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1 Úvod 

 

Svou bakalářskou práci jsem se rozhodl vypracovat na téma „Analýza podpory prodeje 

hypermarketu.“ Toto téma jsem si zvolil, protože podpora prodeje stále nabývá na významu, 

uvádí se, že přibližně 70 % rozhodnutí o koupi je učiněno právě na prodejní ploše. Proto je 

nezbytné v dnešním tvrdém konkurenčním boji mimo jiné působit na zákazníka přímo na 

prodejní ploše. Samotná podpora prodeje samozřejmě nestačí, je nutné podporu prodeje 

propojit s ostatními složkami komunikačního mixu a začlenit podporu prodeje do 

marketingového plánu. 

Hypermarket Globus jsem si vybral díky mnohaleté pracovní spolupráci a hlavně kvůli 

účasti na předvánočním věrnostním programu, který jsem osobně komunikoval. Věrnostní 

programy patří do podpory prodeje, která se mimo jiné vyskytuje v maloobchodních 

jednotkách, na kterou je moje práce zaměřena. 

V teoretických východiscích se nejdříve stručně zmíním o marketingu, marketingovém 

mixu, dále budu pokračovat propagačním mixem až k podpoře prodeje. Podpora prodeje bude 

rozdělena do několika podkapitol jako např. význam podpory prodeje nebo charakteristika 

cest podpory prodeje.  

Dále budu charakterizovat hypermarket Globus, zmíním se např. o jeho historii, 

oceněních a podrobněji se budu zabývat makroprostředím a mikroprostředím společnosti. 

Další části se budou skládat z elektronického dotazníkového výzkumu a analýzou 

zjištěných údajů. 

Cílem mé bakalářské práce je obecně analýza podpory prodeje hypermarketu Globus. 

Především se budu snažit získat informace o zákaznické věrnosti, o tom jaké nástroje podpory 

prodeje zákazníci znají, které je ovlivňují a které jim připadají nejzajímavější. Dále se 

pokusím zhodnotit předvánoční věrnostní program Globus/Tefal 
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2 Teoretická východiska podpory prodeje 

 

2.1 Marketing a podpora prodeje 

 

 Mnozí lidé se domnívají, že marketing je pouze věda o prodejních technikách, reklamě 

nebo o tom jak přimět zákazníka ke koupi pomocí slev, ochutnávek, vzorků apod. Toto pojetí 

je poněkud zastaralé, v dnešní době je třeba marketing chápat trochu komplexněji jako snahu 

o uspokojení potřeb zákazníka. Samozřejmě vždy šlo o uspokojení potřeb zákazníka, ale dnes 

je třeba nabízet spotřebitelům to, co skutečně chtějí a požadují. Dnešní trhy jsou velice 

přesycené výrobky a službami a spotřebitel si může vybírat. Proto se dnešní výrobci a 

prodejci zaměřují spíše na potřeby spotřebitelů, protože je mnohem lehčí prodat to, po čem 

zákazník touží, než to, co nesplňuje jeho požadavky. 

Marketingové aktivity, kterými je možné ovlivnit kupujícího, se dají souhrnně nazvat 

marketingový mix. Marketingový mix se skládá z mnoha činností. Nejpoužívanější rozdělení 

je tzv. 4P. Koncept „4P“ představuje nástroje prodávajícího, které jsou zaměřené na 

zákazníka. Mezi nástroje patří: Product (výrobek), Price (cena), Place (místo), Promotion 

(propagace). Za autora marketingového mixu je považován profesor Harvard Business School 

Neil H. Borde. Marketingový mix přirovnal ke směsi na moučníky. Technologie výroby směsi 

(mixu) začíná výzkumnou prací odborníků, kteří navrhují optimální složení jednotlivých 

složek směsi. Úprava výsledného produktu je možná dle individuální chuti zákazníka, ale 

musí se zachovat vyváženost jednotlivých složek ve směsi. Marketingový mix se chová 

podobně. Při optimálním mixu je možné eliminovat negativní okolnosti a využít předností 

jednotlivých nástrojů tak, aby konečným výsledkem byl optimální mix, kterým zaujme 

zákazníka. [2] 

Marketingová komunikace, také někdy nazývaná jako propagační mix, je jedním a 

to nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu. Obnáší všechny nástroje, jejich 

prostřednictvím firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo 

image firmy jako takové. Do nástrojů marketingové komunikace patří Advertising (Reklama), 

Sales promotion (Podpora prodeje), Personal selling (Osobní prodej), Public relations, Direct 

marketing (Přímý marketing). [2] 
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Podpora prodeje v marketingovém mixu: 

  

1. Produkt  

2. Cena  

3. Distribuce  

4. Propagace ─► Podpora prodeje 

 

2.2 Charakteristika podpory prodeje 

 

 Podpora prodeje se v literatuře poprvé objevuje ve třicátých letech 20. století. 

V Evropě až na počátku padesátých let. Nástroje a prostředky podpory prodeje využívají 

všechny organizace od výrobců, maloobchodníků, distributorů až po obchodní sdružení. 

Podpora prodeje je hlavním nástrojem při realizaci strategie PUSH. 

Podpora prodeje je velmi důležitou součástí propagace spolu s dalšími komunikačními 

nástroji jako je reklama, public relations, osobní prodej a přímý marketing. 

Existuje několik definic podpory prodeje 

 

Definice Gerarda J. Tellise: 

 

„ Časově omezený program prodejce s cílem zatraktivnit nabídku pro zákazníky, 

přičemž je vyžadována jejich aktivní spoluúčast.“1 

 

 Podpora prodeje je jakýkoliv časově ohraničený program prodejce, který se snaží 

učinit svou nabídku zajímavější pro zákazníka, přičemž vyžaduje jejich spoluúčast formou 

okamžité koupě nebo nějaké jiné činnosti. Příkladem mohou být kupony, loterijní hry, rabaty, 

vzorky, snížení cen apod. Klíčovým pojmem je časová omezenost. Podpora prodeje zpravidla 

platí pro přesné a spotřebitelům oznámené časové období. Dalším klíčovým pojmem podpory 

prodeje je participace. Podpora prodeje většinou vyžaduje aktivní účast zákazníků, která 

spočívá v použití kuponu, zúčastnění se soutěže, použití vzorku nebo samotná koupě produktu 

v určitém časovém horizontu. [1]. 
                                                 
1 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-

7. Str. 285 
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Podporu prodeje charakterizujeme jako soubor marketingových aktivit, které přímo 

podporují chování zákazníka při nákupu a zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků. 

Podpora prodeje je klíčovou ingrediencí marketingových kampaní, je složena ze souboru 

pobídkových nástrojů, většinou krátkodobých, navržených pro stimulaci rychlejšího či většího 

nákupu určitého produktu zákazníkem nebo prodejním kanálem. Efektivní podpora prodeje 

funguje s podporou dalších nástrojů a to často s reklamou. Může být jejím podpůrným prvkem 

nebo naopak reklama slouží jako upozornění na probíhající akci podpory prodeje. [2,4,7] 

 

2.3 Význam podpory prodeje 

  

 Význam podpory prodeje v posledních desetiletích značně vzrostl a to především na 

spotřebitelských trzích, pro její schopnost flexibilně reagovat na potřeby a nákupní chování 

zákazníků. Tento růst je způsoben řadou faktorů. Jedním z hlavních faktorů je čím dál větší 

konkurence a s ní související snaha výrobců alespoň krátkodobě odlišit své výrobky od 

konkurence. Podpora prodeje je velice snadno napodobitelná. Často se stává, že společnost 

přijde s určitou podporou a konkurence v blízké době jednoduše provede stejný nebo podobný 

tah. Je tedy velice těžké pomocí podpory prodeje udržet dlouhodobě vysoké zvýšení prodeje. 

Reklama dnes není už tolik účinná, jak tomu bývalo dříve a je tedy třeba zaujmout 

spotřebitele jinými prostředky. Dalším faktorem je skutečnost, že u některého zboží zákazníci 

nejsou loajální k určité značce a nakupují spíše podle ceny a výhod, které jsou se zbožím 

spojeny. Podpora prodeje je obecně nejúčinnější u těch zákazníků, kteří často střídají značky a 

vyhledávají nízké ceny. To navazuje na další faktor, a to fakt, že na dnešní management jsou 

kladeny požadavky vykazovat okamžité zisky, které je možné snadno změřit, to ovšem 

nesplňuje reklama, u které se výsledky projeví až po delší době a jsou hůře měřitelné. 

Všechny tyto a další okolnosti mají za důsledek fakt, že v posledních desetiletích 

firmy více investují do podpory prodeje.  

 

Důvody pro zvyšování výdajů na podporu prodeje jsou následující[2,7]: 

 

� Podpora prodeje je managementem vnímána jako efektivní prodejní nástroj 

� Tlak na zvyšování prodejů 

� Vysoce konkurenční prostředí 
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� Nízká diferenciace produktů a služeb 

� Orientace spotřebitele na cenu 

� Zainteresovanost výrobců na prodejích své značky v obchodech a jejich 

intenzivní podpora (ve spolupráci nebo na vyžádání obchodní firmy) 

� Nižší účinnost reklamy 

 

Pokud hovoříme o poměru výdajů na reklamu a podporu prodeje dosud se tento vztah 

pohyboval 60 : 40 ve prospěch reklamy. V současnosti se poměr přesouvá ve prospěch 

investic do podpory prodeje 75 : 25. Podle údajů Asociace sales promotion agentur (ASPA) 

tržby v oblasti podpory prodeje stoupají. Tyto trendy jsou vyvolány silným konkurenčním 

prostředím vybraných spotřebních trhů a omezenou možnosti využití strategie diferenciace. 

Narůstající investice do podpory prodeje dále podporují skutečnost, že značná část zákazníků 

svá nákupní rozhodnutí činí v prodejní jednotce a to přibližně dvě třetiny zákazníků. Poslední 

výzkumy prováděné agenturami na našem trhu ukazují, že stoupá podíl impulzivní – 

neplánovaných nákupů. [2] 

Podpora prodeje přináší rychlejší a lépe měřitelné prodejní účinky než reklama. Její 

využití je spojeno s mnoha výhodami i nevýhodami. Výhodou podpory prodeje oproti jiným 

nástrojům komunikačního mixu je flexibilita, okamžité a velmi intenzivní působení na 

rozhodování zákazníka. Podporu prodeje mohou úspěšně využívat i malé a střední lokální 

firmy, které pracují s omezeným rozpočtem. Podpora prodeje působí téměř ihned po jejím 

vyhlášení na nárůst obratu, její trvání je však časově omezeno. To je taky její slabina.  

K dalším negativům náleží skutečnost, že nástroje podpory prodeje mohou zvýšit cenovou 

senzitivitu, tzn., že spotřebitelé vyčkávají na snížení cen a nenakupují značku v období bez 

slevy. Špatně zvolenou podporou prodeje, většinou cenového charakteru, může dojít také 

poškození image firmy, pokud je častými slevami vyvolán dojem nízké kvality zboží. Vyšší 

intenzita podpory prodeje v komunikačních strategiích firem může vést k zahlcení trhu a 

postupné ztrátě účinnosti, stejně jako u reklamy. [2,7] 

Při plánování marketingových akcí na podporu prodeje marketingový specialista 

vychází z poznatků o nákupním chování spotřebitele. Realizace nákupu zákazníky má 

obvykle následující podoby [2]:  
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� Specificky plánovaný nákup: přesně naplánován před příchodem do obchodu 

včetně značek a počtu kusů. U těchto zákazníků podpora prodeje nemá velký 

účinek. 

� Obecně plánovaný nákup: předem plánován typ produktu (např. prací 

prášek), konkrétní volba produktu – značka je vybírána na prodejní ploše. 

Účinnost podpory prodeje na tento typ zákazníka stoupá. 

� Náhradní – substituční: zákazník kupuje jiný druh zboží, než původně 

zamýšlel, vysoká účinnost podpory prodeje. 

� Impulzivní – neplánovaný nákup: rozhodnutí je učiněno v místě prodeje. 

Hlavním důvodem bývá výhoda (cena, dárek, velikost balení apod.). 

Z výzkumů vyplývá, že toto je nejpočetnější skupina spotřebitelů, která 

pozitivně reaguje na podporu prodeje koupí produktů.  

 

2.4 Podpora prodeje a merchandising 

 

 Do podpory prodeje je zařazován i merchandising. Merchandising může být definován 

jako: „Soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního řetězce s cílem 

zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. 

Souhrn činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou 

vizualitu v místech vystavení produktů. Forma marketingové podpory produktů, jejíž hlavní 

náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů v prodejně a zvýšení 

atraktivity prodejního místa.“2  

 Podle této definice zahrnuje merchandising činnosti jako umístění zboží v regále, péče 

o místo prodeje, podpora prodeje atd. 

Užší definice pak vymezuje merchandising jako „…promyšlenou práci se zbožím 

v obchodních jednotkách, jeho celkovou prezentaci – způsob vystavení a aranžování, 

jeho balení, efektivní využití materiálů určených k podpoře prodeje, poutačů, vývěsek a 

jiných upoutávek, dostupnost informací o produktech a možnost si zboží vyzkoušet a 

osahat…“3 

                                                 
2 http://business.center.cz/business/pojmy/p2131-merchandising.aspx [2010-01-05] 
3 Underhill, P. Proč nakupujeme. Jak merchandising ovlivňuje nákupní rozhodnutí a zvyšuje prodej. 1.vyd. 

Praha: Management Press, 2002. 253 s. ISBN 80-7261-055-4 
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Merchandising můžeme chápat jako soustavu opatření, která podněcují vnímání 

v místě prodeje (vizuální i sluchové), stimulují zákazníka a velmi často vedou 

k bezprostřednímu zvýšení prodeje. V případě merchandisingu je ve středu zájmu zboží, 

zatímco podpora prodeje zahrnuje celý mix nástrojů působících na kupní chování zákazníka. 

