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1 Úvod 

V souvislosti s nejrozmanitějšími globálními vlivy lze pozorovat nárůst trţní dominance 

na straně maloobchodníků a úbytek vlivu výrobců spotřebního zboţí. Pokud se přidají 

ještě další faktory, jako například intenzivní konkurencí způsobená výrazná saturace trhu, 

otevírá se spotřebitelům prostor pro výběr z velkého mnoţství zboţí. Zákazníci proto mají 

stále větší svobodu při výběru zboţí a výrobci se musí stále více snaţit, aby si udrţeli 

jejich přízeň. 

Není proto divu, ţe se výrobci předhánějí ve vývoji technologií, jeţ mají zaručit nejlepší 

kvalitu jejich zboţí, investují nemalé částky do obalů svých výrobků a do marketingových 

komunikačních kampaní, aby učinili zboţí co nejlákavější. V situaci, kdy takovéto snahy 

vyvíjejí snad všichni výrobci, je třeba najít jinou konkurenční výhodu, která by přiměla 

zákazníka právě ke koupi „našeho“ výrobku. Začíná tedy boj o pozici výrobků 

v maloobchodních prodejnách, snahu o co nejlepší prezentaci výrobků a vlastně i o jejich 

samotnou přítomnost na prodejní ploše. Ke slovu se tak stále více dostává merchandising. 

V době, kdy jsem se rozhodoval o volbě tématu své diplomové práce, obdrţel jsem 

nabídku od společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., zda bych se nechtěl zabývat hodnocením 

merchandisingu jejích výrobků. Společnost Beskyd Fryčovice působí jiţ řadu let na 

potravinářském trhu a v ČR je tradičním dodavatelem především zpracované zeleniny a 

brambor v oblasti gastronomie. V posledních letech přibyly do portfolia výrobků této 

společnosti také chlazené zeleninové (respektive ovocno-zeleninové) šťávy, nabízené pod 

obchodní značkou REFIT. Právě tyto šťávy, a jim věnované merchandisingové úsilí ze 

strany maloobchodníků, se staly předmětem mé diplomové práce. 

Motivací pro výběr tématu z oblasti merchandisingu se pro mě stala moţnost vyzkoušet si 

v praxi nové a neobvyklé moţnosti marketingového výzkumu, s nimiţ jsem byl blíţe 

obeznámen aţ během posledního roku magisterského studia oboru Marketing a obchod. 

Výzvou pro mě byl fakt, ţe se tomuto tématu ve svých absolventských pracích věnuje jen 

velmi malá část studentů. Pravděpodobně proto, ţe z odborně-teoretického hlediska není 

oblast merchandisingu propracována tak, jak by si díky svému významu zaslouţila. 

Cílem práce je prostřednictvím vhodných metod zhodnotit úroveň merchandisingu 

chlazených zeleninových šťáv REFIT v maloobchodních jednotkách na území města 

Ostravy. Pokud bude shledána za nevyhovující, je třeba navrhnout vhodná opatření pro 
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zlepšení současného stavu. Výsledky této práce mohou zároveň slouţit jako podklad pro 

výrobce – společnost Beskyd Fryčovice, a.s. – při jednání s distributory šťáv REFIT. 

Jako prostředek k získání podkladů, potřebných pro dosaţení tohoto cíle, bude proveden 

marketingový výzkum na bázi zúčastněného pozorování, jakoţto nástroj kvalitativní 

analýzy merchandisingu zboţí v maloobchodě. 

Můţe se stát, ţe z nejrůznějších důvodů nebude moţné získat dostatek informací o 

merchandisingu šťáv REFIT. V takovém případě by bylo moţné rozšířit rozsah práce na 

analyzování širšího portfolia výrobků společnosti Beskyd Fryčovice.  
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2 Charakteristika společnosti BESKYD 

Fryčovice 

Marketingové prostředí společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. lze v souladu s obecnou 

marketingovou teorií členit na mikroprostředí, mezoprostředí a makroprostředí.  

2.1 Mikroprostředí 

Za mikroprostředí je povaţován podnik jako takový a je v moci managementu společnosti 

Beskyd Fryčovice, a.s. jednotlivé sloţky mikroprostředí ovlivnit. 

