
ANALÝZA TRENDOV 
NA ÚROVNI FIRMY 
AKO NÁSTROJ 
PRE ZVÝŠENIE 
KONKURENCIE-
SCHOPNOSTI

Ekonomika so svojimi 
zložitými štruktúrami 
a globálnymi závislosťami 
je v súčasnosti taká 
silná, ako je pripravená 
na budúcnosť. Platí to 
rovnako pre trhy, veľké 
korporácie, ale aj pre 
malé a stredné firmy 
(MSP). MSP v našom 
stredoeurópskom 
regióne je možné 
charakterizovať ako 
vysoko prispôsobivé, 
agilné zvnútra 
a kooperatívne smerom 
von. Zároveň však 
pre platí, že sú silne 
podkapitalizované 
a nemajú dostatok času 
na to, aby sa pravidelne 
zamýšľali nad vývojom 
a budúcnosťou (svojou 
alebo svojho odboru). 

c)  V ďalších výstupoch vidíme 
hodnotenie makrotrendu 
Individualizácia a personalizácia 
v sektore vzdelávania, 
ku ktorému boli priradené dva 
makrotrendy, pričom jeden z nich 
– Personalizované produkty je 
uvedený v druhom z týchto grafov .

d)  Posledný výstup je vyhodnotenie 
iného makrotrendu Roboti a coboti 
priradeného k megatrendu Umelá 
inteligencia, ktorá identifikuje 
na základe hodnotenia, do akej 
miery má firma príslušné interné 
kompetencie a zručnosti potrebné 
pre zvládnutie dopadov tohto 
makrotrendu . Zároveň je tu vedená 
aj etapa životného cyklu tohto 
makrotrendu .

Tieto informácie poskytujú 
manažmentu dostatok zdrojov 
na strategické rozhodovanie, ktoré nie 
je založené na rozhodovaní bez dát, 
ale na rozhodovaní, ktoré poskytuje 
dáta, ale zároveň ponecháva 
hodnotenie, interpretáciu dát na široký 
okruh subjektov – nezávislých 
expertov, ktorých si vyberie firma, 
na expertov poskytovateľa aplikácie, 
ako aj na vnímaní vlastného tímu . 
Na tomto základe potom môžu vznikať 
manažérske rozhodnutia, ktoré majú 
predpoklad pomôcť firmám budovať 
ich dlhodobú inovačnú výkonnosť 
a konkurencieschopnosť na domácich 
ale aj globálnych trhoch . 

Podpora Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry teda slúži 
k tomu, aby bolo možné čo najskôr 
identifikovať dôležité trendy, ktoré sa 
môžu stať rozhodujúcou konkurenčnou 
výhodou . Skôr ako iní, môžu manažéri 
a tímy posúdiť potenciálny vplyv na ich 
podnikanie od cloud computingu 
a  veľkých dát až po umelú inteligenciu 
a robotiku (alebo čokoľvek, čo príde 
a dnes ešte nevieme, čo to bude) .

Pre ukážku, ako sú výstupy 
spracované, prinášame niekoľko 
ukážok, ktoré znázorňujú 
výstupy z rôznych analýz a nie sú 
vyčerpávajúcou prezentáciou, pretože si 
vyžadujú aj spoluprácu s konzultantom 
pre správnu interpretáciu dá: 

a)  Trendový radar, ktorý v sebe zahŕňa 
hodnotenie megatrendov zo strany 
nezávislých expertov (External 
experts), skupinou expertov, ktorých 
si vybral klient (Team evaluation) 
a klientovo hodnotenie (Own 
evalutaion), pričom vidíme, že trendy 
sú umiestnené do troch základných 
kategórií: Act – Plan – Monitor, 
takže poskytujú návod k aktivitám 
aj z časového hľadiska .

b)  Rozloženie hodnotenia megatrendov 
a makrotrendov podľa ich vplyvu 
na podnikanie príslušnej firmy, 
pričom je to vo svojej podstate časť 
SWOT analýzy zameraná na externé 
prostredie (t .j . príležitosti a riziká) . 

Slovenská inovačná a energetická 
agentúra prostredníctvom národného 
projektu inovujme .sk, ale aj službami 
európskeho centra digitálnych inovácií 
(EXPANDI 4 .0) je pripravená poskytnúť 
základ pre inovatívne stimuly, ktoré by 
iniciovali interné projekty smerujúce 
k spochybneniu existujúcich procesov 
a štruktúr . Poslúžia nám k tomu trendy, 
ktoré poskytujú orientáciu . Nie každý 
trend má rovnaký vplyv na vaše 
podnikanie alebo spoločnosť . Sú témy, 
ktoré prichádzajú a odchádzajú, a sú 
trendy, ktoré zostávajú, aby zmenili náš 
svet . Niektoré sú pre vás relevantnejšie, 
iné nemusia mať žiadny vplyv na vašu 
spoločnosť, alebo ovplyvňujú len 
konkrétne oblasti podnikania . Preto 
je dôležité presne vyhodnotiť vplyv 
rôznych trendov . Trendy komprimujú 
zložité problémy a sústreďujú našu 
pozornosť na nás samých, a preto ich 
môžeme efektívne použiť na nastavenie 
strategického smerovania vašej firmy .

Trend Radar (na trhu je takmer tucet 
takýchto nástrojov) pomáha využiť 
trendy tak, že ukazuje v časovom 
horizonte význam trendov pre vašu 
spoločnosť a ich vzájomné pôsobenie . 
Je možné vyhodnotiť, kedy sa trend 
stane obzvlášť relevantným pre 
vašu oblasť podnikania, pretože 
napríklad riešenia budú v tom čase 
už životaschopné a k dispozícii . 
Trend radar identifikuje budúce 
obchodné príležitosti a riziká, ktoré sú 
vizualizované v prehľadných výstupoch . 
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