Merchandising byl původně uskutečňován jako doplňování zboží do regálu, které 

zpočátku vykonával prodejní personál, skladník nebo obchodní zástupce. V daných 

periodicky opakujících se termínech zpravidla určených centrálně se dostavil pracovník a 

zboží doplnil. Merchandising se vyvíjel a přizpůsoboval potřebám trhu, spotřebitelů, 

dodavatelů, řetězců. Postupně nároky na merchandising stoupají. V dnešní době 

merchandising představuje komplexní obchodní nabídku, která zahrnuje: 

 

� Nauku o zboží (kvalitní popis, složení, použití). 

� Nauku o prodeji zboží (souhrn informací o prodejní technice, správná prodejní 

argumentace a postup stanovení ceny). 

� Nauku o podpoře prodeje jako souhrn znalostí o promotion akcích v oblasti podpory 

prodeje na straně výrobce, obchodníka, distributora. 

� Souhrn pravidel o rozmístění zboží v prodejní místnosti. 

 

Základním pilířem dnešního merchandisingu je hledání nejúčinnějšího rozmístění 

zboží v prodejních regálech. Rozmístění zboží má také svá obecná pravidla, která bývají 

zpravidla rozpracována pro jednotlivé značky, produktovou skupinu sortimentu a daný 

sortiment zboží. K optimalizaci rozmístění zboží se zpravidla využívají různé metody jako 

např. plánogramy. Postupně byla stanovena pravidla pro zvýšení účinnosti merchandisingu 

v rámci podpory prodeje: 

 

� Prodávat kvalitní produkty – s ohledem na konkurenci. 

� Dávat kvalitním produktům nejlepší umístění např. ve výši očí nebo více místa 

� Uplatňovat princip „co oči nevidí“ – umísťování výrobků do sousedství 

dražších položek apod. 

� Používat standardizovanou firemní komunikaci s aktuálními informacemi. 

� Využívat tzv. druhá umístění např. čela, gondoly, pokladny apod. 

� Maximálně využít motivovaný lidský potenciál. 
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� Sladit všechny nástroje promotion např. interní reklamu, osobní prodej atd. 

s merchandisingovými firemními procesy. 

� Zavést důslednou kontrolu na všech úrovních na základě získání dat o 

zákaznících a velikosti prodejů. [6] 

 

2.5 Cíle podpory prodeje 

 

 Cíle podpory prodeje vycházejí z obecných marketingových cílů a cílů marketingové 

komunikace. Můžeme je rozčlenit do tří skupin: konečné cíle, strategické cíle a taktické cíle. 

Jednotlivé skupiny můžeme, dále rozčlenit na další podřízené cíle viz příloha č. 1. 

 

Obecné cíle podpory prodeje mohou být [7]: 

 

� Vzbuzení zájmu zákazníků o nové produkty. 

� Rychlé zvýšení prodejů - vyššími objemy nákupu stávajících zákazníků nebo 

zvýšením počtu nových zákazníků. 

� Obhájení pozice na trhu a úrovně objemu. 

� Reagování na akce konkurentů. 

� Získání a vytváření zákaznické věrnosti. 

� Zvýšení zájmu zaměstnanců. 

� Vytvoření zákaznických databází. 

 

2.6 Charakteristika cest podpory prodeje 

 

 Charakterizujeme-li cesty podpory prodeje, myslíme tím to, zda jde o podporu prodeje 

určenou zprostředkovateli, spotřebiteli nebo maloobchodníkovi. Pojmem cesta zde míníme to, 

jakou distribuční cestou podpora prodeje prochází. Velice dobře znázorněné na obrázku 

v příloze č. 2. 

„Podpora prodeje zprostředkovateli je nabízena výrobcem distributorovi, 

velkoobchodníkovi nebo maloobchodníkovi. Podpora prodeje spotřebiteli je nabízena 
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výrobcem přímo spotřebiteli. Podpora prodeje v maloobchodě je nabízena maloobchodníkem 

spotřebiteli.“4  

Každý z těchto druhů podpory prodeje má rozdílné cíle. Hlavním cílem všech druhů 

podpory prodeje je vyvolání pozitivní reakce spotřebitelů.  

 

Jako společné cílové aktivity podpory prodeje můžeme jmenovat [2]: 

 

� Získání nových zákazníků a to jak spotřebitele, tak distributora nebo obchodní firmu. 

� Posílit doprodej zboží. 

� Podpořit nákupy objemnějších balení. 

� Posílit věrnost ke značce. 

� Snažení získat nestálé zákazníky, kteří často střídají značku. 

� Oslovení zákazníků atraktivní formou podpory prodeje spojenou se zážitkem. 

� Zvýšení informovanosti zákazníků o produktu. 

� Zvýšení četnosti nákupů a zvýšení celkového objemu tržeb. 

 

Pro účely podpory prodeje je důležitá úloha komunikace, a to v nejširším smyslu slova, která 

může sloužit těmto specifickým cílům [1]: 

 

� Poskytování informací – např. o vlastnostech produktů. 

� Nadchnutí pro produkt – např. loterijní hry nebo výstavky produktů na konferencích. 

� Vytváření povědomí o produktu nebo napomáhání jeho připomenutí v momentě 

nákupu – např. výstavka uvnitř obchodu. 

� Vytvoření goodwill produktu nebo značky – např. spojením s charitou. 

� Omezení rizika vycházejícího z nákupu nového produktu – např. ochutnávky nebo 

vzorky produktu, které podněcují k vyzkoušení spotřebitelem. 

 

                                                 
4 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-

7. Str. 290 
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2.6.1 Podpora prodeje zprostředkovateli [1] 

 

 Za zprostředkovatele můžeme považovat velkoobchody, maloobchody a distributory. 

Podpora prodeje zprostředkovatelům bývá většinou zaměřena na maloobchody, protože jsou 

posledním článkem, kterým je možno předat výhody podpory prodeje spotřebitelům.  Mimo 

toho se význam vztahu výrobce a maloobchodník stále zvyšuje s růstem maloobchodních 

řetězců, které nakupují přímo od výrobců. 

Cílem podpory prodeje zprostředkovatelům bývají obecné cíle podpory prodeje výše 

uvedené. Nabídkou podpory prodeje zprostředkovatelům výrobci sledují tři druhy cílů: 

získání přiměřené distribuce, kontrola zásob a stimulace maloobchodníků k podpoře značky 

výrobce. Prvním a nejdůležitějším cílem podpory prodej zprostředkovatelům je pro značku 

zajistit přiměřenou distribuci jak z hlediska množství maloobchodníků, kteří výrobky dané 

značky prodávají, tak i prostory v regálech, které může daný maloobchodník značce 

nabídnout. Udržování vhodné distribuce, viditelnosti a prostoru v regálech je pro výrobce 

důležité u nových i starých značek. Druhým cílem podpory prodeje zprostředkovatelům je 

kontrolovat zásoby. Výrobce si musí být jistý, že maloobchod má dostatečnou zásobu jejich 

značek. Tento cíl je velice důležitý u nových výrobků, po kterých je vysoká poptávka, ale 

stejně důležitý pro výrobky, u kterých probíhá kampaň výrobce nebo podpora prodeje 

spotřebiteli. Třetím cílem podpory prodeje zprostředkovatelům je podněcovat maloobchodní 

podporu prodeje svých značek. Dnes je úroveň maloobchodní podpory prodeje velmi 

vysoká. Pokud výrobci nebudou udržovat minimální úroveň podpory prodeje, může dojít ke 

ztrátě tržního podílu jejich značky. 

 

2.6.2 Podpora prodeje spotřebiteli [1] 

 

 Podpora prodeje spotřebiteli je nabízena, jak už bylo zmíněno výše, přímo výrobcem 

spotřebiteli. Mezi hlavní výhodu oproti podpoře prodeje zprostředkovatelům patří nezávislost 

na dealerech a maloobchodnících, takže podpora prodeje se dostane od výrobce až 

k samotným spotřebitelům. Je však velice riziková, nákladná a vyžaduje značnou 

organizovanost.  
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Nástroje mohou být jmenovitě: kupony výrobců, slevy, cenové balíčky, prémie, 

bonusové programy, loterie a soutěže a poskytování vzorků. 

 

Kupony výrobců – Kupony představují nejlépe prozkoumaný a nejoblíbenější typ podpory 

prodeje v maloobchodě. Zároveň kupony představují mocný fenomén, který zahrnuje jak 

pobídky, tak informace od samotných výrobců a ovlivňuje složitý systém odezvy spotřebitelů. 

Kupony jsou stvrzenky výrobců (firem) nabízející spotřebitelům pěvně stanovenou slevu za 

splnění určitých podmínek. Dané podmínky se většinou vztahují ke stanovenému časovému 

období, kdy je kupon v platnosti, dále ke geografické oblasti, kde kupon platí a k velikosti 

nebo množství výrobků. Reálné snížení ceny je nabízeno maloobchodníkem, který má od 

výrobce zaručenou refundaci ve výši nominální ceny kuponu a nákladů na zpracování. 

Existují čtyři druhy kuponů podle způsobu distribuce a to: mediální, z přímých zásilek, 

balíčkové a distribuované v maloobchodní síti. Mediální kupony se zasílají prostřednictvím 

médií, většinou novinových. Kupony z přímých zásilek jsou rozesílány přímo domácnostem 

poštou podle speciálních nebo veřejných poštovních seznamů. Nabývají stále na významu, 

protože představují prostředek k oslovení určitých cílových skupin spotřebitelů. Balíčkové 

kupony jsou distribuovány na obalech výrobků. Kupony distribuované maloobchodníky 

jsou distribuované pomocí interní reklamy maloobchodníka na výstavkách, letácích, 

v regálech, elektronických nebo mechanických automatech. 

 

Slevy – Slevy jsou určité záruky výrobců (firem), které při nákupu určitých výrobků za 

daných podmínek zvýhodňují spotřebitele. Dá se říci, že má výraz stejný smysl jako 

refundace (vratka) s tím rozdílem, že sleva je používána u zboží dlouhodobé spotřeby a vratka 

u zboží krátkodobé spotřeby. Nejpoužívanějšími podmínkami k získání určité slevy je: 

 

� Zaslání pokladní stvrzenky. 

� Zaslání dokladů o nákupu z krabice na výrobky nebo z obalu výrobku. 

� Zaslání poukázky na refundaci. 

 

Slevy jsou velice podobné kuponům, nicméně v jednou důležitém ohlednu se od sebe liší, 

slevy vyžadují mnohem větší úsilí spotřebitelů. K získání slevy je potřeba splnit všechny tři 

uvedené podmínky. 
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Cenové balíčky – Cenový balíček je druh nabídky zboží s dočasně nižší cenou. Může jít o 

označení nižší ceny na obalu (např. mínus 5 Kč), několikanásobné balíčky (např. tři za cenu 

dvou) nebo větší velikost balíčků (např. obsahuje o 50% více). Opět můžeme použít srovnání 

s kupony a existují tři významnější rozdíly. Za prvé, cenové balíčky mají větší odezvu než 

kupony. Důvodem je to, že cenových balíčků si všimne více lidí a kupony vyžadují větší úsilí 

spotřebitele. Za druhé, cenové balíčky oproti kuponům mají menší diskriminační sílu. A Za 

třetí, cenové balíčky jsou především pobídkovou činností a mají minimální sdělovací úlohu 

bez ohledu na obvyklá sdělení umístěných na každém obalu. 

 

Prémie – „Prémie jsou odměny nebo dary, které firma dává svým zákazníků zdarma nebo za 

sníženou cenu.“5  

 

Prémie můžeme obecně rozdělit podle způsobu distribuce do třech skupin: 

 

� Nákupní prémie – bývají umístěny uvnitř obalu nebo tam bývají vloženy při nákupu. 

Chápeme jako odměnu za koupi značky a jako stálou pobídku.  

� Prémie zaslané poštou – může zákazník uplatnit po zaslání dokladů o nákupu, které 

získal opakovanými nákupy výrobku. Za prémie zákazník nemusí nic platit. 

� Samolikvidační prémie – může zákazník získat poštou za určitou cenu, po odeslání 

dokladů o nákupu výrobků. Výraz samolikvidační tady znamená, že prodejní cena pro 

zákazníka pokrývá náklady na pořízení, balení a poštovné. 

 

Dobře zvolené prémie slouží několika cílům. Za prvé, prémie formou malých dárečků 

mohou získat přízeň spotřebitelů. Za druhé, může prémie poskytnout pobídku k nákupu 

výrobku. Třetím cílem je získat loajalitu a stimulovat opětovné nákupy zákazníků. Za čtvrté, 

je cílem připomenout zákazníkům, že výrobek je předmětem podpory prodeje a z tohoto 

důvody by měla být prémie úzce spjata s výrobkem, aby si je zákazník s každým použitím 

připomenul. 

 

Bonusové programy – U bonusových programů zákazník sbírá a kumuluje body pro 

dosažení bezplatného nákupu stejných nebo jiných výrobků. Hlavním cílem bonusů je přilákat 

                                                 
5 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-

7. Str. 381 
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a udržet si věrné zákazníky. Výrobci a maloobchodníci některé bonusové programy vyvíjí 

společně. Mezi čtyři zásady efektivních bonusových programů patří: 

 

� Zaměření na slibné zákazníky – Firma by se měla zaměřit na ty, kteří budou 

pravděpodobně loajálními nebo velkými spotřebiteli jejich produktů. 

� Budování loajality – Stěžejním bodem je snaha odměnit spotřebitele za lpění na 

značce. Mělo by platit, že čím déle zákazník zůstane u značky, tím vyšší bude jeho 

výnos. 

� Vytvoření hodnoty pro zákazníka – U bonusových programů by měla být vytvořena 

hodnota, kterou si zákazník nemůže jen tak koupit nebo získat na trhu. 

� Vytvoření ziskového centra – Bonusový program by měl být vymyšlený tak, aby se 

stal dlouhodobě ziskovým centrem. 

