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V Ostravě 29. 5. 2014                                                               Ing. Tereza Navrátilová

Cíle práce jsou stanoveny velmi ambiciózně - autorka chce zanalyzovat efektivitu ochutnávek, zjistit míru 

navýšení prodeje zkoumaných výrobků v důsledku podpory prodeje a vytvořit typologii zákazníků (dle reakce 

na podporu prodeje).

Z metodiky není zřejmé, jakým způsobem budou získány informace potřebné k naplnění dílčích cílů. Autorka 

uvádí, že použila skrytého pozorování, nicméně je jasné (a v analýze to posléze sama uvádí), že informace o 

tom, zda zákazníci znají testované produkty či zda jim chutnají, musely být zjišťovány dotazováním. Rovněž 

zde autorka zmiňuje dva nástroje sběru dat, a to dva pozorovací archy, přičemž ten, který byl dán agenturou, 

není dále popsán a není uveden ani v příloze. Pouze z datové matice (Příloha 2) lze odvodit, jaké údaje zde 

byly zaznamenávány. Dále není v metodice zmíněno, jakým způsobem budou měřeny změny v prodejích 

uvedených výrobků. Co se týká typologie zákazníků, popis v rámci cílů práce je matoucí a vyznívá tak, že 

typologie bude sestavena teprve na základě zjištěných dat. Realita je však opačná, jak studentka uvádí na str. 

42, bylo využito typologie, "kterou autorka sestavila díky své praxi", a podle sesbíraných údajů bylo 

kvantifikováno zastoupení jednotlivých skupin zákazníků.

Z datové matice v Příloze 2 vyplývá, že byly zaznamenávány také údaje o tom, zda byl k danému výrobku 

dáván dárek nebo jak velká byla sleva, nicméně autorka vliv těchto faktorů na nákup nezkoumá a ani 

hypoteticky nebere v potaz.

U některých částí makroprostředí nejsou jasně specifikovány důsledky, resp. vlivy na maloobchodní řetězce.


