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Otázka č.21 
 

Analýza marketingového prostredia 
 

Firmy pôsobia v komplexe trhového prostredia. Kto s i chce na 
trhu udrža ť pozíciu, musí starostlivo sledova ť a analyzova ť svoje 
okolie. Vo všeobecnosti MP tvoria nekontrolovate ľné faktory, ktoré 
obklopujú podnik . Úspešnos ť firmy závisí od jej schopnosti 
prispôsobi ť svoj marketingový mix vývoju prostredia. MP sa skl adá z 
mikroprostredia a makroprostredia.  
 
Mikroprostredie  charakterizujú faktory, ktoré majú vplyv na 
schopnos ť firmy uspokojova ť potreby zákazníkov, čiže schopnos ť 
poskytova ť službu na riešenie problémov.  
Makroprostredie  vytvárajú širšie spolo čenské vplyvy, ktoré pôsobia 
na celé mikroprostredie a ovplyv ňujú proces výmenných vz ťahov s 
cie ľovým trhom, čiže schopnos ť manažmentu spracova ť a reagova ť na 
zmeny v trendoch vývoja spolo čnosti.  
 

Mikroprostredie podniku 
 

Úlohou marke. manažmentu  je vytvori ť prí ťažlivú ponuku pre 
cie ľové trhy. Jeho úspešnos ť ovplyv ňujú faktory, ktoré možno 
roz členi ť na interné  (firma a jej organiza čná štruktúra, teda všetky 
organiza čné útvary podniku) a externé  (firemný trh, čiže zákazníci, 
dodávatelia, marketingoví sprostredkovatelia, konku renti a 
verejnos ť) mikroprostredie. 
 

Interné mikroprostredie 
 

Tvorí ho vrcholový manažment, finan čné oddelenie, nákup, 
výroba, výskum a vývoj, marketing, oddelenie ľudských zdrojov, 
oddelenie evidencie.  

Vrcholový manažment vymedzuje charakteristiku posla nia, ciele, 
rámcové stratégie a marketingoví manažéri musia svo je rozhodnutia 
uskuto čňova ť v súlade s plánmi vedenia.  

Ak firma uvažuje o výrobe nového produktu, musí zoh ľadni ť, či 
má dostato čnú výrobnú kapacitu, ľudské zdroje s primeranou 
kvalifikáciou. Ak si nový produkt vyžaduje vybudova nie nového závodu 
a jeho vybavenie modernými technologickými zariaden iami, treba 
uvažova ť o možných finan čných zdrojoch. 

Medzi ďalšie faktory patria silné a slabé stránky výskumne j 
a vývojové základne firmy, jej umiestnenie, ako aj imidž, ktorý ma 
firma vo verejnosti. Dôležitým faktorom je v intern om mikroprostredí 
potreba koordinova ť marketingové a nemarketingové aktivity. Niekedy 
je to ve ľmi ťažké, lebo existujú rozdielne názory na dosiahnutie  
cie ľov medzi jednotlivými riadiacimi a výkonnými pracov níkmi.  
Z poh ľadu ovplyvnite ľnosti považujeme interné mikroprostredie za 
kontrolovate ľné manažmentom vtedy, ak firma dokáže dostato čne rýchlo 
reagova ť svojou stratégiou štruktúry a organiza čnej kultúry na 
externé mikroprostredie. 
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Externé mikroprostredie  

DODÁVATELIA 

Tvoria ho firmy a jednotlivci, ktorí zásobujú podni k zdrojmi 
potrebnými na výrobu výrobkov a služieb. Firma musí  pozorne sledova ť 
možnosti dodávate ľov, ich ponuku , dodávkovú schopnos ť, tiež cenovú 
úrove ň a vývoj cien k ľúčových vstupov.  

MARKETINGOVÍ SPROSTREDKOVATELIA  

Tvoria firmy, ktoré pomáhajú podniku pri predaji a distribúcii 
produktov cie ľovým zákazníkom, pri výskume trhu a aktivitách podp ory 
predaja, pri finan čných transakciách a poistení. Patria sem:  
1.  Sprostredkovatelia  – firmy patriace do distribu čných kanálov, 

ktoré pomáhajú podniku vyh ľadáva ť, získava ť zákazníkov a 
realizova ť predaj. Ide o ve ľkoobchodníkov a maloobchodníkov, 
ktorí tovar nakupujú a opä ť predávajú. Sprostredkovatelia plnia 
dôležité funkcie a uskuto čňujú ich lacnejšie, ako by to vedela 
robi ť firma sama (napr. skladovanie, dodávanie, prezento vanie 
...).  

