ktorý bude firma pôsobiť, t.j. či bude pôsobiť na celom 
trhu alebo iba na určitom segmente trhu 

- konkurenčné stratégie 
a. stratégia N vodcovstva – ponuka výrobku štandardnej kvality, ale N sú nižšie 
- možnosti znižovania N – exp. curve, economies of scale, znižovanie VN, FN, 

implementácia stratégie v zmysle 7S 
- riziká stratégií 

- neúmerne vysoký dôraz na znižovanie N môže viesť k strate kontaktov s 
požiadavkami zákazníkov 

- najnižšie N môže mať iba 1 výrobca; existuje riziko, že nebudeme 
najlepším podnikom, strácame možnosť dosahovania efektov 

- cesty vedúce k nízkym N môžu ostatní kopírovať, a tým budeme strácať 
získanú výhodu 
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- ABC – aktivitám v podniku sú pritriedené N podľa N druhov a N nosičov (ničo, 
od čoho vývoj N závisí) → vieme lepšie, ktorá činnosť si aké N vyžaduje; 
analýza činností a ich N 

b. stratégia diferenciácie 
- byť odlišným ešte neznamená stratégia diferenciácie → treba rozumieť 

zákazníkovi a vedieť, čo oceňuje 
- riziká 

- ak je základ diferenciácie napodobiteľný konkurentom – rozhodovať budú 
potom N 

- po nastúpení cesty diferenciácie firma nebude pokračovať v inovácii 
výrobkov – môže byť O pre konkurentov 

- ak firma presadzuje stratégiu diferenciácie bez ohľadu na N – stratégia sa 
nemusí prejaviť v raste ziskovosti 

c. stratégia focus (ohniska, špecializácie) 
- uprednostňuje súťaže na segmente trhu pred súťažou na celom trhu 
- zameranie na segment – zohľadnenie špecifických podmienok segmentu trhu 

– orientácia stratégie na tieto podmienky 
- N vodcovstvo alebo diferencia je jednoduchšia na segmente ako na celom 

trhu 
- riziká 

- cieľový segment sa môže časom vytratiť 
- z cieľového segmentu môže firmu niekto vytlačiť a firma nie je pripravená 

súťažiť na iných segmentoch alebo na celom trhu 
d. stratégia “slepej strednej cesty” – kombinácia predcházdajúcich typov 

- Porterova krivka závislosti konkurenčných stratégií – U shaped (x – podiel na 
trhu [l,h]; y – ROI [l,h]); podiel L, roi H → difer. (focus); podiel M, roi L (obranca); 
podial H, roi H (cost leadership) 

MNOŽSTVO STRATEGICKÝCH ALTERNATÍV KV NÍZKE KV VYSOKÉ 
VEĽA FOCUS – SKUPINY KUPUJÚCICH, 

VÝROBKOVÉ RADY, GEOGRAFICKÉ TRHY 
DIFERENCIÁCIA – VA, KVALITA, FUNKČNÉ 
VLASTNOSTI 

NIEKOĽKO OBRANCA – PREŽITIE, ZBER ÚRODY, 
TAKTIZOVANIE 

VODCA NÁKLADOV – EXP CURVES, 
ECONOMIES OF SCALE, RIADENIE N 

 
22 Stratégia korporácie a portfóliové analýzy  

Postavenie stratégie korporácie v hierarchickej štruktúre stratégií. Portfóliové analýzy pri 
tvorbe stratégie diverzifikovanej firmy.  BCG matica. GE matica. Portfóliová kocka.  

 
- levels of strategy – corporate, competitive, business, functional 
- hierarchické vzťahy medzi stratégiami diverzifikovanej firmy 
- stratégia spoločnosti → konkurenčná str. SPJ [1..n] → funkčné stratégie 

(marketing, HR, R/D, informatika, vstupná logistika, výstupná logistika, financie, 
etc.) 

- graf životného cyklu (LC) SBU 
- vznik, rast, zrelosť, ústup – klasická krivka 
- krivka tržby vs. náklady; neporovnávať len fin. ukazovatele!; T=N na dvoch 

miestach na grafe → rovnaké fin. ukazovatele, ale iný trend pred sebou (rast 
vs. pokles) 

- špecializovaná firma má LC krivku ako SBU 
- treba rozoznávať fázy LC, a tie zohľadňovať pri compensation 

- BCG analýza / matica 
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- cash cows (low growth, high market share) products in this category 
generate large amount of cash, but prospects for future growth limited 

- stars (high growth, high market share) these products are in a fast-growing 
market and hold a dominant share of that market but might or might not 
produce a positive cash flow, depending on the need for investment in new 
plant and equipment or product development. 

- question marks (high growth, low market share) speculative products that 
entail high risks; they may be profitable but they hold a small percentage of 
market share. 

- dogs (low growth, low market share) doesn´t produce much cash, nor does 
it require much; these products hold no promise for improved performance. 