2.1.1 Profil společnosti 

Beskyd Fryčovice, a.s., je výrobním, distribučním a obchodním podnikem, působícím jiţ 

téměř 40 let na potravinářském trhu. Tradičním sortimentem společnosti jsou balené 

brambory. Postupem času společnost rozšířila své portfolio o výrobky ze zpracovaných 

brambor, jednodruhové a vícedruhové chlazené zeleninové směsi, ovocné saláty, houby, 

naklíčené luštěniny, bylinky a zeleninové šťávy značky REFIT. 

Ve většině z těchto komodit zaujímá společnost přední postavení na trhu České republiky. 

K dalším obchodním aktivitám patří velkoobchod potravin, který doplňuje nabídku 

výrobků v oblasti společného stravování a vlastní autodoprava.  

2.1.2 Historie a vývoj společnosti 

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s., byla zaloţena členskými zemědělskými druţstvy v 

roce 1969 s prvním výrobním programem horkovzdušného sušení pícnin. Roku 1975 byl 

uveden do provozu sklad pro trţní úpravu konzumních brambor, který byl v důsledku 

rostoucí spotřeby postupně rozšiřován. Výrobní program průmyslového loupání 

konzumních brambor zahájil provoz v roce 1978.  

Se zvyšující se poptávkou po konzumaci čerstvé zeleniny vznikl roku 1993 nový výrobní 

program zaměřený na výrobu upravené čerstvé zeleniny. 

V roce 2002 společnost Beskyd Fryčovice, a.s. nově zakoupila a zrekonstruovala provoz 

v Horní Cerekvi pro zpracování brambor a výrobků z nich. [25] 

2.1.3 Vize společnosti 

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. chce mít vedoucí postavení na trhu jako dodavatel 

zpracované zeleniny a brambor v oblasti gastronomie. Této pozice hodlá dosáhnout díky 
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kvalitě, inovacím, technologickému náskoku a současnému postavení na trhu v daném 

oboru v České republice. 

2.1.4 Mise společnosti 

Posláním společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. je uspokojovat kaţdodenní potřeby svých 

zákazníků kvalitními sluţbami a čerstvě připravenými produkty. Kvalita je z hlediska této 

firmy velmi důleţitou sloţkou sluţeb zákazníkovi. Všechny konečné produkty jsou proto 

zaměstnanci kontrolovány dříve neţ se dostanou k zákazníkovi.  

2.1.5 Strategické cíle společnosti 

Strategickými cíli společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. je [41]: 

 vytvořit otevřenou a upřímnou komunikaci s interními i externími zákazníky, 

 přesně dodrţovat poţadavky ze strany zákazníků daných smlouvou, 

 důsledně sledovat reklamace a stíţnosti zákazníků, okamţitě je řešit a 

vyhodnocovat, 

 klást zvýšený důraz na kvalitu vstupních surovin, 

 pečlivě dodrţovat pracovní postupy v duchu správné výrobní a hygienické praxe, 

 dbát na ochranu ţivotního prostředí. 

2.1.6 Majetková struktura  

Beskyd Fryčovice, a.s. je samostatná akciová společnost, jejímţ jediným akcionářem je 

spol. Agro Měřín. Ta je zároveň jejím dodavatelem a odběratelem. Vedení obou 

společností je velmi úzce propojeno. 

2.1.7 Organizační struktura  

V čele společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. stojí generální ředitel, jemuţ jsou všechna 

ostatní oddělení přímo podřízena. Z hlediska vlivu na merchandising výrobků jsou 

podstatná především Obchodní oddělení a Marketingové oddělení. Viz příloha č. 1. 

2.1.8 Přehled sortimentu 

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. nabízí na trhu celou řadu výrobků. Kompletní výčet je 

uveden v příloze č. 2. Pro tuto práci jsou nejdůleţitější zeleninové šťávy REFIT, tvořící 

v sortimentu společnosti samotnou výrobkovou řadu, jímající čtyři varianty výrobků. 