 

Loterie a soutěže [1,2] – Loterie je založena na slosování, u kterého je určen vítěz zcela 

náhodně. Marketingovou soutěží můžeme zase rozumět takovou soutěž organizovanou za 

účelem podpory prodeje, která nesplňuje znaky loterie (paragraf 1 zákona o loteriích). Jako 

typy soutěží si můžeme jmenovat: 

 

� Vědomostní soutěže – Podstatou je objektivní správnost odpovědi na položenou 

otázku. Odpovědi jsou závislé na míře vědomostí a znalostí soutěžícího. 

� Kreativní soutěže – Princip soutěže je založen na výběru nejlepšího příspěvku, a to 

na základě subjektivní či objektivních kritérií, která jsou předem stanovena. 

Rozhoduje se podle pravidel a většinou prostřednictvím odborné komise nebo poroty. 

� Rychlostní a výkonové soutěže – Výherce je určen na základě výkonu a rychlosti. 

� Soutěžní typ „každý vyhrává“  – Každý z účastníků obdrží drobnou výhru. Rozdíly 

mezi hodnotami výher by neměly být značné. 

 

Poskytování vzorků – „Poskytování vzorků je zpřístupnění určitého produktu spotřebitelům 

na zkoušku, a to buď zdarma, nebo se slevou.“6  

Poskytování vzorků lze označit jako nejefektivnější prostředek seznamování s novým 

produktem a jeho vyzkoušení. Ale na druhou stranu patří mezi nejnákladnější druh podpory 

                                                 
6 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha:Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-7169-997-

7. Str. 390 
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prodeje. Poskytování vzorků je nejúčinnější v případě, kdy má produkt jednu nebo více 

výrazných předností oproti konkurenčním značkám, ale cílový zákazník si toho není vědom 

nebo na tyto přednosti zapomněl. 

 

2.6.3 Podpora prodeje v maloobchodě 

 

 Podpora prodeje v maloobchodě, jak už bylo zmíněno výše, je nabízena 

maloobchodníky spotřebitelům. Tuto podporu prodeje ovlivňují tři faktory.  Prvním faktorem 

je, že maloobchodníci ji mohou uskutečňovat čistě ze své vlastní iniciativy, vycházející 

z vlastní analýzy maloobchodního prostředí. Za druhé, maloobchodní podpora prodeje může 

být iniciována výrobci prostřednictvím podpory prodeje zprostředkovatelům, jejímž cílem je 

zvýšení motivace maloobchodníků, aby podporovali prodej svých značek. Za třetí, 

nejdůležitějším faktorem je silný vliv konkurence. Maloobchodníci mohou vybírat z celé 

škály druhů podpory prodeje například: 

 

� Snižování cen 

� Maloobchodní kupony a dvojité kupony 

� Prémie 

� Programy odměn, věrnostní programy 

� Oznámení o podpoře prodeje 

� Výstavky 

� Vzorky 

� Hry, loterie a soutěže 

 

Pro maloobchodníky jsou typické čtyři typy podpor prodeje, které nejsou nabízeny 

výrobcem, ale čistě maloobchodníky. A jsou to výstavky, oznámení o podpoře prodeje, 

snižování cen a dvojité kupony. Další typy podpory prodeje vyskytující se v maloobchodě 

jsou používány častěji pro podporu prodeje zprostředkovatelům nebo spotřebitelům a bylo o 

nich psáno výše. 

 

Výstavky – Výstavka je takové uspořádání zboží uvnitř obchodu, které lépe zviditelní značku 

oproti konkurenčním značkám. Hlavním cílem výstavek je přilákat pozornost zákazníků 
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k novým produktům, novým vlastnostem produktů, ke snížení ceny, nebo připomenout 

zákazníkům známe produkty nebo jejich vlastnosti. Výstavky v maloobchodě mohou být 

velmi rozdílné. Dají se klasifikovat dle jejich umístění a konstrukce.  

 

Dle umístění: 

 

� Výstavky ve vstupní části obchodu – Jsou umístěny nejvýhodněji, protože většina 

zákazníků si jich všimne při vstupu do obchodu, pozornost zákazníků ještě není 

otupělá a jsou přístupní dojmům. Zákazníci mají ještě plné peněženky a prázdné 

vozíky a jsou náchylnější k impulzivním nákupům. 

� Výstavky na konci uličky – Jsou taktéž velmi přitažlivě umístěné, protože jsou dobře 

viditelné všemi zákazníky, kteří se právě nachází v uličkách, které vedou k výstavce. 

Další výhodou je, že zákazníci při přechodu mezi uličkami musí projít mnohokrát 

kolem. 

� Výstavky v uličce – Jsou už umístěny méně atraktivně, protože většinou je vidí jen 

zákazníci, kteří jsou v dané uličce. 

� Reklamy v regále – Tohle jsou výstavky nebo vývěsky umístěné na regálu, zpravidla 

v blízkosti výrobku. 

 

Dle konstrukce: 

 

� Materiální výstavky – V současné době patří mezi nejoblíbenější. Jedná se soubory 

výrobků, letáků, reklamní předmětů a drobných upoutávek. U potravinářských 

výrobků je to spojeno s ochutnáním, u nepotravinářských s vysvětlením vlastností a 

použití. 

� Elektronické nebo interaktivní výstavky – Využívají jedno nebo více nových médií, 

jako televize, videopřehrávač, počítač a různé další prostředky. 

� Centra – Jde o velké plochy vyhrazené jednomu nebo více produktům. Přitahují 

pozornost a především informace o produktech. Mohou být přítomni i zaměstnanci, 

kteří odpovídají na otázky zákazníků. 

 

Oznámení o podpoře prodeje – Tento typ maloobchodní reklamy oznamuje zákazníkům 

dostupnost výrobku, jeho nízkou cenu nebo dočasné snížení ceny. Mívá formu letáků, které 
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lze roznášet po domech, distribuovat poštou nebo publikovat v novinách a časopisech. 

Oznámení o podpoře prodeje slouží především cílům maloobchodníků, přesto mnoho výrobců 

sdílí s maloobchodníky náklady na představování výrobků. Oznámením o podpoře prodeje se 

lákají spotřebitelé citliví vůči cenám do konkrétního obchodu. Oznámení o podpoře prodeje se 

tak stává hlavním nástrojem konkurence mezi obchody stejné kategorie. 

 

Snižování cen – Většina maloobchodníků mění své ceny výrobků, nabízí v určitém období 

náhodné nebo periodické slevy. Snížení ceny můžeme definovat podle Gerarda J. Tellise jako 

„ časově omezený pokles ceníkové ceny produktu.“ Veřejnost ho nazývá cenovou slevou, 

slevou nebo výprodejem. Hlavním cílem snížení cen je cenová diferenciace mezi 

informovanými a neinformovanými spotřebiteli nebo mezi loajálními zákazníky a tzv. 

přechazeči. Nabídkou cenových slev může být: 

 

� Srovnání běžné ceny a ceny po slevě – např. bunda za 10 000 Kč klesla na 6 000 Kč 

� Uvedena absolutní hodnota slevy – např. sleva 200 Kč z ceny celého lososa 

� Uvedeno procento slevy – např. 10% slevy z ceny holící sady 

� Nabídka více druhů produktu za cenu jednoho – např. dvě zubní pasty za cenu jedné 

 

Dvojité kupony – Maloobchodní kupony jsou podobné kuponům výrobce, s tím rozdílem, že 

je spotřebitelům poskytují maloobchodníci. Dvojitými kupony zdvojnásobují maloobchodníci 

nominální hodnotu kuponu výrobce. Důležitým faktorem je to, že dvojité kupony nabízí 

spotřebiteli dvojí úsporu a maloobchodníka stojí jen nominální hodnotu kuponu. Dvojité 

kupony dovedou vyvolat větší reakci spotřebitelů než samotné maloobchodní kupony a mají 

větší cenově rozlišovací dopad než slevy. Díky těmto výhodám pro zákazníka se dvojité 

kupony staly přitažlivým nástrojem podpory prodeje v maloobchodě a nezanedbatelným 

prostředkem konkurence mezi jednotlivými obchody. 

 

2.7 Věrnostní programy [2,7] 

 

 Cílem mého výzkumu je i hodnocení věrnostního programu. Ale věrnostní program 

nejde lehce zařadit jen do podpory prodeje spotřebiteli nebo maloobchodu, protože může jít 

jak o věrnost k výrobku, značce, tak i k maloobchodním jednotkám. A právě analyzovaný 
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věrnostní program je kombinací obou forem podpory prodeje. Šlo jak o budování věrnosti ke 

značce a výrobkům Tefal, tak i k povzbuzení věrnosti k hypermarketům Globus. 

Věrnostní program může být označován jako systematické poskytování benefitů svým 

zákazníkům. Je považován za jeden z nástrojů konkurenční výhody. Zákazník očekává, že mu 

věrnostní program poskytne zábavu a benefity různého charakteru. Vedle výhod pro 

zákazníka poskytuje věrnostní program výhody i pro pořadatele věrnostního programu. Může 

získat informace o charakteristikách zákazníků, údaje o jejich nákupním chování. Díky těmto 

získaným informacím může pořadatel získat přehled o svých typických zákaznických 

segmentech. A to umožňuje zasílání cílených customizovaných nabídek. Jednou 

z nejdůležitějších částí věrnostního programu je motivace k účasti. Věrnostní program bývá 

navržen, aby zasáhl pouze předem určené segmenty zákazníků nebo také, aby zasáhl co 

nejvíce zákazníků.  

I věrnostní program má svůj životní cyklus. V tu chvíli co dosáhne vrcholu, je nutné 

věrnostní program upravit. Může jít o inovaci odměn, dočasné bodové zvýhodnění nebo 

dokonce o kombinaci se soutěží. Věrnostní program můžeme považovat za přímou formu 

marketingové komunikace, která bývá velmi úspěšná a efektivní. [2] 

 

Má práce je zaměřena především na podporu prodeje, která se vyskytuje 

v maloobchodě, ať už je iniciátorem výrobce nebo maloobchod. Jde zejména o: 

 

� Vzorky výrobk ů – rozdávání vzorků často v malých baleních na vyzkoušení. 

� Kupony na slevy. 

� Vrácení peněz po zaslání dokladu o zaplacení. 

� Věrnostní odměny – odměny za opakované využití služeb či opakované nákupy. 

� Podpora v prodejnách – ochutnávky, výstavky, předváděcí akce apod. 

� Zvýhodněná balení – nižší cena při koupi určitého počtu výrobků. 

� Bonusy, prémie – zboží zdarma při koupi jiného nebo podobného produktu. 

� Reklamní předměty – často např. firemní propisky, klíčenky apod. 

� Soutěže, loterie, slosování a hry 

 



18 

 

3 Charakteristika hypermarketu Globus 

 

3.1 Historie 

 

 Globus je jednou z mála typických evropských rodinných firem. Svou činnost zahájil 

otevřením malého obchodu s potravinami v sárském ST. Wendelu v 1828. Zakladatelem 

firmy byl Franz Bruch. Psala se 50. léta 19. Století, když v St. Wendelu začínal prosperovat 

malý obchůdek s potravinami. Franz Bruch se snažil, aby jeho rodinná společnost 

prosperovala a rozrůstala se. V 60. letech minulého století se objevila zásadní novinka 

samoobslužný prodej. Firmě Globus už stačil jen malý krůček k tomu, aby se stala 

hypermarketem, jaký známe dnes. I přes počet a velikost prodejen Globus je dodnes stále 

rodinnou firmou. Dnes stojí v čele firmy představitel již páté generace pan Thomas Bruch. 

Pod jeho vedením pracuje pro společnost na nejrůznějších místech světa více než 25 000 lidí. 

[8] 

3.2 Globus v České republice [10] 

 

 Globus byl prvním hypermarketem, který na náš trh vstoupil. Šlo o riskantní krok, 

protože nikdo nevěděl, jak český zákazník na prodejny typu hypermarketu zareaguje. Do 

České republiky vstoupil holding Globus na konci roku 1991 založením společnosti Globus 

Praha s.r.o., k níž v roce 1993 přibyla společnost Globus Brno s.r.o. Po úspěšném zvládnutí 

přípravné fáze, získání potřebných povolení a po dokončení výstavby otevřel Globus dne 4. 

listopadu 1996 první hypermarket v ČR, Ivanovicích v Brně. Bezproblémový provoz a velký 

zájem zákazníků prokázaly, že koncept Globusu, kterým vstoupil na český trh, je úspěšný. 

Dnes se hypermarkety Globus nachází ve dvanácti městech České republiky. A to 

chronologicky takto: 

 

� Rok 1996 – Otevření hypermarketu v Brně 4. 11. 1996. 

� Rok 1997 – Globus se stal součástí prvního nákupního centra v České republice. 

Otevření Baumarktu v Brně 28. 4. 1997. Otevření hypermarketu a Baumarktu Globus 

v Praze na Černém mostě 30. 11. 1997. 
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� Rok 1998 – Otevření hypermarketu v Pardubicích 18. 7. 1998. Otevření baumarktu 

v Plzni 5. 9. 1998. Převzetí prodejny Pronto Plus v Trmicích u Ústí nad Labem 1. 10. 

1998. A otevření hypermarketu v Praze 27. 11. 1998. 

� Rok 1999 – Otevření Baumarktu v Praze na Zlíčíně 27. 2. 1999. Otevření Baumarktu 

v Pardubicích, Chomutově a hypermarketu v Chomutově v jeden den a to 17. 7. 1999.  

� Rok 2000 – Otevření hypermarketu s integrovaným Baumarktem v Praze Čakovicích 

13. 5. 2000. Otevření hypermarketu s integrovaným Baumarktem v Olomouci 9. 9. 