2.  Firmy fyzickej distribúcie  – pomáhajú pri skladovaní a pohybe 
tovaru z miesta výroby do miesta ur čenia (napr. ve ľkoobchodné 
sklady, dopravné firmy, iné špecializované podniky na prepravu 
tovarov). 

3.  Agentúry marketingových služieb  – agentúry a inštitúcie 
marketingového výskumu, reklamné agentúry, médiá a marketingové 
konzulta čné firmy pomáhajú podniku usmer ňova ť a podporova ť predaj 
jeho produktov na správnych trhoch.  

4.  Finan ční spotredkovatelia  – banky, úverové spolo čnosti, pois ťovne 
a ostatné organizácie, ktoré pomáhajú pri finan čných transakciách 
alebo pri  poistení vo či riziku spojenému s nákupom a predajom 
tovaru. 

ZÁKAZNÍCI  

Firma môže podnika ť na týchto piatich typoch zákazníckych trhov: 
1.  Trhy spotrebite ľov  – jednotlivci a domácnosti, ktorí nakupujú 

tovar a služby pre osobnú spotrebu 
2.  Trhy výrobnej sféry  – organizácie, ktoré nakupujú produkty pre 

vlastný výrobný proces alebo na ďalšie spracovate ľské ú čely 
3.  Trhy spostredkovate ľov  – organizácie, ktoré nakupujú produkty s 

cie ľom opätovne ich preda ť so ziskom 
4.  Vládne trhy  – vládne inštitúcie, nevládne organizácie, ktoré 

nakupujú produkty na poskytovanie verejných služieb  alebo 
zabezpe čujú prevod týchto produktov pre tých, ktorí ich pot rebujú 

5.  Medzinárodné trhy  – zahrani ční kupujúci, ku ktorým patri tak 
spotrebitelia a výrobcovia, ako aj sprostredkovatel ia a vlády 

Podľa charakteru svojho produktu a marketingovej straté gie môže 
firma pôsobi ť na každom z uvedených typov trhov. Každý typ trhu má 
svoje zvláštne charakteristiky nákupného správania,  ktoré musí 
predávajúci dôkladne skúma ť. 

KONKURENTI 

Firmy sa musia prispôsobi ť potrebám nielen cie ľových spotrebite ľov, 
ale aj stratégii konkurentov. Neexistuje konkuren čná stratégia, 
ktorá by platila pre všetky podniky. Každá firma má  zoh ľadni ť svoju 
veľkos ť a pozíciu v odvetví a porovna ť ju s konkurenciou a spracova ť 
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takú stratégiu, ktorá jej prinesie lepšiu pozíciu n a trhu, než má 
jej konkurent. 

VEREJNOSŤ  

Je to ľubovo ľná skupina, ktorá prejavuje skuto čný alebo potenciálny 
záujem o produkt alebo o firmu, resp. ktorá môže po silni ť alebo 
oslabi ť potenciál organizácie pri plnení jej cie ľov. 
1.  Finan čná verejnos ť – ovplyv ňuje možnosti získania finan čných 

zdrojov (banky, investi čné spolo čnosti a akcionári). 
2.  Mediálna verejnos ť – dokáže výrazne ovplyvni ť mienku (noviny, 

časopisy, rozhlas, TV). 
3.  Vládna verejnos ť – pre firmu je dôležité sledova ť vývoj v 

legislatívnej oblasti (nové zákony, nariadenia, vyh lášky, zmeny 
DPH, iné dane a odvodové povinnosti, pracovnoprávne  vz ťahy ap.). 
Vhodným spôsobom lobbizmu aj v spolupráci s ostatný mi podnikmi v 
odvetví sa môže firma pri čini ť o prijímanie zákonov, ktoré 
vytvoria lepšie podnikate ľské podmienky. 

4.  Verejnos ť skladajúca sa z ob čianskych aktivít (hnutí), akcií  – 
tieto skupiny sa angažujú v spotrebite ľských združeniach,  v 
spolkoch ochrany životného prostredia, v záujmových  organizáciách 
etnických skupín. 

5.  Miestna verejnos ť – každý podnik má svoje sídlo, závody, 
prevádzky či pobo čky v ur čitej lokalite. Obyvate ľstvo bývajúce v 
územnej blízkosti ako aj obecné úrady, vytvárajú mi estnu 
verejnos ť. 

6.  Všeobecná verejnos ť – podnik by sa mal zaujíma ť aj o to, aký 
postoj zaujíma verejnos ť vo či jeho produktom a aktivitám. Imidž, 
predstava verejnosti o podniku, ovplyv ňuje preferencie k nákupu 
jeho výrobkov.  

