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Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad pojmu marketingové
prostředí, vnitřních vlivů a vnější vlivů  – makroprostředí a 
mikroprostředí.  Žáci se seznámí s pojmem SWOT analýza.



Marketingové prostředí



Marketingové prostředí
úspěch podniku = poznat všechny vlivy

vlivy=faktory

- působí uvnitř podniku           - působí vně podniku

- můžeme je ovlivňovat           - nemůžeme je

ovlivnit

mikroprostředí makroprostředí

vnitřní vnější



Vnitřní marketingové prostředí 
ovlivňují vlivy

• organizace a řízení

• vybavenost

• finanční situace

• vnitřní konkurence

• technický rozvoj

• lidské zdroje

• umístění podniku

• image firmy



Vnější vlivy - mikroprostředí podniku

zákazníci dodavatelé

distributoři
Konkurence

veřejnost



Vnější vlivy – makroprostředí podniku

ekonomické

demografické

přírodní

technologické

politické

kulturní



Marketingové oddělení

• analyzuje faktory – vlivy

• nejdůležitější pro moderní podnik

• plní funkce:

komunikativní a informační

koordinační

analytické



SWOT analýza
• Je analýza marketingového prostředí podniku.

• S-W analýza = rozbor silných (strengths) a slabých 
(weaknesses) stránek podniku

• silné stránky – konkurenční výhoda podniku

cílem podniku je jejich maximální využití

• slabé stránky – konkurenční nevýhoda

cílem podniku je zaměřit se na jejich zlepšení

• Výsledek  SWOT analýzy slouží podniku pro další 
vývoj a jeho strategie řízení.



O-T analýza

• Je to rozbor vnějších vlivů – příležitostí podniku  
(opportunities) a hrozeb (threats).

• příležitost – příznivá situace na trhu pro podnik, 

krach konkurence, nové parkoviště

• hrozba – nepříznivé vlivy – negativní vliv na

rozvoj podniku - ekonomická krize, nová

konkurence, DPH



Hodnocení kriteria

Personál hotelu
negativní 1 2 3 4 5 pozitivní

odbornost nedostatečná X výborná

ochota nedostatečná X ideální

upravenost nevzhledná X perfektní

komunikace v 
cizím jazyce

váznoucí X plynulá

rychlost obsluhy pomalá X rychlá



Rozbor kriterií – faktorů

• Silné stránky personálu hotelu:

ochota a rychlost

• Slabé stránky (na které se hotel musí zaměřit):

komunikace v cizím jazyce

opatření (náprava) – školení zaměstnanců,                                       
lepší výběr zaměstnanců



Cvičení

Vytvořte SWOT analýzu:

– sestavte matici

– rozbor silných a slabých stránek

– návrh řešení

1. skupina – školní bar

2. skupina – ubytovací středisko hotelu Junior

3. skupina - školní restaurace
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