2000. Otevření 1. Fáze hypermarketu v Trmicích (Ústí nad Labem) 11. 11. 2000.  

� Rok 2001 – Otevření 2. fáze hypermarketu v Trmicích. Hypermarket Globus 

Parbubice se stal partnerem ligového hokeje v Pardubicích. Globus se stal prvním 

řetězcem, který se v mediích zaměřuje na image. Na podzim roku 2001 začala 

komunikace firmy Globus prostřednictvím televizních spotů, podpořených 

billboardovými plochami. Následovala mohutná kampaň na podporu oslav pětiletého 

výročí. Za televizní spot „Vodka Tabletnaja“ Globus získal cenu Zlatá pecka, viz 

příloha č. 11. Součástí oslav pětiletého výročí byla soutěž o 10 automobilů Škoda 

Fabia. 

� Rok 2002 – Rozšíření hypermarketu Brno na podzim 2002. Další podzimní kampaň 

s televizními spoty a billboardovými plochami. Byla spuštěna možnost objednávek 

masa a uzeniny jejich vlastní výroby prostřednictvím internetových stránek Globusu. 

Začala spolupráce s Nadací Charty 77 – Konto Bariéry, na které se přispívala 1 Kč 

z každé prodané tašky. 

� Rok 2003 – Otevření hypermarketu s integrovaným Baumarketem v Českých 

Budějovicích 11. 4. 2003. Dokončení další etapy přestavby hypermarketu v Brně na 

podzim 2003, šlo o otevření nového vstupu do hypermarketu a propojení 

hypermarketu s Baumarktem jezdícími chodníky. Opět probíhá reklamní kampaň 

prostřednictvím televizních spotů a billboardů. Odstartoval provoz internetové 

fotosběrny na internetových stránkách Globusu. 

� Rok 2004 – Proběhly kompletní přestavby prodejen Baumarktu Brno, hypermarketu 

Chomutov, hypermarketu Praha Zlíčín a Praha Černý Most. Otevření logistického 

areálu mražených potravin v Dašicích. Otevření logistického areálu ovoce a zeleniny 

v Praze Lipencích. Pokračování spolupráce s českou hokejovou reprezentací. 

Reklamní kampaní podporovali image a známost Globusu. Uzeniny Globus byly 
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zařazeny do kategorie bezlepkových potravin. Úspěšný projekt grilování s Globusem, 

série grilování spojená se soutěží. Moderátorem a tváří akce byl Martin Zounar.  

� Rok 2005 – Otevření moderního logistického centra Globus v Jirnech u Prahy. 

Přestavba restaurace v hypermarketech Chomutov a Brno. Ve spolupráci s kontem 

bariéry byly organizacím 11. 1. 2005 předány 4 vozy Fiat Ducato pro přepravu 

handicapovaných klientů. Další velice úspěšný projekt Grilmánie Globus 2005. 

Globus s Martinem Zounarem hledali během jara a léta 2005 nejlepší grilovací tým 

v ČR. Jako nejdůležitější akci roku považuje Globus akci „Co si vyberete, to je 

čerstvé.“ Jejím úkolem bylo vyzdvihnout čerstvost zboží a vlastní produkci, tedy 

pekárnu, restauraci a řeznictví a uzenářství Globus. 

� Roky 2006–2010 – Otevřeny hypermarkety v Liberci, Karlových Varech a poslední 

v Ostravě. 

 

3.3 Globus a jeho ocenění 

 

 Hypermarkety Globus nabízí zákazníkům kompletní sortiment potravinářského i 

nepotravinářského zboží, jedná se přibližně o 15 000 druhů zboží v sortimentu potravin a 

45 000 druhů nepotravinářského zboží. Mimo obvyklé zboží zde zákazníci mohou najít 

velkou nabídku zboží pro zahrádkáře, kutily a pro vybavení bytu. Specialitou hypermarketů je 

vlastní pekárna, řeznictví a uzenářská výroba. Díky vlastnímu řeznictví a výrobě uzenin 

mohou zákazníkům nabízet kvalitní a čerstvé masové výrobky, které jsou certifikované jako 

bezlepkové. Kromě hypermarketu Globus v Praze na Černém Mostě mají všechny 

hypermarkety Globus i vlastní restauraci a čerpací stanici pohonných hmot. Kvality a silných 

stránek hypermarketů Globus si je vědoma i odborná veřejnost, která Globusu pravidelně 

uděluje řadu ocenění. 

 

Ocenění: 

 

� Top 24hodin 

- 24 nejvýznamnějších českých firem za rok 2008 dle čtenářů deníku 24 hodin  
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� Zertifikat 

- 10 Jahre World Barbecue Association  

- 23. März 1996 – 23 Marz 2006  

� Certifikát 

- Globus ČR, k.s. je členem sdružení korektního podnikání  

� 100 nejvýznamějších firem ČR za rok 

- 2004, 2005, 2006, 2007  

� Top Retailer  

- 2002/2003  

- 2003/2004 Cena za nejlepší zákaznické hodnocení  

- 2004/2005 Cena za nejlepší hodnocení očima zákazníků  

- 2005/2006 Cena za nejlepší hodnocení očima zákazníků  

- 2006/2007 Cena v kategorii obchodník nejlépe hodnocený zákazníky  

- 2007/2008 Cena v kategorii obchodník nejlépe hodnocený zákazníky  

- 2009/2010 Cena v kategorii potravinářský řetězec nejlépe hodnocený zákazníky  

� Rhodos 

- 2002 Cena za image, 1. místo v kategorii hypermarkety a supermarkety  

- 2003 Cena za image, 1. místo v kategorii hypermarkety a supermarkety  

- 2004 Cena za image, 2. místo v kategorii hypermarkety a supermarkety  

� Certifikát kvalitního zaměstnavatele 

� Zlatý dukát 2003 

� 100 obdivovaných firem ČR 2008 

� Retailové ocenění Retail business mixer 2005  

- v kategorii řetězce, se kterým nejraději spolupracuji  

� GE Money Multiservis – Obchodník roku 2006  

- Professional 

� Certifikát pro majitele nejoriginálnější vánoční dekorace 2004  

- v kategorii hypermarket – Globus Praha Čakovice 

� Děkovný list  

- Fond ohrožených dětí s vděčností věnuje Děkovný list za významnou pomoc 

ohroženým a týraným dětem. 
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3.4 Makroprost ředí společnosti 

 

 Pojem makroprostředí představuje vlivy, které neustále působí na společnost, ale ona 

sama je nedokáže ovlivňovat. Proto se společnost snaží těmto vlivům průběžně přizpůsobovat. 

Proměnlivost makroprostředí můžeme rozdělit do šesti základních skupin a to demografické 

prostředí, ekonomické prostředí, legislativní prostředí, přírodní prostředí, inovační prostředí a 

sociálně kulturní prostředí. [5] 

 

3.4.1 Demografické prostředí 

 

 Jelikož lidé jsou potenciálními zákazníky, měly by každou společnost zajímat 

informace o lidech. Je nutné monitorovat základní demografické údaje. Jedná se například o 

počet obyvatel, populační vývoj, hustotu zalidnění, migraci, počet sňatků apod. 

Podle statistického úřadu měla Česká republika k 31. prosinci 2009 10 506 813 

obyvatel. V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce. Počet 

narozených převýšil počet zemřelých o 10,9 tisíce osob, což je méně téměř o 4 tisíce než 

v předchozím roce. Zahraniční migrací přibylo celkem 28,3 tisíce osob. Přistěhovalých bylo 

však ve srovnání s rokem 2008 téměř o polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek. 

Méně bylo i rozvodů přibližně o 2,2 tisíce, živě narozených dětí bylo méně o 1,2 tisíce a 

potratů o 0,9 tisíce, ale velmi citelně se snížil především počet sňatků a to o 4,6 tisíce. 

Názorně můžeme vidět demografické údaje roku 2009 a srovnání s předešlým rokem 

v tabulce v příloze č. 3. [11] 

Dále důležitým faktem je stárnutí České populace. Tento vývoj by společnost měla 

brát úvahu a přizpůsobovat svou nabídku stále rostoucímu počtu zákazníků, kteří patří do 

starších skupin obyvatelstva. Příkladem mohou být větší písmena na obalech výrobků. 

 

3.4.2 Ekonomické prostředí 

 

 Do ekonomického prostředí můžeme zařadit faktory, které ovlivňují kupní sílu a 

výdaje obyvatelstva. K těmto faktorům patří nezaměstnanost, výše důchodů, inflace, úroková 
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míra apod. Stále doznívají důsledky celosvětové krize, a proto by společnost měla těmto 

údajům přiřadit vyšší důležitost, než tomu bylo v minulosti. 

Průměrná obecná míra nezaměstnanosti v České republice za rok 2009 činila 6,7 %, 

což je oproti průměru loňského roku nárůst o 2,3 %. Tento nárůst byl způsoben hospodářským 

útlumem české ekonomiky, ke kterému došlo v důsledku celosvětové krize. [11] 

Podle statistického úřadu vzrostla ve 4. čtvrtletí 2009 průměrná hrubá měsíční 

nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství o 5,2 % 

oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku, reálná mzda vzrostla o 4,8 %. Tento údaj je pro 

potřeby firmy pouze orientační, jelikož existuje nevyrovnanost mezd v různých částech 

republiky. Relativně vysoký růst byl však zapříčiněn strukturálními vlivy, převážně 

propouštěním zaměstnanců s nižšími mzdami a poklesem nemocnosti, a vyplácením 

akumulovaných mimořádných odměn v důsledku legislativních změn. Objem mezd 

zaznamenal pokles o 2,0 %, počet zaměstnanců se snížil o 6,8 %.  

V únoru roku 2010 dosáhla inflace hodnoty 0,8 %. Tato hodnota je v porovnání 

s minulými lety velice nízká. Názorně můžeme vidět míru inflace vyjádřenou přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen od roku 1994 v tabulce č. 1. [11] 

 

Tabulka č. 1 Inflace 

Rok 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inflace 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 

Zdroj:  www.czso.cz 

 

3.4.3 Legislativní prostředí 

 

Legislativní prostředí zahrnuje soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů. Jsou v nich 

popsány určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky.

 Mezi základní právní normy České republiky patří např. obchodní zákoník, občanský 

zákoník, zákon o živnostenském podnikání, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o daních 

z příjmů, zákoník práce, zákon o ochranných známkách atd. Se vstupem České republiky do 

EU musí být právní normy České republiky přizpůsobeny zákonodárství evropskému. Jedná 

se především o technické požadavky na výrobky, ochrana průmyslového vlastnictví, daňová 

harmonizace, právo obchodních společností, hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele atd. [5] 
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3.4.4 Přírodní prostředí 

 

 Zde můžeme zařadit především přírodní zdroje, které firmy potřebují pro výrobu nebo 

jinou činnost. Dále můžeme do přírodního prostředí například zahrnout obnovitelnost zdrojů, 

klimatické podmínky, nerostné suroviny, energie a další vlivy. Společnost Globus přímo 

žádný z uvedených vlivů neohrožuje. Ale sekundárně je tomu jinak. Například rostoucí cena 

ropy se většinou negativně projeví růstem cen. Aby se finanční zátěž nepřenášela přímo na 

zákazníky, je většinou společnost Globus nucena snížit svou marži. I klimatické podmínky 

mohou negativně působit na růst cen některých výrobků. Příklad může být malá úroda 

některých zemědělských plodin, které se primárně používají jako suroviny pro výrobu 

některých potravin. Stále sílícím faktorem se stává ekologie, proto společnost Globus 

zareagovala zavedením nových stoprocentně rozložitelných plastových tašek, které se 

rozdávají ke každému nákupu zdarma. Globus uvádí, že tyto tašky se do tří let dokonale 

rozloží a zůstane po nich jen voda a biomasa. [10] 

 

3.4.5 Inovační prostředí 

 

Žijeme ve 21. století, které je přímo přeplněno stále novými inovacemi a 

technologiemi. V této oblasti jsou v dnešní době změny mimořádně rychlé, a pokud chce 

firma prosperovat, musí s konkurencí držet krok a zavádět nové a nové inovace a technologie. 

Zaváděním nových technologií firma docílí zvýšení produktivity práce, snížení nákladů a tím 

zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Společnost Globus neustále inovuje a přichází s něčím 

novým. Příkladem mohou být dárkové karty, které mohou být nabity variabilní částkou. Dále 

to může být nová forma placení tzv. Cash back. Globus v nedávné době inovoval své 

internetové stránky a nabízí nyní mnoho nových možností. Návštěvníci si mohou nastavit 

přímo svůj domovský hypermarket, objednávat zboží a služby, a to nejen maso a uzeninu, ale 

bezlepkové výrobky a využívat služby fotosběrny. K největším novinkám webových stránek 

Globusu určitě patří Globus televize, která běží od pátku 6. 6. 2008 a díky které Globus 

prezentuje své výrobky a činnosti. [10] 
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3.4.6 Sociálně-kulturní prost ředí 

 

 Faktory sociálně-kulturního prostředí značně ovlivňují charakter spotřebního a 

nákupního chování. Zákazníci mají odlišné názory a postoje k výrobkům a službám, reklamě 

a ke společnosti jako celku. Do tohoto prostředí můžeme řadit vzdělání, náboženství, tradice 

národa, základní hodnoty společnosti, rodinu, emancipaci žen, různá očekávání a preference a 

vše co se týče sociálního hnutí a vztahů k sobě, k ostatním lidem, k přírodě atd. 

Společnost Globus se stále snaží přizpůsobovat nabídku svých produktů a služeb místu, 

kde se nachází. Občané České republiky očekávají a požadují jinou nabídku produktů než 

například v Německu nebo v Rusku. Proto by se měla společnost Globus stále více věnovat 

poznávání potřeb českého spotřebitele, jeho návykům a celému jeho spotřebnímu chování. 