- BCG matrix helps managers to make decision where to invest in 
 
- priemer na osiach [x,y] = 1.0 
- podporené STARS go to COWS a stávajú sa živiteľmi 
- DOG už prešiel LC – ale máme k nemu vzťahy (should B closed, ale čo napr. 

ppl) 
- DOGS drain resources needed for supporting the STARS 
- CF medzi odbodmi výroby (SBUs) 
- prerozdeľovanie; prachy COWS treba využiť na podporu nových aktivít 

(QMARKS) a rozvoj (podpodu) STARS 
 
- portfóliová matica efekty / zdroje 

PLODNÝ STROM HLADNÝ OBOR EFEKTY (H/L) 
BEZVÝZNAMNÝ TRPASLÍK MÁRNOTRATNÝ SYN 

 NÁROČNOSŤ NA ZDROJE (L/H) 

- Paretovo pravidlo (80/20) 
 
- portfóliové matice GE (General Electric) 

VÍŤAZI VÍŤAZI OTÁZNIKY 
VÍŤAZI PRIEMERNÍ PORAZENÍ 
TVORCOVIA ZISKOV PORAZENÍ PORAZENÍ 

AKTRAKTIVIT
A ODBORU 
(H/A/L) 

POSTAVENIE PODNIKU V ODBORE (H/A/L) 
- tvorcovia ziskov → nie víťazi, lebo nízka atraktivita trhu, nízka ziskovosť (Z/T) 
- v tej matici sú ešte koláčové grafy → výsek = podiel SBU na trhu 
 
- odporúčané stratégie pre jednotlivé políčka 
RAST (VERTIKÁLNA 
INTEGRÁCIA / KONCENTRÁCIA) 

RAST (HORIZONTÁLNA 
KONCENTRÁCIA) 

ÚTLM (ZVRAT) 

RAST (TAKTICKÉ VÝKYVY) STABILITA (UDRŽANIE 
POZÍCIE) 

ÚTLM (ZAJATEC PODNIKU 
– ZBAVIŤ SA!) 

RAST (DIVERZIFIKÁCIA 
KONCENTRICKÁ) 

RAST (DIVERZIFIKÁCIA 
KONGLOMERÁTNA) 

ÚTLM (LIKVIDÁCIA) 

- vertical integration – prienik do nadväzujúcich odvetví (vrámci reťazca) 
- horizontal concentration – rast v príslušnom odbore 
- konglomerátna diverzifikácia – do príbuzných odborov 
- zajatec podniku – neschopnosť SPJ ergenerovať (ale má synergický efekt → 

nie likvidácia ale napr. predaj alebo keep it) 
- zdroje a spôsoby presadzovania rastovej stratégie 

- interný rast (full investments?) 
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- akvizícia (51%) a splynutie 
- joint ventures 

- graf kritického objemu výroby 
- klasický BE point graf;  ziskovosť = zisk / T; T = P * Q 

- viacfaktorová portfóliová analýza 
- kritériá, faktor, váha, známka, hodnota Σ (váha * známka); každé kritérium má 

zopár faktorov (kritérium konkurenčné postavenie, faktory podiel na trhu, 
rast trhu, kvalita materiálu etc.; kritérium atraktívnosť trhu, faktory celková 
veľkosť trhu, ročné tempo rastu trhu, dopad trhu na životné prostredie etc.) 

- potom zobereš maticu 3*3, <1.0 – 5.0 each axis>; x je konk. postavenie, y je 
atraktívnosť trhu, a podľa score každého kritéria Σ (váha * známka) to 
zakreslíš 

 
- portfóliová kocka 
- x – silné stránky SBU (H,M,L) 
- y – atraktivita odvetvia (H,M,L) 
- z – synergické schopnosti (H,M,L) SBU – stupeň, ktorým je SBU v rámci portfólia 

spoločnosti, resp. skupiny spoločností schopná prispievať k tvorbe pridanej 
hodnoty na základe vzťahov s ostatnými SBU a spoločnosťami skupiny 
- najvyššie synergické efekty pre spoločnosť, resp. pre skupiny spoločnosti 

prinášajú SBU zaradené do prvého radu 
- z nich je najefektívnejšie investovať do SBU umiestneným v ľavom hornom 

rohu 
- SBU umiestnené v poslednom rade vytvárajú individuálne efekty, s relatívne 

nízkou tvorbou synergických efektov 
 
23 Rastové stratégie a zdroje rastu 

Základné typy stratégií – rast, stabilita, útlm.  Interné a externé zdroje rastu. Horizontálna 
koncentrácia a vertikálna integrácia. Strategické partnerstva. 