7.  Interná verejnos ť – pracovníci na všetkých úrovniach: úradníci, 
robotníci, majstri, manažéri, správna rada.  

 

Makroprostredie podniku 
 

Podnik a jeho faktory mikroprostredia existujú v ši ršom 
makroprostredí, ktoré vytvára pre podnik príležitos ti a zárove ň 
prináša aj riziko. Makroprostredie sa skladá zo 6 z ákladných typov 
prostredia: demografické, ekonomické, prírodné, tec hnologické, 
politické, kultúrne.  
 

Demografické prostredie  
 

Má pre marketingových pracovníkov najvä čší význam, lebo sa týka 
ľudí a ľudia tvoria trhy. Medzi najdôležitejšie demografick é trendy 
vo všeobecnosti patri: zmeny vo vekovej štruktúre o byvate ľstva, v 
počte členov rodiny, v geografickom rozložení populácie, v o vzdelaní 
a v pracovnom postavení. Sledovanie vývoja populáci e a jeho analýza 
je nevyhnutnou sú časťou stratégie segmentácie trhu. 
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RAST SVETOVEJ POPULÁCIE 

Svetová populácia vykazuje výbušný rast. Popula čnej explózii je 
venovaná pozornos ť hlavne z dôvodu obmedzenosti zdrojov potrebných 
pre ľudský život. Môžeme predpoklada ť, že v ur čitom okamihu budú 
vy čerpané. Druhým dôvodom je skuto čnos ť, že najvyšší rast populácie 
je v tých krajinách, ktoré si to najmenej môžu dovo li ť.  
Zvyšovanie po čtu obyvate ľov vedie k rastu potrieb, ktoré však 
nevytvárajú vä čšie trhy, kým nie sú kryté dostato čnou kúpnou silou. 

POPULAČNÝ VEKOVÝ MIX 

Každú populáciu je možné rozdeli ť do šiestich vekových skupín: 
- predškolský vek 
- školský vek 
- mladí dospelí vo veku 25 až 40 rokov 
- strední vek 40 až 65 rokov 
- starší dospelí vo veku nad 60 rokov. 

Každá takáto skupina má svoje špecifické potreby, p referencie, svoje 
priania a sleduje ur čité médiá. 

ETNICKÉ TRHY 

V mnohých krajinách dochádza k zmenám etnickej štru ktúry 
obyvate ľstva. Každá skupina obyvate ľov má svoje špecifické 
požiadavky a nákupné zvyklosti. 
Vzdelanostné skupiny 
Z h ľadiska dosiahnutého stup ňa vzdelania je možné rozdeli ť 
obyvate ľstvo do piatich skupín: 

- negramotní 
- so základným vzdelaním 
- so stredoškolským vzdelaním 
- s vysokoškolským vzdelaním 
- postgraduálnym vzdelaním 

TYPY DOMÁCNOSTÍ 

Tradi čná domácnos ť sa skladá z manželov a ich detí. V sú časnej dobe 
však prestáva dominova ť tradi čná domácnos ť. Ve ľa ľudí žije osamote, 
existuje množstvo domácností dvoch dospelých ľudí, domácností 
bezdetných manželov a domácnosti iba s jedným rodi čom. Každá skupina 
má odlišné potreby, priania a kúpne návyky 

GEOGRAFICKÉ PRESUNY POPULÁCIE 

Ide hlavne presun ľudí z jednej krajiny do druhej, ako aj presun 
z miest na dediny. 

PRESUN OD HROMADNÉHO TRHU K MIKROTRHU 

Všetky prebiehajúce zmeny pôsobia na transformáciu hromadného trhu 
na vä čší po čet mikrotrhov diferencovaných pod ľa veku, pohlavia, 
etnického pôvodu ... Každá skupina má silné prefere ncie a kúpne 
návyky a je stále častejšie získavaná prostredníctvom cielenej 
komunikácie a distribúcie. 
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Ekonomické prostredie  
 

Skladá sa z faktorov, ktoré ovplyv ňujú kúpnu silu spotrebite ľov 
a štruktúru ich výdavkov. Celková kúpna sila závisí  od skuto čných 
príjmov, cien, výšky úspor, úverov, vývoja inflácie , miery 
nezamestnanosti. Marketingoví pracovníci musia zoh ľadňova ť hlavné 
zmeny vo vývoji príjmov a zmeny v štruktúre výdavko v spotrebite ľov. 
Zmeny hlavných ekonomických premenných, t. j. príjm ov, nákladov na 
živobytie a výšky úrokov, majú ve ľký vplyv na vývoj trhu. Firmy 
pozorne sledujú tieto ukazovatele a využívajú ich n a ekonomické 
prognózy. 