 

3.5 Mikroprost ředí společnosti 

 

 Mikroprostředí společnosti přestavuje konkrétní trh. Jedná se o nejbližší okolí 

společnosti, na kterém se firma pohybuje společně s ostatními účastníky trhu. Těmito subjekty 

jsou: [5] 

� Dodavatelé 

� Konkurenti 

� Prostředníci 

� Zákazníci 

� Veřejnost 

 

3.5.1 Dodavatelé 

 

 Za dodavatele můžeme označit firmy i jednotlivce, kteří nabízejí zdroje, které 

společnost potřebuje pro svou činnost. Zpravidla se jedná o firmy dodávající zdroje surovin, 

materiálu, práce, energie, polotovarů, dopravní prostředků apod. 

Společnost Globus využívá celou řadu dodavatelů a to jak tuzemských, tak 

zahraničních. V drtivé většině se jedná o spolupráci s domácími dodavateli. Globus se snaží 
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české výrobky propagovat a tím přilákat stále rostoucí počet spotřebitelů, kteří upřednostňují 

české výrobky a českou kvalitu. 

Ať už se jedná o dodavatele zboží, služeb či energií, musí se společnost Globus snažit 

o vytváření oboustranných korektních dlouhodobých vztahů s dodavateli, které mohou zajistit 

konkurenční výhody. 

 

3.5.2 Konkurence 

 

 Společnost Globus není na trhu jediná, která poskytuje zákazníků podobné zboží a 

služby. Nachází se v silném konkurenčním prostředí, kde je mnoho firem, především 

obchodních řetězců, které usilují o to samé jako Globus.  

Největší konkurenty jednotlivých prodejen Globus můžeme rozdělit podle Porterovi 

analýzy pěti konkurenčních sil. Jedná se o konkurenci uvnitř odvětví, hrozbu nově 

vstupujících firem, hrozbu substituce, hrozbu zvyšujícího se vlivu dodavatele a zákazníka. [5] 

 

3.5.2.1 Konkurence uvnitř odvětví 

 

 Jako hlavní konkurenty prodejen Globus můžeme bezesporu označit prodejny Tesco, 

Kaufland, Hypernova, Lidl, Penny, Albert, Billa, Interspar, Terno, Plus. Jsou to vše 

maloobchodní jednotky stejného typu, tedy hypermarkety a supermarkety 

 

3.5.2.2 Hrozba nově vstupujících firem 

 

 Na náš trh stále ohromným tempem vstupují nové a nové maloobchodní subjekty, jde 

především o zahraniční obchodní řetězce. Všechny tyto subjekty představují pro Globus 

hrozbu hlavně v lokalitách, kde působí Globus. Může dojít ke ztrátě části zákazníků, což 

zpravidla vede k dalším potížím, jako je snížení zisku apod. 
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3.5.2.3 Hrozba substituce 

 

 Mezi hrozbu substituce patří ostatní velké či malé prodejny, specializované prodejny, 

pultové prodejny, čerpací stanice, které se často nachází u příjezdových cest 

k hypermarketům. Dále to může být hrozba stále rostoucího nakupování zboží přes internet. 

 

3.5.2.4 Hrozba zvyšujícího se vlivu dodavatele 

 

 Obecně se dá říct, že vliv dodavatelů vůči obrovským obchodním řetězcům klesá a 

naopak vliv obchodních řetězců stoupá. Dodavatelé mohou svůj vliv zvýšit koncentrováním a 

dobrou organizací. Globus jako velký obchodní řetězec má možnost velkého výběru 

dodavatelů a vyjednávací síla je převážně na jeho straně, tudíž tato hrozba je minimální. 

 

3.5.2.5 Hrozba zvyšujícího se vlivu zákazníka 

 

 Hrozbou se mohou stát i samotní zákazníci, kteří stále požadují nižší ceny a vysokou 

kvalitu, a pokud se Globusu nepodaří najít optimální řešení mezi cenou a kvalitou, může být 

výsledkem nespokojený zákazník. A to znamená zpravidla přechod ke konkurenci. 

 

3.5.3 Prostředníci 

 

 Jde o firmy, organizace, jednotlivce, kteří mohou vstoupit mezi firmu a zákazníky, ale 

tito na rozdíl od konkurence pomáhají firmě se prosadit. Jedná se prostředníky, kteří se 

převážně účastní distribuce a pomocné směny. Mezi tyto prostředníky řadíme 

zprostředkovatele, distributory, agentury marketingových služeb a finanční zprostředkovatele.

 Společnost Globus jako maloobchodní subjekt se dá označit za typického prostředníka, 

který nakupuje od výrobců a dalších subjektů a prodává konečným spotřebitelům. [5] 
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3.5.4 Zákazníci 

 

 Hlavní pozornost každé firmy by měla být zaměřena právě na zákazníky. 

Prostřednictvím uspokojování jejich potřeb a přání dosahuje firma svých cílů. 

 

Segmentace: [9] 

� Geografická – rozděluje zákazníky dle geografických kritérií. V případě 

Globusu z mezinárodního hlediska jde o občany Německa, České republiky a 

Ruska. 

� Demografická – rozděluje zákazníky dle demografických charakteristik jako 

věk, pohlaví, rodinný stav apod. Globus využívá např. cílení na rodiny s dětmi 

prostřednictvím rodinných balení apod. 

� Psychografická – člení zákazníky podle příslušnosti k společenským třídám, 

životnímu stylu apod. 

� Socioekonomická – zaměřuje se na koupěschopnost a strukturu výdajů 

zákazníků. 

� Etnografická – jde o národnost, náboženství, rasu. Pro Globus v českých 

podmínkách žádné z těchto kritérií nehraje významnou roli. Jsme národ velice 

homogenní a máme nejvíce ateistů. 

� Fyziografická – z kvantitativního hlediska jde o váhu, výšku apod. Pro globus 

tyto informace slouží jako podklad pro rozvržení prodejní místnosti, velikost a 

šířku uliček, velikost a výšku vchodu apod. Z kvalitativního hlediska jde 

zdravotní stav, typ pleti apod. Pro skupinu zákazníků trpící nevyléčitelnou 

celiakií, nabízí Globus bezlepkové výrobky. 

� Behaviorální – Zákazníci se rozdělují podle nákupního chování. Například 

upravení prodejní doby. 

Při poznávání svých zákazníků si firma musí položit několik základních otázek, které 

pomohou k lepší charakteristice zákazníka. Mezi tyto základní otázky zpravidla patří: Kdo a 

co nakupuje? Kdy a kde nakupuje? Jak a proč nakupuje? Po zodpovězení na tyto otázky je 

zřejmé, že zákazníci Globusu budou koneční spotřebitelé. 
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3.5.5 Veřejnost 

 

 Pojmem veřejnost míníme osoby a organizace, které mají bez obchodní vazby s firmou 

nebo jejím trhem výrazný vliv na počínání nebo hodnocení u široké veřejnosti. Pro každou 

firmu je vhodné vytváření oboustranně prospěšných vztahů s pro ně významnou veřejností. 

Skupiny veřejností mohou být rozděleny takto: [5] 

 

� Finanční veřejnost – Jde zejména o banky, pojišťovny a leasingové společnosti, které 

mají výrazný vliv na finanční zdroje. Globus jako každý musí získávat důvěru 

finančních institucí každoroční výroční zprávou, dokazující finanční stabilitu a 

solventnost. V oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů Globus spolupracuje 

s firmou Cetelem s. r. o., která poskytuje úvěry zákazníkům. S bankami působícími na 

českém trhu globus vyjednává množství služeb např. cash back nebo nejrozšířenější 

službu placení platební kartou. 

� Sdělovací prostředky – Média jsou bezpochyby hlavní ovlivňovatelé a tvůrci 

veřejného mínění. O globusu se píše v řadě časopisů a denících, jedná se většinou o 

informace o novinkách hypermarketu, různých akcí, které pořádá a o ocenění. 

Globusu se podařilo vytvořit dobré jméno a v médiích je prezentován vesměs kladně. 

� Vládní veřejnost – Jde o vládu, parlament a o orgány státní správy. Globus by měl 

neustále sledovat legislativní změny, aby nedocházelo k rozporům. V případě rozporů 

se zájmy Globusu, je účelné zapojit vyjednávání a lobbování. 

� Občanská sdružení a organizace – Jedná se o organizace pro ochranu životního 

prostředí, pro ochranu spotřebitele, odborové organizace apod., které zastupují zájmy 

občana a veřejnosti. Zejména jde o zavedení stoprocentně rozložitelných tašek a 

komunikace se sdružením ochrany spotřebitelů, kde Globus řeší stížnosti a námitky. 

� Občanská veřejnost – Zde můžeme zařadit nejširší veřejnost. Na všeobecnou 

občanskou veřejnost se Globus snaží působit prostřednictvím masové reklamy. Dále 

spolupráce s Nadací Charty 77 – Konto Bariéry a různými akcemi jako Grilmánie 

apod. 

� Vnit řní veřejnost – Do vnitřní veřejnosti patří bez rozdílu všichni zaměstnanci 

Globusu od skladníků až po ředitele. Vnitřní veřejnost přenáší své postoje i na 

občanskou veřejnost. Proto se Globus snaží pečovat o své zaměstnance a za to získal i 

certifikát kvalitního zaměstnavatele. 
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4 Metodika marketingového výzkumu 

 

4.1 Přípravná fáze 

 

4.1.1 Cíl výzkumu 

 

 Hlavním cílem mého výzkumu je analýza podpory prodeje v hypermarketu Globus. 

 

4.1.2 Obsah výzkumu 

 

 Obsahem výzkumu bude především získání informací o loajalitě zákazníků, jaké znají 

nástroje podpory prodeje, jak na ně pohlíží a zda zákazníky při rozhodování ovlivňují. Dále 

bude hodnocen věrnostní program Globus/Tefal zákazníky. 

 

4.1.3 Hypotézy 

 

První hypotéze 

- Alespoň 15 % žen bude „určitě“ věrných stále stejným značkám 

Druhá hypotéza 

- Minimálně 50 % dotazovaných se někdy nechalo ovlivnit podporou prodeje 

Třetí hypotéza 

- Nejvíce zajímavé pro zákazníky budou zvýhodněná balení 

Čtvrtá hypotéza 

- Alespoň 35 % zákazníků Globusu zaregistrovalo předvánoční věrnostní program   

Globus/Tefal 

Pátá hypotéza 

- Více jak 50 %, těch co program zaregistrovalo, se zúčastnilo předvánočního 

věrnostního programu Globus/Tefal 
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Šestá hypotéza 

- Průměrné hodnocení předvánočního věrnostního programu Globus/Tefal bude lepší jak 

2,5 

 

4.1.4 Časový harmonogram 

 

Tabulka č. 2 Časový harmonogram 

Měsíce  

1 Etapy výzkumu Leden Únor Březen Duben 

Definice cíle 

 

X    

Plán výzkumu 

 

X    

Tvorba dotazníku a pilotáž 

 

X X   

Sběr dat 

 

  X  

Zpracování údajů z dotazníků    X 

Analýza dat 

 

   X 

Shrnutí    X 

 

4.1.5 Plán výzkumu 

 

Typy údajů 

 

V mém výzkumu budou použita jak data primární, tak data sekundární. Primární 

data budou získány dotazováním respondentů. Data sekundární budu čerpat z internetových 

zdrojů firmy, novin, časopisů, odborné publikace, prospektů, katalogů a internetu. 

 

Způsob sběru údajů 

 

 Data budou získány pomocí elektronického dotazování. Elektronická podoba 

dotazníku bude umístěna na server www.vyplnto.cz v březnu 2010, a také bude rozesílána 
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pomocí e-mailu. Základní soubor bude činit celá populace ČR starší 15 let. Výběrový soubor 

bude činit na základě slepého odhadu 200 respondentů. Použiji techniky nereprezentativního 

výběru, mezi které patří technika vhodné příležitosti (na internetu se vyskytuje velké množství 

lidí). Nástrojem bude dotazník, viz příloha č. 10. 

  

Metody analýzy 

 

 Nejdůležitějším nástrojem analýzy budou dotazníky. K zpracování nasbíraných dat 

použiji program Microsoft Excel a SPSS Statistics 17.0. Výsledky budou pro lepší vypovídací 

schopnost prezentovány v procentuálním i absolutním vyjádření. 

Rozpočet výzkumu: 

 

Tabulka č. 3 Náklady výzkumu 

Náklady na dopravu 48,- 
Propagace dotazníku 600,- 
Ostatní 150,- 
Celkem 798,- 
 

Kontrola plánu výzkumu  

 

 Aby se předešlo případným chybám v mém dotazníku, bude provedena 30. ledna 

pilotáž. Respondenty budou tvořit zákazníci hypermarketu Globus Olomouc a rodinní 

příslušníci. Celkem pilotáž proběhne na 15 respondentech.  

Na základě pilotáže jsem u jedné otázky změnil odbornou terminologii na jednodušší 

výraz. Žádné další připomínky k dotazníku nebyly. 

 

4.2 Realizační fáze 

 

  Dotazování proběhlo v termínu od 3. března do 14. března na serveru 

www.vyplnto.cz. Celková doba průzkumu činila 168 hodin. Podařilo se získat 238 

vyplněných dotazníků. Průměrná doba vyplnění jednoho dotazníku byla 00:03:05. Získaná 

data byla nejdříve upravena v programu Microsoft Excel, aby mohla být data dále 

analyzována v programu SPSS Statistics 17.0. 
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4.2.1 Struktura dotazovaných  

 

4.2.1.1 Pohlaví 

 

 Z 238 respondentů bylo 171 žen, což odpovídá 78 % respondentů, mužů bylo jen 67, 

což odpovídá 28 %. 

 

Tabulka č. 4 Pohlaví 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Muž 67 28,2 28,2 28,2 

Žena 171 71,8 71,8 100,0 

Valid 

Total 238 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 

 

4.2.1.2 Věk 

 

 Nejpočetnější skupinu respondentů tvořila věková skupina 15 – 24 let s 53 % 

z celkového počtu respondentů. Následovala skupina s věkem 25 – 34 let s 21 %. Zbývající 

hodnoty můžeme vidět v tabulce. 