 
- viď otázka 22 – časť o GE matici, komplet 
- strategické partnerstvá = externý zdroj rastu 
 
- strategická aliancia (SA) 
- je taká aliancia, ktorá umožňuje trvale udržateľnú KV pre firmy, ktoré sa jej 

zúčastňujú 
- dohody o aliancii sa uzatvárajú aj medzi hlavnými konkurentami a medzi 

firmami z rovnakých aj rôznych odvetví 
- principle – je výhodnejšie s konkurentom spolupracovať, než s ním bojovať 
 
- strategické partnerstvo (strategic partnership) – modernejší ekonomický 

pojem – eliminuje utilitarizmus a zdôrazňuje väzbu na hodnoty 
- partnerské vzťahy sú založené 

- na spoločnej tvorbe a využívaní poznatkov 
- na zmluvnom základe s minimálnou alebo žiadnou majetkovou účasťou 

partnerov 
- partnerstvá sú súčasťou firemných strategických a plánovacích procesov 

 
- príčiny vytvárania a posilňovania SA 
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1. zvyšovanie N na vedu, výskum a techonologies – poterba kooperácie vo sfére 
inovácií – rozloženie kapitálových rizík 

2. možnosť efektívnejšieho využívania economies of scale a sortimentu, 
špecializácie a racionalizácie výrobného procesu 

3. možnosť ID predností konkurentov a pôsobenia proti ich záujmom 
4. potreba udržať si KV ak im ju nové formy spojení zabezpečia (nižšia miera 

ovládateľných rizík) 
5. reakcia na procesy globalizácie 
 
- typy – JV, mergers (fúzie), konsolidácie (spoja sa a zaniknú), acquisitions, 

holdingy (vedomé, nenásilné združenie viacerých firiem) 
 
24 Implementácia stratégie a strategická kontrola  

Postavenie a úloha implementácie a kontroly v procese strategického manažmentu. Model 7 
S firmy McKinsey.  Systémy strategickej kontroly. 

 
- IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE 
- uvedenie stratégie do života 
- McKinsey’s 7S = strategy, shared values (superordinate goals), staff, structure, 

systems, style, skills 
1. vyhlásenie o stratégii – info o stratégii (použiil sme vhodný spôsob info o 

stratégii?) 
2. prispôsobovanie organizácie stratégii – použili sme vhodnú OS? 
3. IS a kontrolné systémy – poskytujú požadovaný FB? 
4. štýo riadenia – podporuje aktivizáciu pracovníkov k plneniu strategických cieľov 

(autoritatívny vs. demokratický) 
5. výber, rozmiestňovanie a hodnotenie ľudí a ich motivácie – máme správnych 

ľudí na správnych miestach? ľudí treba informovať 
6. zdokonaľovanie zručností a vzdelávania – zodpovedajú poznatky a zručnosť 

danej stratégii? 
7. hodnotenie srtatégie – uznávajú pracovníci podniku hierarchiu hodnôt v 

stratégii? 
- firemná kultúra – vyšší význam, až sa priblíži k vízii 
 
- STRATEGICKÁ KONTROLA 
- dáva S/M procesný charakter 
- najmä preventívny charakter 
- príklad ID silných a slabých signálov; pomocou sústavy finančno-ekonomických 

ukazovateľov odvodených od pyramídového rozkladu ukazovateľa rentability 
(zjednodušený rozklad rentability VI – ROE); odporný TREE, plný ukazovateľov a 
ich zmien (nárast pokles; napr. Z/T, etc.); treba rozoznať krízové signály a podľa 
toho konať; 

- strategický kontrolný systém – systém pružného riešenia str. problémov 
- pozorovanie → interné prostredie, externé prostredie, monitorovanie 
- int. / ext. prostredie → odhadovanie vplyvov a naliehavostí 
- vplyv? → Y/N; N → falošný poplach → register; Y → stupeň naliehavosti (nízky, 

stredný, vysoký) 
- nízky → monitorovanie 
- stredný → odklad reakcie → periodické plánovanie 
- vysoký → projekt riešenia problémov 

 20



- vývojové štádiá zmien a ich odraz v stratégii – y = hodnota zmien; x = bežné 
krízové stavy → krízové stavy → radikálne zmeny stratégií (krivka stúpa na NE; 
krivka vývoja podniku korešponduje (je nižšia) s krivkou vývoja prostredia) 

- NY stratégie (Mintzberg) – stratégia plánovaná → stratégia nezrealizovaná → 
stratégia novovzniknutá → stratégia zrealizovaná 

STRATEGICKÁ KONTROLA 
TAKTICKÁ KONTROLA 
OPERAČNÁ KONTROLA 

PODIEL PRAC. ČASU 
VENOVANÉHO JEDN. DRUHOM 
KONTROLY (ČAS) 

MANAŽMENT (VRCHOLOVÝ, STREDNÝ, NIŽŠÍ) 
- rozdelenie troch kontrol je trochu šikmé smerom na NE 
- tri základné úlohy strategickej kontroly 

- kontrola implementácie stratégie 
- kontrola plnenia strategických cieľov a stratégie 
- kontrola východísk zabudovaných do formulácie stratégie 

- preventívny charakter strategickej kontroly 
- systémy včasného varovania 
- systémy slabých a silných signálov 

- tri fázy strategickej kontroly 
1. strategický audit (monitoring) 
2. porovnávanie 
3. nápravné opatrenia 

- kvantitatívne metódy (z score, etc.), kvalitatívne metódy (nečíselné data, 
subjektívne údaje) 

- kontrola – reaktívna, proaktívna 
- robíme ju preto, aby sme nedostatkom predchádzali, nie ich konštatovali 
- strategický audit – kontrola všetkých stratégií 

 21


