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Otázka č.31 

Zásady implementácie marketingových stratégií 
 

Implementácia stratégie 
 

Pojem a obsah implementácie stratégie 
 
V anglo-americkej manažérskej literatúre sa rozumie  implementá-

ciou proces, pomocou ktorého sú premenené marketing ové plány na ak-
cieschopné úlohy, ktoré sú pomocou tohoto procesu p revádzané tak, 
aby boli splnené plánované ciele. 

Pojem implementácie stratégie môžeme chápa ť jednak procesne a 
jednak ako diel čí strategický projekt. Procesná stránka implementá-
cie zah ŕňa: formulovanie cie ľov implementácie a vymedzenie činností 
k presadeniu, uskuto čňovaniu a realizácií kontroly implementácie. 
V bezprostrednej realiza čnej fáze sa doporu čuje definova ť implemen-
táciu ako samostatný strategický projekt.  
Proces tvorby stratégie môžeme rozdeli ť na 3 diel čie úlohy: 
1.  zabezpe či ť akceptovanie stratégie u pracovníkov podniku = pre sa-

denie implementácie 
2.  špecifikova ť globálne strategické úlohy 
3.  prispôsobi ť podnikovú štruktúru, podnikový systém a podnikovú 

kultúru navrhovanej stratégii 
 

Ciele implementácie stratégie  
 
Hlavný cie ľ procesu implementácie stratégie je úspešná impleme n-

tácia vytvorenej stratégie. Aby sme to dosiahli, je  potrebné: 
1.  zaru či ť znalos ť a zrozumite ľnos ť obsahu stratégie 
2.  vybavi ť tých, ktorých sa implementácia týka zodpovedajúcim i kom-

petenciami 
3.  dosiahnu ť ochotu chcie ť uskuto čňova ť danú stratégiu 
 

Presadenie marketingových stratégií 
 
Predpokladom úspešného presadenia stratégie je, aby  s obsahom 

stratégie boli zoznámené osoby v podniku. Je potreb né rozlišova ť dve 
skupiny adresátov:  

1.  vrcholový a stredný manažment  – mal by by ť informovaný o dô-
vodoch strategických zmien, o obsahu, o o čakávaniach úspechu 
a o o čakávaných ú činkoch strategickej koncepcie. Komunikácia 
by mala by ť skôr neformálna.  

2.  zostávajúci pracovníci  – redukuje sa obsah strategického ob-
sahu z dôvodu zachovania tajomstva a obmedzených sc hopností 
pracovníkov porozumie ť strategickým problémom. 

 

Pri realizácii stratégie môžu vnika ť tieto konflikty 
 
1.  konflikty cie ľov  – vznikajú ke ď sa líšia ciele jednotlivých ob-

lastí podnikania a spolo čný cie ľ je nerealizovate ľný. 
2.  rozdiely v o čakávaniach  – vedúci pracovníci o čakávajú rôzny ús-

pech ú činnosti stratégie 
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3.  konflikty pri presadzovaní  v dôsledku osobných záujmov alebo roz-
dielov v kvalifikácii 

4.  konflikty kultúry  napr. medzi technicky a marketingovo orientova-
nými odborníkmi 

K PREDPOKLADOM ÚSPECHU IMPLEMENTÁCIE PATRIA 3 ASPEKTY: 
1.  Ten, kto o stratégii rozhoduje, musí identifikova ť nosite ľov 

implementácie vo vnútri podniku. 
2.  K zavedeniu a presadeniu stratégie by mali vedúce s ily použí-

vať adekvátny štýl implementácie 
3.  Pre implementa čný projekt je potrebné zaisti ť ú činné organi-

začné predpoklady. 
Za nosite ľov implementácie  sú považovaný tí odborníci a vedúci 

pracovníci, ktorí môžu rozhodujúcim spôsobom prispi eť k  presadeniu 
a plneniu úloh. Do procesu implementácie by mal by ť aktívne vtiahnu-
tý tvorca stratégie a k ľúčový manažér. Títo môžu pôsobi ť podporne  
z h ľadiska svojej moci aj odbornosti. 

 

Štýly vedenia 
Pri implementácii stratégie môžeme použi ť rôzne štýly vedenia. 

Medzi základné rozdielne postupy patria: 
1.  prístup z hora dole  – stratégia je formulovaná na najvyššom 

riadiacom stupni, na ďalšie stupne je diktovaná ako úloha.  
2.  prístup zdola hore  – znamená, že stratégia je vytváraná 

v blízkosti použitia a vyššími stup ňami ja schva ľovaná, po-
prípade modifikovaná.  