 

Tabulka č. 5 Věk 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

15 – 24  127 53,4 53,4 53,4 

25 – 34  51 21,4 21,4 74,8 

35 – 44 26 10,9 10,9 85,7 

45 – 54  11 4,6 4,6 90,3 

55 a více 23 9,7 9,7 100,0 

Valid 

Total 238 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 
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4.2.1.3 Vzdělání 

 

 145 z dotázaných mělo maturitu, což odpovídá 61 % ze všech dotázaných a činí tuto 

skupinu nejpočetnější na základě vzdělání. Druhou nejpočetnější skupinou se stali 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti s 23 % ze všech dotázaných. 

 

Tabulka č. 6 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Maturita 145 60,9 60,9 60,9 

Vysokoškolské 54 22,7 22,7 83,6 

Vyučen/a 23 9,7 9,7 93,3 

Základní 16 6,7 6,7 100,0 

Valid 

Total 238 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 
 

4.2.1.4 Čistý měsíční příjem v Kč 

 

 Nejpočetnější skupinu činili respondenti s čistým měsíčním příjmem do 10 000 Kč, 

druhou nejpočetnější tvoří respondenti s čistým měsíčním příjmem 10 001 – 16 000 Kč, 

následovaná skupinou s čistým příjmem 16 001 – 22 000 Kč. Zbývající dvě skupiny jsou 

zastoupeny úplně stejně, jak můžeme vidět v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7 Čistý měsíční příjem v Kč 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

do 10 000 Kč 133 55,9 55,9 55,9 

10 001 - 16 000 Kč 49 20,6 20,6 76,5 

16 001 - 22 000 Kč 34 14,3 14,3 90,8 

22 001 - 28 000 Kč 11 4,6 4,6 95,4 

28 001 Kč a více 11 4,6 4,6 100,0 

Valid 

Total 238 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 
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5 Analýza podpory prodeje 

 

V této kapitole budu analyzovat a vyhodnocovat odpovědi na jednotlivé otázky. Dílčí 

výsledky výzkumu shrnu na konci této kapitoly. Pro vyhodnocování byl použit program SPSS 

Statistics 17.0. 

5.1 Jak často nakupujete v hypermarketu? 

 

 Na tuto otázku odpovědělo celkem 238 respondentů. Jak můžeme názorně vidět, téměř 

polovina dotázaných (48 %) nakupuje v hypermarketu vícekrát za týden. 36 % respondentů 

jednou týdně, 10 % jednou za 14 dní. Zbývajících 7 % respondentů nakupuje méně často. 

 

Graf č. 1 Četnost nákupu v hypermarketu 

 

 

 Ženy nakupují v hypermarketu vícekrát za týden v 52 %, za to muži jen v 37 %. 

Nejčastější odpověď mužů byla, že nakupují v hypermarketu jednou týdně. Je zde vidět, že 

ženy nakupují častěji než muži. Z této informace vyplívá, že by hypermarkety měly svou 

podporu prodeje zaměřit spíše na ženy. Z hlediska věku je nejčastěji nakupující věkovou 

skupinou skupina s věkem vyšším než 55 let, následovaná skupinou s věkem 25 – 34 let a 15 

– 24 let. Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání jako nejčastěji nakupující, tedy ti co 

odpověděli vícekrát týdně, byli vysokoškolsky vzdělaní respondenti a jako nejméně 

nakupující v hypermarketu byli vyučení respondenti.  
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5.2 Nakupujete výrobky stále stejného výrobce? 

 

 Na tuto otázku odpovědělo celkem 234 respondentů. Nejčastější odpovědí bylo „Spíše 

ano“ a to v 51 %. S 34 % následovala odpověď „Spíše ne“. Jen 8 % respondentů označilo 

odpověď „Určitě ano“, tedy nakupují stále stejné výrobky dané značky. Dá se očekávat, že 

tato skupina bude minimálně náchylná k podpoře prodeje. Na druhém konci, jako nejvíce 

náchylná skupina respondentů, budou ti, kteří označili odpověď „Určitě ne“.  Zbylé skupiny 

respondentů můžeme označit za částečně věrné, ale i náchylné k výhodám a tedy i k podpoře 

prodeje.   

  

Graf č. 2 Věrnost ke značce 

  

 
 Na základě pohlaví se neukázali výraznější rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen, jen u 

mužů můžeme pozorovat větší věrnost k určité značce než u žen. Tedy 11 % mužů označilo 

odpověď „určitě ano“ a žen jen 7 %. Dle věku se ukázala jako nejvěrnější skupina 

respondentů s věkem 45 – 54 let, která ve více jak 80 % označila odpovědi „Spíše ano“ a 

„Určitě ano“. Dále k méně náchylným patří skupina vyučených respondentů, která 

odpověděla ve více jak 14 % „Určitě ano“ a skupina respondentů s příjmem 10 001 – 16 000 

Kč, která odpověděla „Určitě ano“ v 17 %. Tyto skupiny budou méně náchylné k běžným 

formám podpory prodeje. Ale pomocí věrnostních odměn a programů lze získat velice 

zajímavou skupinu loajálních zákazníků. 
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5.3 Ve kterém sortimentu jste věrni stále stejným značkám? 

 

 Na tuto otázku odpovídali jen respondenti, kteří na předešlou otázku odpověděli 

„Určitě ano“ a „Spíše ano“. Celkem jich bylo 137. Jak můžeme vidět v grafu nejčastějším 

sortimentem, ve kterém jsou respondenti věrní stále stejným značkám, byla drogérie, kterou 

označilo 92 ze 137 respondentů a potraviny, které označilo 91 respondentů. Dále často 

označovaným sortimentem, kterému jsou respondenti věrní, byly oděvy a obuv (48) a elektro 

(30). Z druhého pohledu sortiment, který respondenti označovali nejméně, tedy jsou v tomto 

sortimentu nejméně věrni stejným značkám, byly domácí potřeby, sportovní zboží, hračky a 

luxusní zboží. Je pro mne překvapivé, že respondenti jsou věrni stále stejným značkám u 

zboží denní potřeby. Tyto výsledky jsou jasnou odpovědí na to, proč se nejčastěji setkáváme 

s podporou prodeje v sortimentu potravin a drogérie. 

 

Graf č. 3 Věrnost ke značkám podle sortimentu 

Největší rozdíl v odpovědích na základě pohlaví se vyskytl u sortimentu drogérie. 67 

% respondentů, kteří označili drogérii jako sortiment, v kterém jsou věrni stále stejným 

značkám, byly ženy a jen 33 % muži, viz příloha grafu č. 5. To obecně znamená, že by 

podpora prodeje měla být v tomto sortimentu zaměřena více na ženy. Dalším rozdílem byla 
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vyšší věrnost značkám v sortimentu elektra a sportovního zboží u mužů. V těchto 

sortimentech by měla být obecně podpora prodeje trochu více zaměřena na muže. Podle 

věkových kategorií existují rozdíly u sortimentu potravin, drogérie a oděvů a obuvi. Velice 

silná věrnost k značkám v sortimentu potravin se projevuje u starších věkových skupin, 

nejvíce u věkové skupiny 45 – 54 let. U mladších věkových skupin se projevuje věrnost ke 

značkám v sortimentu drogérie a oděvů a obuvi. Z hlediska vzdělání existují rozdíly jen u 

sortimentu potravin. Lidé s vyšším vzděláním, tedy respondenti s maturitou a vysokou školou, 

projevují vyšší věrnost ke svým značkám než lidé s nižším vzděláním. 

 

5.4 S jakou podporou prodeje z níže uvedených jste se už setkal/a? 

 

Na tuto otázku odpovídalo 234 respondentů. Respondenti měli opět možnost označit 

více odpovědí. Nejvíce respondentů se setkalo s podporou prodeje formou zvýhodněného 

balení (175), následované podporou v prodejnách jako ochutnávky, výstavky, předváděcí akce 

(171), vzorky výrobků (159) a kupony na slevy (147). Zbývající můžeme vidět na grafu. Jako 

nejméně časté se ukázalo vrácení peněz po zaslání dokladu o zaplacení. Může to být spojeno 

s určitou nedůvěrou lidí, že jim peníze nebudou vráceny. 

 

Graf č. 4 Výskyt podpory prodeje podle zákazníků 
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 Tato otázka měla jen nastínit, jaké druhy podpory prodeje se nejčastěji vyskytují na 

našem trhu. 

 

5.5 Zúčastnil/a jste se některé z výše uvedených podpor prodeje? 

 

 Na tuto otázku opět odpovídalo 234 respondentů. 67 % respondentů se už někdy 

podpory prodeje zúčastnilo a jen 24 % se nezúčastnilo. Zbylých 9 % neví, zda se někdy 

zúčastnilo podpory prodeje. 

 

Tabulka č. 8 Účast na podpoře prodeje 

Zúčastnil/a jste se n ěkteré z výše uvedených podpor prodeje?  

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ano 156 66,7 66,7 66,7 

Ne 57 24,4 24,4 91,0 

Nevím 21 9,0 9,0 100,0 

Valid 

Total 234 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 

 

 Ženy se už někdy zúčastnili některé z výše uvedených podpor prodeje v 73 %, za to 

muži jen 52%. Dle vzdělání je nejvyšší procento respondentů, kteří se již někdy zúčastnili 

některé z uvedených podpor prodeje, mezi vysokoškolsky vzdělanými. Procentuálně 

vyjádřeno v 76 %. Za to vyučení respondenti jen v 43 %. Což zase poukazuje, že tato skupina 

respondentů je méně náchylná k podpoře prodeje. Nejvyšší procento zúčastněných podle 

příjmu je u skupiny s příjmem 16 001 – 21 000 Kč. 

 

5.6 Která z výše uvedených podpor prodeje je pro vás nejzajímavější? 

 

 Na tuto otázku odpovědělo 234 respondentů, kteří vybírali jen jednu pro ně 

nejzajímavější podporu prodeje. Jako nejzajímavější podporu prodeje označilo, jak můžeme 

názorně vidět na grafu č. 5, 52 respondentů (22 %) vzorky výrobků. Následovala zvýhodněná 

balení, které označilo 43 respondentů (18 %) a kupony na slevy, které označilo 35 
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respondentů (15 %). Za nejméně zajímavé můžeme označit soutěže, loterie, slosování a hry, 

které za nejzajímavější označili 4 respondenti (2 %), dále vrácení peněz po zaslání dokladu o 

zaplacení a reklamní předměty. Pokud chtějí hypermarkety co nejvíce oslovit své zákazníky, 

měly by co nejvíce využívat podpory prodeje formou vzorků výrobků, zvýhodněných balení a 

podpory v prodejnách, i když jde o nejnákladnější formy podpory prodeje. 

 

Graf č. 5 Nejzajímavější podpora prodeje 

 
  

Jak můžeme vidět na grafu, viz příloha č. 6, pro muže se ukázaly nejzajímavějším 

věrnostní programy a to dokonce ve 23 % oproti 8 % u žen. Naopak nejméně zajímavé pro 

muže (oproti ženám) byla podpora v prodejnách jako ochutnávky, výstavky, předváděcí akce 

apod., označilo ji jen 5 % mužů. Pro ženy je nejzajímavější rozdávání vzorků, označilo ji jako 

nejzajímavější podporu prodeje 24 % z nich. Ze zjištěných informací se dá vydedukovat, že 

podpora prodeje jako věrnostní programy by měla být především zaměřena více na mužskou 

populaci, za to podpora v prodejnách spíše na ženskou. Dle věkových skupin můžeme obecně 

říci, že s rostoucím věkem roste obliba hlavně u zvýhodněných balení, což potvrzují i 

výsledky výzkumu. Je to způsobeno především rozrůstající rodinou. Skupina respondentů s 

věkem 45 – 54 označilo zvýhodněná balení v 36 %. Nejmladší věková skupina označila 

zvýhodněná balení jen ve 12 %. Na základě vzdělání se nejvíce vymykají vyučení. Jejich 

obliba dominuje oproti ostatním skupinám u podpory prodeje formou zvýhodněných balení 

(38 %) a věrnostních odměn (28 %). Mizivou oblibu u této skupiny respondentů představují 

vzorky výrobků (5 %). Očekávané výsledky nám poskytly odpovědi respondentů rozdělených 
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dle příjmu. Zvýhodněná balení jsou oblíbenější u nižších příjmových skupin a rozdávaní 

vzorků u lidí s vyšším příjmem. 

 

5.7 Bylo Vaše rozhodnutí o nákupu někdy ovlivněno podporou prodeje? 

 

 Na tuto otázku se podařilo získat 234 odpovědí respondentů. Celých 73 % respondentů 

se přiznalo, že už se někdy nechalo ovlivnit podporou prodeje. 19 % respondentů neví, zda 

bylo někdy jejich rozhodnutí ovlivněno podporou prodeje a 8 % odpovědělo, že jejich 

rozhodnutí při nákupu nebylo nikdy ovlivněno podporou prodeje. Důvod proč ne, se dozvíme 

v další otázce. 

 

Graf č. 6 Bylo Vaše rozhodnutí o nákupu někdy ovlivněno podporou prodeje 

  

 

 

 Častěji bylo rozhodnutí o nákupu ovlivněno u žen než u mužů. Dále bylo více 

ovlivněno rozhodování u nejmladší skupiny a u skupiny respondentů se základním vzděláním. 

Naopak nejméně ovlivněno rozhodnutí o nákupu, tedy označili nejméně odpověď “Ano“, bylo 

u skupiny respondentů s věkem 45 - 54 let, dále u vyučené skupiny a skupiny s nejvyšším 

příjmem, tedy 28 001 více let. 
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5.8 Jaká? 

 

Graf č. 7 Jaká podpora prodeje ovlivnila Vaše rozhodnutí? 

 

 

 Na tuto otázku odpovídali jen respondenti, kteří na předešlou otázku odpověděli 

„Ano“. Celkem jich bylo 171. Nejčastěji se nechali dotázaní respondenti ovlivnit podporou 

prodeje formou vzorků výrobků (77), zvýhodněných balení (71) a podporou v prodejnách (63) 

jako ochutnávky, výstavky, předváděcí akce apod. 