ŠTRUKTÚRA PRÍJMOV 

Existujú štyri typy priemyselných štruktúr: 
� Existen čné ekonomiky . Rozhodujúca časť obyvate ľstva sa venuje 

málo produktívnej výrobe. Vä čšiu produkcie spotrebujú sami 
a zvyšok smeruje na nevýhnutný tovar a služby 

� Ekonomiky zamerané na ťažbu a export surovín . Majú zvy čajne 
bohaté prírodné zdroje niektorých surovín. Ich osta tná výrobná 
činnos ť je však malá a neproduktívna. 

� Rozvojové ekonomiky . Priemyselná produkcia sa podie ľa na tvorbe 
hrubého domáceho produktu desa ť až dvadsa ť percent. 

� Priemyselné ekonomiky . Sú hlavnými vývozcami priemyselného 
tovaru a investícií. Intenzívne medzi sebou obchodu jú 
a vyvážajú tovar do iných ekonomík výmenou za potre bné suroviny 
a polotovary. 

ÚSPORY, DLHY A DOSTUPNOSŤ ÚVEROV 

Výdavky zákazníkov sú ovplyv ňované výškou ich úspor, ve ľkos ťou dlhov 
a dostupnos ťou úverov. 
 

Prírodné prostredie  
Patria sem prírodné zdroje, ktoré sa využívajú ako vstupy. Existujú 
tu 4 skupiny trendov, na ktoré by pracovníci market ingu nemali 
zabúda ť:  

NEDOSTATOK PRÍRODNÝCH SUROVÍN 

Zem poskytuje suroviny z nekone čne ve ľkých zdrojov, z obmedzených 
obnovite ľných zdrojov a z obmedzených neobnovite ľných zdrojov. 
Nekonečne ve ľký zdroj je napríklad vzduch. 
Obmedzené obnovite ľné zdroje, medzi ktoré patria lesy a potraviny, 
musia by ť využívané múdro. Plochy sa opä ť zales ňujú, orná pôda sa 
chráni. 
Obmedzené neobnovite ľné zdroje – nafta, uhlie, platina, zinok, 
striebro – budú predstavova ť stále vä čší problém, pretože sa blíži 
doba, kedy budú vy čerpané 

ZVÝŠENÉ NÁKLADY NA ENERGIU 

Jeden obmedzený neobnovite ľný zdroj , nafta, spôsobil vážne 
problémy. Ceny nafty stúpajú a preto sa h ľadali alternatívne zdroje 
energie. 
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ZVÝŠENÝ STUPEŇ ZNEČISTENIA 

Niektoré priemyselné činnosti poškodzujú kvalitu životného 
prostredia. Vezmime do úvahy vlastnosti chemických a jadrových 
odpadov, nebezpe čné množstvo ortute v oceánoch, v pôde  a v zásobách  
potravín, zne čis ťovanie životného prostredia biologicky 
nezni čite ľnými obalmi, umelými hmotami a inými obalovými mate riálmi. 
 
ŠTÁTNE ZÁSAHY V RIADENÍ PRÍRODNÝCH ZDROJOV  
(environmentálna legislatíva) Vlády stále viac zame riavajú svoju 
pozornos ť na ochranu životného prostredia. 
 

Technologické prostredie  
 

Má najvä čší vplyv na vývoj spolo čnosti. Tvoria ho sily, ktoré 
majú vplyv na nové technológie, na vývoj nových výr obkov a trhové 
príležitosti. Nové technológie vytvárajú nové trhy a nové možnosti 
podnikania. Hlavnými znakmi vývojových tendencií sú : 
1.  Rýchle tempo technologických zmien 
2.  Neohrani čené možnosti pre inovácie (virtuálna realita) 
3.  Vysoký rozpo čet na výskum a vývoj 
4.  Sústredenie sa na nepodstatné zdokonalenie produkto v (menej 

náro čné časovo a finan čne, lebo náklady na vývoj a aplikovanie 
nových technológií vo výrobe sú ve ľmi vysoké) 

5.  Zvýšené regula čné zásahy (zria ďované sú v záujme ochrany 
spotrebite ľa rôzne inštitúcie, skúšobne, laboratóriá, ktoré 
prevádzajú rôzne testy a vydávajú štandardy, certif ikáty o 
spôsobilosti ap.) 