SCHOPNOSTI DÔLEŽITÉ PRE IMPLEMENTÁCIU: 
Schopnos ť interakcie  – schopnos ť ovplyvni ť vlastné chovanie a chova-
nie ostatných osôb 
Schopnos ť alokácie  – zdroje by mali by ť rozdelené tak, aby boli dané 
tam, kde sa dosiahne najlepší ú činok ( časové, finan čné..) 
Schopnos ť kontroly  – znalos ť vz ťahov a udalostí, ktoré sa vyskytujú 
na úseku zodpovednosti manažéra 
Organiza čné schopnosti  -  schopnos ť vytvori ť sie ť osobných vz ťahov a 
neformálnu konkrétnym problémom prispôsobenú organi začnú štruktúru. 
 

Základné kroky implementácie  
 
Medzi rozhodujúce kroky implementácie stratégie pat rí tvorba 

programov, rozpo čtov a procedúr. 
Úlohou programov  je konkretizova ť, ktoré opatrenia pod ľa jednot-

livých funk čných oblastí bude potrebné uskuto čni ť, aby formulovaná 
stratégia mohla by ť realizovaná. Ide o programy organiza čné, infor-
mačné, i tzv. funk čné programy zabudované do plánovacieho systému 
podniku. 

Úlohou rozpo čtov  je dopracova ť plánovacie programy do hodnoto-
vých vz ťahov. 

Úlohou procedúr  je rozpracovanie programov do systému sekven č-
ných krokov alebo techník, popisujúcich podrobne je dnotlivé úlohy a 
postup ich realizácii.  
 
Formulovanie a  implementácia stratégie  zah ŕňajú identifikovanie 
príležitosti a rizík v  podnikovom environmente, ho dnotenie silných 
a slabých stránok organizácie, tvorbu organiza čných štruktúr, získa-
nie vhodných pracovníkov a návrh primeraných odmien  pracovníkom. 



 3 

Stratégia  je reakcia – kontinuálna a prispôsobujúca sa exter ným prí-
ležitostiam a rizikám a interným silným a slabým st ránkam, ktoré 
ovplyv ňujú organizáciu. 
 
 
 

Implementácia mrkt plánu 
 
 
 Je to proces, pri ktorom sa  mrkt stratégie a plány uvádzajú do 
praxe  s cie ľom dosiahnu ť slnenie mrkt cie ľov. Pri uvedení mrkt plánu 
do praxe sa musí jednozna čne stanovi ť, kto je zodpovedný za imple-
mentáciu, kde sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, k edy, a v akých 
časových intervaloch, spôsoby a metódy, ktoré pomáha jú uvies ť mrkt 
plán do praxe. 
 
 

Príčiny neúspešnej implementácie mrkt plánov 
 
IZOLOVANÉ PLÁNOVANIE 
Plány firiem často vypracúva vrcholový manažment alebo profesioná lni 
plánova či na vyššej úrovni riadenia. Len zriedkavo majú pri amy kon-
takt s marketingovými pracovníkmi, ktorí  musia rea lizova ť plány. 
Centrálne plánovanie môže ma ť výhody !silné jednotné vedenie, lepšia 
koordinácia stratégií v jednotlivých podnikate ľských jednotkách, 
väčší dôraz na dlhodobé strategické myslenie a úspešno sť), ale môže 
spôsobova ť aj niektoré problémy. Vrcholoví manažment a plánov ači sa 
zaoberajú stratégiou v širších súvislostiach a môže  sa sta ť, že pri-
pravia plány, ktoré sú príliš všeobecné, nedokážu p ochopi ť praktické 
problémy. 
RIEŠENIE ROZPORU MEDZI DLHODOBÝMI A KRÁTKODOBÝMI CIEĽMI 
Marketingové stratégie firiem často obsahujú dlhodobé činnosti na 
obdobie troch až piatich rokov. Odme ňovanie mrkt pracovníkov, ktorí 
tieto stratégie uvádzajú do praxe, sa však spravidl a uskuto čňuje na 
základe krátkodobých výsledkov predaja alebo zisku.  Ke ď si majú vy-
bra ť medzi dlhodobou stratégiou alebo krátkodobými úloh ami, zvy čajne 
uprednostnia lepšie odme ňované krátkodobé výsledky. 
PRIRODZENÝ ODPOR K ZMENÁM 
Je zákonité, že všetky sú časné operácie firmy sa navrhli s cie ľom 
realizova ť plány a stratégie spracované v minulosti. Nové str atégie 
nie sú vždy vítané. Vzbudzujú tým vä čší odpor, čím sa viac líšia od 
starej. 
NEDOSTATOK ŠPECIFICKÝCH PLÁNOV IMPLEMENTÁCIE 
Niektoré mrkt plány sa dajú ťažko uvies ť do praxe, pretože plánova či 
nevypracovali podrobné plány implementácie. Detaily  prenechali na 
manažérov a výsledkom je nekvalitná alebo nijaká im plementácia. Plá-
nova či musia pripravi ť podrobný plán implementácie, ktorý špecifiku-
je jednotlivé činnosti potrebné na za čatie akcie. Musia tiež vypra-
cova ť časový harmonogram a ur či ť hlavné úlohy pre jednotlivých mana-
žérov. 
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Proces implementácie mrkt plánu 
 