Největší rozdíl v odpovědích na základě pohlaví se ukázal u podpory prodeje formou 

rozdávání vzorků. 52 % žen se nechalo ovlivnit právě touto podporou prodeje, za to muži jen 

v 24 %, jak můžeme vidět v tabulce, viz příloha č. 7. 

 

5.9 Uveďte prosím Vás proč.  

 

 Na tuto otázku odpovídali jen ti respondenti, kteří na otázku č. 7 odpověděli „Ne“. 

Těchto respondentů bylo 18. Nejčastějšími odpověďmi respondentů byly, že se nenechají 

ovlivňovat, mají svůj názor, kupují jen to, co potřebují nebo nevěří výhodám a podpora 

prodeje nebyla dostatečně přesvědčující.  
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5.10  Co by měla nabízet podpora prodeje, aby Vás dokázala přesvědčit ke 

koupi výrobku, služby?  

 

 Na tuto otázku odpovídalo 234 respondentů. Nejčastější odpovědi na tuto otázku byly 

výhodnější cena při koupi většího množství zboží, kterou označilo 54 % respondentů (126), 

možnost zboží vyzkoušet doma, kterou označilo 50 % respondentů (118) a možnost zboží 

vyzkoušet před koupí, kterou označilo 44% respondentů (104). Dále často označované byly 

odpovědi možnost získat odměnu za věrnost a slevové kupony. Nejméně častá odpověď byla 

možnost zúčastnit se soutěže, loterie, slosování a hry. 

   

Graf č. 8 Co by měla nabízet přesvědčivá podpora prodeje 

 

 

 Opět největší rozdíly na základě pohlaví se ukázaly u možnosti vyzkoušet výrobek 

před koupí a doma viz příloha č. 8. Tyto možnosti jsou velice oblíbené i u mladších a 

středních věkových skupin. 
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5.11  Stal/a jste se za poslední 3 měsíce zákazníkem hypermarketu Globus? 

 

 Na tuto otázku odpovědělo 234 respondentů. 61 % respondentů (141) se za poslední tři 

měsíce stalo zákazníkem hypermarketu Globus.  

 

Tabulka č. 9 Stal/a jste se za poslední 3 měsíce zákazníkem hypermarketu Globus? 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ano 142 60,7 60,7 60,7 

Ne 92 39,3 39,3 100,0 

Valid 

Total 234 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 

 
 Tato otázka nám může zhruba nastínit složení zákazníků hypermarketu Globus. 68 % 

respondentů mužského pohlaví se stalo za poslední tři měsíce zákazníkem hypermarketu 

Globus, což je o 10 % více než u pohlaví ženského. Dle věkových skupin se stala zákazníkem 

hypermarketu Globus nejvíce věková skupina 35 – 44, kde 84 % odpovědělo „Ano“. 

Následovaná skupinou respondentů s věkem 45 – 54 let, kde označilo odpověď „Ano“ 73 % 

z nich. Za poslední tři měsíce se staly zákazníkem i v 76 % vyučení, v 64 % středoškolsky 

vzdělání, v 56 % vysokoškolsky vzdělaní a v 31 % lidé se základním vzděláním. Dále dle 

příjmu se stala zákazníkem v 81 % skupina s příjmem 22 001 – 28 000 Kč, v 69 % skupina 

s příjmem 10 001 – 16 000 Kč, v 64 % skupina s příjmem 28 001 Kč a více. Obecně se dá 

říct, že lidé s průměrným a vyšším příjmem. 

 

5.12  Zaregistroval/a jste věrnostní program Globus na 50% slevu na 

nádobí Tefal? 

 

 Na tuto otázku odpovídali jen respondenti, kteří na předešlou otázku odpověděli 

„Ano“, tedy se stali za poslední tři měsíce zákazníky hypermarketu Globus. Celkem jich bylo 

142. 47 % z nich zaregistrovalo věrnostní program Globus na 50 % slevu na nádobí Tefal. 
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Graf č. 9 Zaregistroval/a jste věrnostní program Globus 

 

 

 Skupinou, která nejvíce zaregistrovala daný věrnostní program, dle věku byla věková 

skupina starší 55 let a to v 60 %. Na základě příjmu nejvíce zaregistrovaly věrnostní program 

skupiny s příjmem 22 001-28 000 Kč (67 %) a skupina s příjmem 16 001-22 000 Kč (60 %). 

 

5.13  Zúčastnil/a jste se tohoto věrnostního programu? 

 

 Na tuto otázku odpovídali jen ti, kteří zaregistrovali věrnostní program. Celkem jich 

bylo 67. V 63 % se ti respondenti, kteří zaregistrovali věrnostní program, také tohoto 

programu zúčastnili. Což je opravdu vynikající výsledek, který můžu osobně potvrdit, jelikož 

jsem se podílel na prezentaci tohoto věrnostního programu jako promotér na prodejně 

hypermarketu v Olomouci. 

 

Tabulka č. 10 Zúčastnil/a jste se tohoto věrnostního programu? 
 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ano 42 62,7 62,7 62,7 

Ne 25 37,3 37,3 100,0 

Valid 

Total 67 100,0 100,0  

Zdroj:  Vlastní výzkum 
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 Tohoto programu se zúčastnili ženy v 67 %, což bylo o 15 % více než u mužů. 80% 

účast byla zaznamenaná u skupiny s věkem 35 – 44 let a 75% účast u skupiny s věkem 45 – 

54 let, což jsou velice vysoká čísla. Další velice vysoký poměr zúčastněných zaznamenala 

skupina vyučených respondentů a to dokonce 86 %. Důležitou informací je i to, že 

s rostoucím příjmem klesá i procento zúčastněných. 

 

5.14  Ohodnoťte tento věrnostní program jako ve škole. 

 

 Na tuto otázku odpovídali opět jen ti, kteří zaregistrovali věrnostní program, tedy 67 

respondentů. Četnosti odpovědí respondentů můžeme vidět na grafu, viz příloha č. 9. 

Průměrné hodnocení činí 1,99. Medián se rovná přesně 2. Nejčastěji označovanou hodnotou 

se stala hodnota 1. 

Ženy hodnotily věrnostní program lépe než muži. Průměrné hodnocení žen činilo 1,83, 

za to u mužů 2,33. Nejlépe hodnotí věrnostní program skupina respondentů s příjmem 10 001 

- 16 000 Kč (průměr 1,67), dále věková skupina 35 – 44 let (průměr 1,7), následovaná 

skupinou vyučených respondentů (průměr 1,71). 

 

5.15  Shrnutí výsledků 

 

Musím konstatovat, že výsledky výzkumu jsou jen přibližné, protože se struktura 

respondentů liší od struktury celé populace. 

První otázka nám nastínila, jak často nakupujeme v hypermarketu. Nejčastěji 

nakupujeme v hypermarketu vícekrát za týden a jednou týdně. Dle demografického hlediska 

nejčastěji nakupují v hypermarketu ženy, lidé starší 55 let a vysokoškolsky vzdělaní. Těmto 

skupinám je nutné věnovat zvýšenou pozornost. 

Druhá otázka nám poskytla informace o zákaznické loajalitě. Velice věrní zákazníci 

jsou jen v 8 %. Nejčastější odpověď byla „Spíše ano“. K nejvěrnějším skupinám patří muži, 

věková skupina 45 – 54 let, vyučení a příjmová skupina 10 001 – 16 000 Kč. Na tyto skupiny 

mohu doporučit věrnostní programy, na ostatní druhy podpory prodeje se dá u těchto skupin 

očekávat nízká účinnost, náchylnost. Dále nám tato otázka vyvrátila první hypotézu, že 
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alespoň 15 % žen bude „ur čitě“  věrných stále stejným značkám. Odpověď „Určitě ano“ 

označilo jen 7 % žen.  

Třetí otázka nám poskytla informace, ve kterém sortimentu jsou zákazníci věrní stále 

stejným značkám. Nejčastěji jsou věrni v sortimentu drogérie a potravin. U sortimentu 

drogérie se vyskytl výrazný rozdíl mezi pohlavími. Ženy jsou v tomto sortimentu výrazně 

loajálnější než muži. V tomto sortimentu musím doporučit věrnostní odměny zaměřené na 

ženy, když obecně ženy nejsou příliš loajální stejným značkám. 

Čtvrtá otázka nastínila, s jakými podporami prodeje se už lidé setkali. Nejčastěji to 

bylo formou zvýhodněného balení, následované podporou v prodejnách jako ochutnávky, 

výstavky, předváděcí akce, vzorky výrobků a kupony na slevy. Nejméně se lidé setkali 

s podporou prodeje formou vrácení peněz po zaslání dokladu o zaplacení. Tato otázka měla 

jen nastínit současnou situaci na českém trhu. 

Pátá otázka ukázala, jaký podíl lidí se už zúčastnilo některé z uvedených podpor 

prodeje. Celkem 67 % se již někdy zúčastnilo některé z uvedených podpor prodeje. Nejvyšší 

účast zaznamenali ženy, skupina vysokoškolsky vzdělaných a příjmová skupina 16 001 – 

21 000 Kč. Tyto skupiny můžeme díky těmto výsledkům označit za náchylnější k podpoře 

prodeje. Skupina žen a vysokoškolsky vzdělaných je i skupina nejčastěji nakupující 

v hypermarketu. Což s těchto skupin činí velice zajímavé potencionální zákazníky pro 

hypermarketu Globus. Na tyto zákazníky by měl Globus zacílit svou podporu prodeje. 

Šestou otázkou se zjišťovalo, která podpora prodeje je nejzajímavější. Za 

nejzajímavější podporu prodeje lidé označili rozdávaní vzorků výrobku, následovala 

zvýhodněná balení a kupony na slevu. Pro muže jsou nejzajímavější věrnostní programy a pro 

ženy vzorky výrobků. Zase se zde ukazuje touha mužů po věrnostních odměnách a jejich 

nezájem o další typy podpory prodeje. Za to ženy nejsou téměř vůbec loajální, ale jsou velice 

náchylné na ostatní typy podpory prodeje. Hypermarket Globus by měl tuto skutečnost brát 

v úvahu a věrnostní programy spíše cílit na mužskou populaci, i když nejsou obecně tak 

častými zákazníky hypermarketů. Touto otázkou byla vyvrácená třetí hypotéza, že 

nejzajímavější podporou prodeje budou zvýhodněná balení, která nakonec skončila na druhém 

místě. 

Sedmou otázkou bylo zjištěno, zda bylo někdy rozhodnutí o nákupu ovlivněno právě 

podporou prodeje. 73 % respondentů se přiznalo, že jejich rozhodnutí už někdy bylo 

ovlivněno podporou prodeje. 8 % si myslí, že nikoliv. Častěji bylo rozhodnutí o nákupu 

ovlivněno u žen než u mužů. Dále bylo více ovlivněno rozhodování u nejmladší skupiny a u 
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skupiny respondentů se základním vzděláním. Naopak nejméně ovlivněno rozhodnutí o 

nákupu, tedy označili nejméně odpověď “Ano“, bylo u skupiny respondentů s věkem 45 - 54 

let, dále u vyučené skupiny a skupiny s nejvyšším příjmem, tedy 28 001 více let. Zde 

opětovně vidíme, že ženy jsou opravdu velice náchylnou skupinou a tedy z hlediska podpory 

prodeje velice zajímavou. Touto otázkou byla potvrzena druhá hypotéza, že minimálně 50 

% lidí se už někdy nechalo ovlivnit podporou prodeje. 

Osmá otázka je velice důležitá, protože nám říká, které podpory prodeje nejvíce 

ovlivňují rozhodnutí o nákupu. Odpovědi jsou téměř autentické s odpověďmi šesté otázky. 

Nejčastěji se nechají lidé ovlivnit podporou prodeje formou vzorků výrobků, zvýhodněných 

balení a podporou v prodejnách. Podpora v prodejnách lidem nepřipadá tolik zajímavá, ale 

velice vysoké procento lidí se nechalo právě touto formou podpory prodeje ovlivnit k nákupu. 

Což ji posouvá mezi nejzajímavější z pohledu hypermarketu. U rozdávání vzorků je opět 

konflikt mezi pohlavími. Muži se nechají oproti ženám touto formou podpory prodeje velice 

málo ovlivnit. Doporučuji rozdávání vzorků zaměřit především na ženy. 

Devátá otázka nám zase říká, proč se lidé nenechají ovlivnit podporou prodeje. Bylo to 

většinou způsobeno, protože se nenechají ovlivňovat, mají svůj názor, kupují jen to, co 

potřebují nebo nevěří výhodám a podpora prodeje nebyla dostatečně přesvědčující. Procento 

lidí, kteří se nenechali nikdy ovlivnit je velice nízké, ale přesto doporučují udělat podporu 

prodeje důvěryhodnější a přesvědčivější.  

Desátá otázka nám napoví, co by měla podpora prodeje nabízet, aby dokázala 

přesvědčit k nákupu. Nejpřesvědčivější se ukázala výhodnější cena při koupi většího množství 

zboží, možnost vyzkoušet výrobek doma a před koupí a možnost získat odměnu za věrnost. 

Ženy opět upřednostňují možnost si výrobek vyzkoušet před koupí a doma oproti mužům. 

Taky se potvrzuje mé doporučení, že rozdávání výrobků by se mělo zaměřit především na 

ženy. 

Jedenáctá otázka nám nastínila strukturu návštěvníků hypermarketu Globus. 

Hypermarket globus navštěvují o něco více muži než ženy. Proto by se měl Globus snažit 

udržet mužskou populaci pomocí věrnostních odměn, protože jde o velmi věrnou skupinu, 

která obecně přináší nejvyšší zisky. Ženy by se měl Globus pokusit přilákat pomocí rozdávání 

výrobků a ochutnávek. 