 

Politické prostredie  
 

Vytvárajú ho zákony a vládne orgány, ktoré spolu s 
presadzovaním záujmov nátlakových skupín ovplyv ňujú a limitujú 
činnos ť tak organizácií, ako aj jednotlivcov. K základným politickým 
trendom patria:  

ZMENY V ZÁKONOCH V OBLASTI PODNIKANIA 

Podnikate ľská legislatíva sleduje tri hlavné ú čely: 
- ochráni ť firmy pred nekalou konkurenciou 
- ochráni ť spotrebite ľov pred nekalými podnikate ľskými praktikami 
- ochráni ť spolo čnos ť pred nevhodným obchodným chovaním. 

ZMENY V POSILNENÍ POSTAVENIA KONTROLNÝCH ORGÁNOV 

 
VZNIK ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN NA OCHRANU VEREJNÉHO BLAHA  
Podnikateľské aktivity sú výrazne ovplyvňované spotrebiteľským hnutím, ktoré predstavuje 
organizované aktivity občanov a vlády zamerané na ochranu spotrebiteľov pred nečestnými 
praktikami výrobkov a predajcov. Aktivisti spotrebiteľských  hnutí majú právo kontroly 
dodržiavania spravodlivých úverových podmienok, určovania poctivých cien, obsahov 
nutričných hodnôt, akosti tovaru, dodržiavanie záručných lehôt a dosahovanie priemerných 
ziskov. 
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Kultúrne prostredie  
 

Tvoria ho inštitúty a faktory, ktoré ovplyv ňujú základné 
hodnoty spolo čnosti, postoje, zá ľuby a správanie. Ľudia takmer 
nevedomky vstrebávajú svetový názor, ktorý definuje  ich vz ťah k sebe 
samým, k ostatným, k prírode a k vesmíru. 

� Vzťah ľudí k sebe samým . Dôraz ľudí na ich uspokojenie sa mení. 
Snaha o dosiahnutie vysokého stup ňa sebauspokojenia neustále 
rastie 

� Vzťah ľudí k druhým . Niektorí sociológovia sa domnievajú, že 
dochádza k posunu myšlienke ľudí od „ja spolo čnos ť“ k „my 
a spolo čnos ť“. Ľudia sa viac zaujímajú o osudy bezdomovcov, 
kriminálnikov a o ďalšie sociálne problémy 

� Postoj ľudí k organizáciám . Vä čšina ľudí je ochotná pre 
organizácie pracova ť i v prípade, že k nim majú kritický 
postoj. Objavuje sa pokles vernosti k organizáciám.  Ľudia im 
dávajú stále menej dôvery. Pracovná etika upadá. 

� Názory ľudí na spolo čnos ť. Ľudia majú rôzny postoj ku 
spolo čnosti. Od tých, ktorí ju bránia (obhajcovia), k tým , 
ktorí ju riadia (tvorcovia), cez tých, ktorí od nej  chcú bra ť 
(prijímatelia), ktorí ju chcú meni ť (menitelia), ktorí h ľadajú 
nie čo hlbšieho (h ľadači), až k tým, ktorí chcú opusti ť 
(ute čenci). 

� Postoj ľudí k prírode . Dlhodobo prevláda snaha o dokonalé 
podmanenie prírody prostredníctvom technológií a ná zor, že 
príroda je štedrá. 

� Názory ľudí na vesmír . 
Medzi charakteristiky kultúrneho prostredia, ktoré pôsobia na 
marketingové rozhodovanie, sa zara ďujú:  

PRETRVÁVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT  

Základné názory a hodnoty človeka majú vysoký stupe ň stálosti,  
vyvíjajú sa v procese u čenia a výchovy v rodine. Druhotné názory sa 
menia častejšie. 

SUBKULTÚRY 

Skupiny ľudí s rovnakými hodnotovými systémami, podloženými 
skúsenos ťami z bežného života (tínedžeri, manažéri, dôchodco via...). 

ZMENY DRUHOTNÝCH KULTÚRNYCH HODNÔT  

Základné hodnoty sú vcelku trvalé, ale kultúra sa m ení. Odhalenie 
trendu kultúrnych zmien znamená pre firmu novú príl ežitos ť.  
Kultúrne hodnoty spolo čnosti sú vyjadrené vz ťahmi medzi ľuďmi, 
vz ťahom ľudí k sebe samým, k inštitúciám, spolo čnosti, prírode a k 
svetu. Je to hlavne stupe ň solidarity, pomoc v núdzi, zapájanie sa 
do dobro činných akcií, čiže orientácia marketingu na produkty 
spolo čenského charakteru.  
 

Vo svojej stratégii sa firmy snažia nielen pasívne prispôsobi ť 
zmenám v prostredí, ale aj aktívne ho formova ť, napr. v oblasti 
legislatívy, verejnej mienky, osvety a vzdelávania,  čim samy 
ovplyv ňujú vznik nových marketingových príležitostí. 