 Pracovníci na všetkých úrovniach mrkt systému musi a pri imple-
mentácii mrkt plánov a stratégií spolupracova ť. Cie ľom implementácie 
je dobre zostavený vykonávací program. 
 Proces implementácie vytvára pä ť navzájom súvisiacich prvkov: 
VYKONÁVACÍ PROGRAM 
Zjednocuje aktivity všetkých pracovníkov firmy. Ur čuje, aké rozhod-
nutia a činnosti sú potrebné na implementáciu mrkt plánu. Ro zde ľuje 
zodpovednos ť za tieto rozhodnutia a činnosti na jednotlivých pracov-
níkov firmy. Nakoniec poskytuje harmonogram, ktorý ur čuje, kedy je 
potrebné vykonáva ť rozhodnutia a kedy treba za čať akcie. 
ÚČINNÝ SYSTÉM ODMEŇOVANIA 
Podporuje motiváciu ľudí jednak za splnenie krátkodobých úloh 
a jednak za naplnenie strategických cie ľom. Je potrebné dosiahnú ť 
súlad osobných záujmov so záujmami firmy. 
ATMOSFÉRA RIADENIA 
Zahŕňa štýl riadenia, akým manažéri spolupracujú s ostat nými pracov-
níkmi vo firme. Obsahuje spôsob vedenia ľudí, delegovanie právomocí, 
spôsob spolupráce a kontroly. 
DOSTATOK PERSONÁLNYCH ZDROJOV 
Na všetkých úrovniach musia firmy disponova ť dostato čným po čtom za-
mestnancov, ktorí sp ĺňajú požiadavky z h ľadiska kvalifikácie, moti-
vácie a osobných vlastností. Treba uskuto čňova ť nábor, rozmiest ňova-
nie, prípravu a stabilizáciu personálu firmy. 
VYHOVUJÚCA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA. 
Vhodne zvolená organiza čná štruktúra rozde ľuje činnos ť firmy na 
presne definované činnosti, ktoré prira ďuje jednotlivým pracovníkom, 
alebo oddeleniam a prostredníctvom špecializácie um ožňuje zvýši ť 
efektívnos ť. 
 

Organizácia mrkt oddelenia 
 
 Ak je firma ve ľmi malá, tak všetky práce (výskum, predaj, re-
klamu, servis a ďalšie aktivity) by mohla zvládnu ť jedna osoba. Ako 
sa firma rozrastá, tak sa rozširuje aj organizácia mrkt oddelenia na 
plánovanie a uskuto čňovanie mrkt aktivít. Vo ve ľkých firmách pracujú 
v tomto oddelení mnohé mrkt špecialisti. 
ORGANIZÁCIA MRKT ODDELENIA PODĽA HLAVNÝCH ČINNOSTÍ (FUNK ČNÁ ORGANI-
ZÁCIA) 
Mrkt špecialisti zodpovedajú za rôzne mrkt činnosti a funkcie (mana-
žér administratívy, reklamy a podpory predaja, pred aja, výskumu, pre 
nové produkty). Hlavnou výhodou je jednoduchos ť riadenia. Na druhej 
strane sa však stáva menej výhodou, ak sa rozširuje  produkcia a trhy 
firmy. 
ORGANIZÁCIA MRKT ODDELENIA PODĽA ZEMEPISNÝCH OBLASTÍ (TERITORIÁLNA 
ORGANIZÁCIA) 
Umožňuje predávajúcim usídli ť sa v danej oblasti, pozna ť svojich zá-
kazníkov a pracova ť s minimálnymi cestovnými nákladmi a stratami ča-
su. 
ORGANIZÁCIA MRKT ODDELENIA PODĽA PRODUKTOV (PRODUKTOVÁ ORGANIZÁCIA) 
Na jej čele je manažér produkcie, ktorý riadi viacerých man ažérov 
produktových skupín. Títo riadia manažérov produkto v alebo  zna čiek, 
ktorí zodpovedajú za konkrétne produkty. Táto organ izácia je opod-
statnená, ak produkty firmy sú zna čne rozmanité. 
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Manažér koordinuje celý mrkt mix produktu a môže rý chlejšie pochopi ť 
a reagova ť na problémy týkajúce sa produktu. Menej významným zna čkám 
sa venuje vä čšia pozornos ť, pretože majú vlastných manažérov. 
Organizácie mrkt oddelenia pod ľa trhov 
Tento typ je najvhodnejšie vies ť, ke ď majú rôzne trhy rôzne potreby 
a preferencie.  Podobá sa produktovej organizácii. Manažéri zodpove-
dajú za spracovanie dlhodobých a ro čných plánov predaja a zisku na 
svojich trhoch. Mali by spolupracova ť s marketingovým výskumom, re-
klamou, predajom ... Hlavná výhoda systému spo číva v tom, že firma 
je organizovaná na základe potrieb špecifických zák azníckych segmen-
tov. 
 