Dvanáctou otázkou bylo zjištěno, že 47 % zákazníků hypermarketu globus 

zaregistrovalo předvánoční věrnostní program Globus/Tefal. Tato otázka nám potvrzuje 
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čtvrtou hypotézu, že alespoň 35 % zákazníků hypermarketu Globus, zaregistrovalo 

předvánoční věrnostní program. 

Třináctá otázka nám ukázala, kolik zákazníků, kteří zaregistrovali věrnostní program, 

se i tohoto věrnostního programu zúčastnilo. Celkem se tedy zúčastnilo 63 %. Což potvrzuje 

pátou hypotézu, že více jak 50 %, těch co program zaregistrovalo, se zúčastnilo 

předvánočního věrnostního programu Globus/Tefal. Překvapivou informací bylo zjištění, že 

věrnostního programu se zúčastnily více ženy než muži, i přestože muži vykazují větší zájem 

o věrnostní programy. Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že šlo o věrnostní odměnu na 

sortiment nádobí, což je přitažlivější spíše pro ženy. 

Čtrnáctá otázka měla ukázat hodnocení tohoto věrnostního programu, těmi co se stali 

zákazníky Globusu a zároveň alespoň zaregistrovali daný věrnostní program. Průměrné 

hodnocení činilo 1,99. A to nám potvrzuje poslední šestou hypotézu, že průměrné 

hodnocení předvánočního věrnostního programu Globus/Tefal bude lepší jak 2,5. 
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6 Závěr 

 

Tématem mé bakalářské práce byla analýza podpory prodeje hypermarketu Globus. Za 

cíl jsem si zvolil získání informací o zákaznické věrnosti, o tom jaké nástroje podpory prodeje 

zákazníci znají, které je ovlivňují a které jim připadají nejzajímavější. Dalším cílem bylo 

zhodnocení předvánočního věrnostního programu Globus/Tefal. 

Na začátku čtvrté kapitoly jsem si zvolil 6 hypotéz. Nyní se můžeme podívat, jaký byl 

můj odhad se srovnáním s výsledky výzkumu. První odhad byl špatný, první hypotéza byla 

zamítnuta, protože jen 7 % žen je „ur čitě“ věrných stále stejným značkám. Druhá hypotéza 

byla správná, předpokládal jsem, že minimálně 50 % dotázaných se už někdy nechalo 

podporou prodeje ovlivnit, dle výsledků se nechalo ovlivnit 73 % dotázaných. Třetí odhad byl 

relativně špatný, za nejzajímavější jsem považoval zvýhodněná balení, která nakonec skončila 

těsně druhá za vzorky výrobků. Odhad čtvrté hypotézy byl správný, alespoň 35 % zákazníku 

Globus zaregistrovala předvánoční věrnostní program, přesně to bylo 47 % zákazníků. Pátý 

odhad byl také správný, více jak 50 %, těch co program zaregistrovalo, se ho i zúčastnilo. 

Šestý odhad se také ukázal jako správný, hodnocení tohoto věrnostního programu bylo lepší 

jak 2,5. 

Rád bych zde zdůraznil některé výsledky mého výzkumu. Výsledky považuji za 

přibližné, protože struktura respondentů neodpovídá struktuře české populace. České 

spotřebitele můžeme považovat za částečně věrné. K nejvěrnějším skupinám patří muži, 

vyučení a starší generace. Samozřejmě záleží na sortimentu, ženy vykazují v sortimentu 

drogérie neuvěřitelnou věrnost ke své značce. Znalost nástrojů podpory prodeje je v českých 

podmínkách na velice vysoké úrovni. Za nejzajímavější považují čeští spotřebitelé vzorky 

výrobků, zvýhodněná balení a kupony na slevy. Dále z výzkumu vyplynulo, že 73 % 

dotazovaných se už nechalo ovlivnit podporou prodeje. Nejpřesvědčivější podpora prodeje, 

tedy ta, která ovlivňuje spotřebitele o koupi, byla formou vzorků výrobků, následovaná 

zvýhodněnými baleními a podporou v prodejnách jako ochutnávky, výstavky, předváděcí 

akce apod. Tyto podpory prodeje patří mezi nejnákladnější, ale také mezi nejúčinnější. Co se 

týká předvánočního věrnostního programu, tak 47 % zákazníků tento program zaregistrovalo 

a 63 % z těchto zákazníků se tohoto věrnostního programu i zúčastnilo. Zákazníci ohodnotili 

tento program v průměru 1,99. Celkově tento program podle výsledků výzkumu považuji za 

velice kvalitní a úspěšný, což potvrzuji i z vlastní zkušenosti.  
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Příloha č. 1 – Cíle podpory prodeje 

 

 

Cíle podpory prodeje 

 
Zdroj:  Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. Str. 53 

 

 

Kognitivní cíle jsou definovány jako „snaha přitáhnout pozornost ke značce a 

informovat o ní.“7  

Afektivní cíle jsou definovány jako „snaha zvýšit oblibu značky u zákazníků a zlepšit 

jejich postoj k ní.“8  

Konativní cíle jsou definovány jako „snaha přesvědčit zákazníka o kvalitách značky a 

vštípit mu věrnost značce.“9  

                                                 
7 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. Str. 54 
8 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. Str. 54 
9 Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. Str. 54 
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Příloha č. 2 – Cesty podpory prodeje 

 

 

Cesty podpory prodeje 

 

Zdroj: Gerard J. Tellis. Reklama a podpora prodeje. Str. 291 
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Příloha č. 3 – Demografické údaje ČR 2008-2009 

 

 

Demografické údaje ČR 2008-2009 

 

 

Zdroj: www.czso.cz 
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Příloha č. 4 – Četnost nákupu v hypermarketu 

 

 

Četnost nákupu v hypermarketu 

 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Příloha č. 5 – Věrnost ke značce u sortimentu drogerie na základě 

pohlaví 

 

 

Věrnost ke značce u sortimentu drogerie na základě pohlaví 
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Příloha č. 6 – Nejzajímavější podpora prodeje dle pohlaví 

 

 

Nejzajímavější podpora prodeje dle pohlaví 
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Příloha č. 7 - Jaká podpora prodeje ovlivnila Vaše rozhodnutí, dle 

pohlaví 

 

 

Jaká? Vzorky výrobků dle pohlaví 

Pohlaví? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 31 75,6 75,6 75,6 

1 10 24,39 24,4 100,0 

Muž Valid 

Total 41 100,0 100,0  

0 63 48,5 48,5 48,5 

1 67 51,54 51,5 100,0 

Žena Valid 

Total 130 100,0 100,0  
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Příloha č. 8 – Co by měla nabízet přesvědčivá podpora prodeje 

 

 

Co by měla nabízet podpora prodeje, aby Vás dokázala přesvědčit ke koupi výrobku, 
služby? Možnost zboží vyzkoušet před koupí 

Pohlaví? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 48 72,7 72,7 72,7 

1 18 27,3 27,3 100,0 

Muž Valid 

Total 66 100,0 100,0  

0 82 48,8 48,8 48,8 

1 86 51,2 51,2 100,0 

Žena Valid 

Total 168 100,0 100,0  
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Příloha č. 9 - Hodnocení věrnostního programu 

 

 

Hodnocení věrnostního programu 
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Příloha č. 10 - Dotazník 

 

Jmenuji se Jan Novotný a jsem studentem Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity 

Ostrava. Rád bych Vás touto formou požádal o vyplnění následujícího dotazníku. Vaše 

odpovědi jsou pro mě velice důležité a poslouží jako podklad pro vypracování mé bakalářské 

práce na téma Analýza podpory prodeje hypermarketu. Dotazník je zcela anonymní. 

  

Vždy zaškrtněte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

 

Za Vaše odpovědi Vám předem děkuji. 

 

 

1. Jak často nakupujete v hypermarketu? 

1.1 1x za měsíc □ 1.2 1x za 14 dní □ 1.3 1x za týden □  

1.4 vícekrát za týden □ 1.5 nenakupuji □ (přejděte na otázku č. 15) 

 

2. Kupujete výrobky stále stejného výrobce? 

2.1 Určitě ano □ 2.2 Spíše ano □ 2.3 Spíše Ne □ (přejděte na otázku č. 4) 

2.4 Určitě ne □ (přejděte na otázku č. 4) 2.5 Nevím □ (přejděte na otázku č. 4) 

 

3. Ve kterém sortimentu jste věrni stále stejným značkám? 

 (možno více odpovědí) 

3.1 Potraviny □ 

3.2 Drogerie □ 

3.3 Oděvy a obuv □ 

3.4 Elektro □ 

3.5 Luxusní zboží (automobily, hodinky, šperky…) □ 

3.6 Sportovní vybavení □ 

3.7 Domácí potřeby □ 

3.8 Hračky □ 

 

4. S jakou podpory prodeje z níže uvedených jste se již někdy setkal/a? 

(možno více odpovědí) 
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4.1 Vzorky výrobků – rozdávání vzorků často v malých baleních na vyzkoušení □ 

4.2 Kupony na slevy □ 

4.3 Vrácení peněz po zaslání dokladu o zaplacení □ 

4.4 Věrnostní odměny – odměny za opakované využití služeb či opakované nákupy □ 

4.5 Podpora v prodejnách – ochutnávky, výstavky, předváděcí akce apod. □ 

4.6 Zvýhodněná balení – nižší cena při koupi určitého počtu výrobků □ 

4.7 Bonusy – zboží zdarma při koupi jiného nebo podobného produktu □ 

4.8 Reklamní předměty – často např. firemní propisky, klíčenky apod. □ 

4.9 Soutěže, loterie, slosování a hry □ 

4.10 Jiné (prosím uveďte)………………………………………………………………… □ 

 

5. Zúčastnil/a jste se některé z výše uvedených podpor prodeje? 

5.1 Ano □ 5.2 Ne □ 5.3 Nevím □ 

6. Která z výše uvedených podpor prodeje je pro vás nejzajímavější? 
 (označte jen jednu odpověď!!!!!) 

6.1 Vzorky výrobků – rozdávání vzorků často v malých baleních na vyzkoušení □ 

6.2 Kupony na slevy □ 

6.3 Vrácení peněz po zaslání dokladu o zaplacení □ 

6.4 Věrnostní odměny – odměny za opakované využití služeb či opakované nákupy □ 

6.5 Podpora v prodejnách – ochutnávky, výstavky, předváděcí akce apod. □ 

6.6 Zvýhodněná balení – nižší cena při koupi určitého počtu výrobků □ 

6.7 Bonusy – zboží zdarma při koupi jiného nebo podobného produktu □ 

6.8 Reklamní předměty – často např. firemní propisky, klíčenky apod. □ 

6.9 Soutěže, loterie, slosování a hry □ 

6.10 Jiné (prosím uveďte)………………………………………………………………… □ 

 

7. Bylo Vaše rozhodnutí o nákupu někdy ovlivněno podporou prodeje? 

7.1 Ano □ (přejděte na otázku č. 8) 

 7.2 Ne □  (přejděte na otázku č. 9) 

7.3 Nevím □ (přejděte na otázku č. 10) 

 

8. Jaká? 

(možno více odpovědí) 
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8.1 Vzorky výrobků – rozdávání vzorků často v malých baleních na vyzkoušení □ 

8.2 Kupony na slevy □ 

8.3 Vrácení peněz po zaslání dokladu o zaplacení □ 

8.4 Věrnostní odměny – odměny za opakované využití služeb či opakované nákupy □ 

8.5 Podpora v prodejnách – ochutnávky, výstavky, předváděcí akce apod. □ 

8.6 Zvýhodněná balení – nižší cena při koupi určitého počtu výrobků □ 

8.7 Bonusy, prémie – zboží zdarma při koupi jiného nebo podobného produktu □ 

8.8 Reklamní předměty – často např. firemní propisky, klíčenky apod. □ 

8.9 Soutěže, loterie, slosování a hry □ 

8.10 Jiné (prosím uveďte)………………………………………………………………… □ 

 

9. Uveďte prosím proč. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Co by měla nabízet podpora prodeje, aby Vás dokázala přesvědčit ke koupi výrobku, 

služby? (možno více odpovědí) 

10.1 Výhodnější cena při koupi většího množství zboží □ 

10.2 Možnost získat slevu po zaslání účtenky výrobci □ 

10.3 Slevový kuponu □ 

10.4 Možnost získat odměnu za opakované nákupy (za věrnost) □ 

10.5 Možnost výrobek vyzkoušet před koupí – ochutnávka, předváděcí akce □ 

10.6 Možnost výrobek vyzkoušet doma – vzorek □ 

10.7 Možnost zúčastnit se soutěže □ 

 

11. Stal/a jste se za poslední tři měsíce zákazníkem hypermarketu Globus? 

11.1 ano □ 

11.2 ne □  (přejděte na otázku č. 15) 

 

12. Zaregistroval/a jste věrnostní program Globus na 50% slevu na nádobí Tefal? 

12.1 Ano □  

12.2 Ne □ (přejděte na otázku č. 15)  
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13.Zůčastnil/a jste se tohoto věrnostního programu? 

13.1 Ano □ 

13.2 Ne □ 

 

14. Ohodnoťte tento věrnostní program jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší) 

14.1  1 □ 14.2  2 □ 14.3  3 □ 14.4  4 □  14.5  5 □ 

 

15. Pohlaví? 

15.1 Muž □ 15.2 Žena □ 

 

16. Kolik je Vám let? 

16.1 15 – 24 let □ 16.2 25 – 34 let □ 16.3 35 – 44 let □ 16.4 45 – 54 let □ 

16.5  55 let a více □ 

 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

1. Žádné □ 2. Základní □ 3. Vyučen/a □ 4. Maturita □ 5. Vysokoškolské □ 

 

18. Jaký je Váš čistý měsíční příjem v Kč? 

18.1 do 10 000 □ 18.2 10 001 – 16 000 □ 18.3 16 001 – 22 000 □ 18.4 22 001– 28 000. □ 

18.5 28 001 a více □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Příloha č. 11 – Reklamní kampaně Globus 
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