Vţdy se jedná o za studena lisovanou dřeňovou šťávu, která je ošetřena technologií 

vysokého tlaku, tzv. pascalizací – metodou mnohem šetrnější neţ je pasterizace. Všechny 
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šťávy jsou čistě přírodní, bez přídavků vody, cukru a jakýchkoliv aditiv a jsou opatřeny 

označením kvality KLASA. [27] Šťáva z červené řepy se v roce 2008 stala výrobkem 

MSK v kategorii ovoce a zeleniny. V roce 2009 byla šťáva REFIT brokolice s jablkem 

díky svým unikátním vlastnostem oceněna vítězným výrobkem v rámci Výroční ceny 

Slow Food Prague 2009. [26] 

Přehled chlazených zeleninových šťáv REFIT [24] : 

Obr. 2.1 Brokolice 

s jablkem 

 

Brokolice s jablkem 

Sloţení: jablečná šťáva 50 %, brokolicová šťáva 30 %, 

pomerančový koncentrát 18 %, limetková šťáva 2 %. 

Balení: 0,33l 

Trvanlivost: 10 dní 

Obr. 2.2 Červená 

řepa 100% 

 

Červená řepa 100% 

Sloţení: 100% šťáva z červené řepy.  

Balení: 0,33l 

Trvanlivost: 10 dní 

Obr. 2.3 Mrkev 100% 

 

Mrkev 100% 

Sloţení: 100% šťáva z mrkve. 

Balení: 0,33l 

Trvanlivost: 10 dní 
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Obr. 2.4 Zelí s 

 jablkem 

 

Zelí s jablkem  

Sloţení: jablečná šťáva 64 %, zelná šťáva 32 %, citrónová šťáva 

4 %. 

Balení: 0,33l 

Trvanlivost: 10 dní  

2.1.9 Marketingové řízení společnosti 

V minulosti stačil pro úspěšné podnikání relativně jednoduchý cyklus: zrození nápadu, 

poté realizace nápadu ve výrobek a nakonec prodej výrobku na trhu. V dnešní době jiţ 

tento přístup není dostačující a marketingové řízení obsahuje celou škálu činností. [10] 

Ve společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. existuje z tohoto důvodu Marketingové oddělení, 

v jehoţ čele stojí marketingový manaţer a nově je zde přítomen také marketingový 

asistent. Viz příloha č. 1. 

2.1.10 Distribuce  

Na trhu B2B společnost Beskyd Fryčovice, a.s. vyuţívá převáţně přímých distribučních 

cest (tedy bezúrovňové distribuce), které jsou ostatně pro trh organizací typické. Jde o 

bezprostřední spojení mezi výrobcem a zákazníkem, kterým jsou v tomto případě hlavně 

gastronomické řetězce, restaurace a školní jídelny. 

 VÝROBCE   SPOTŘEBITEL  

V případě výrobkové řady REFIT a některých jiných výrobků, určených k prodeji 

konečnému spotřebiteli v maloobchodě (trh B2C), je vyuţívána jednoúrovňová 

distribuční cesta. Mezičlánkem mezi výrobcem a konečným spotřebitelem na 

spotřebitelském trhu je tedy logicky maloobchod. 

 VÝROBCE   MALOOBCHOD   SPOTŘEBITEL 

Do specializovaných prodejen se zdravou výţivou jsou šťávy REFIT distribuovány 

prostřednictvím společnosti Vega Pro Vita. 

Společnost Beskyd Fryčovice se u svých výrobků, a tedy i šťáv REFIT, snaţí aplikovat 

intenzivní distribuční strategii. Nicméně její výrobky nejsou nalezeny v celé řadě 

maloobchodních jednotek nabízejících sortiment potravin. Například v diskontech se její 
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výrobky téměř neobjevují. A pokud ano, jedná se spíše o saláty, neţ o zeleninové šťávy. 

Důvodem by mohl být rozpor s preferovaným sortimentem v těchto prodejnách – tedy 

niţší kvalita za nízkou cenu. Sama společnost Beskyd Fryčovice přiznává problémy se 

zalistováním svých výrobků v některých prodejnách. V konečném důsledku jde tedy spíše 

o distribuci selektivní. 

2.1.11 Marketingová komunikace  

Za základní prvky marketingového komunikačního mixu jsou povaţovány: 

 Reklama – společnost Beskyd Fryčovice, a.s. vyuţívá především tištěných médií 

(časopisy a plakáty), kde uvádí svou inzerci. Důleţitým prvkem při komunikaci je 

logo společnosti. V Beskydu je vyuţito kombinace textu a  obrazu. Oficiálními 

barvami je zde zelená a bílá (viz obrázek 2.5). 

 Obr. 2.5 Logo společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. 

  

 Podpora prodeje – nejvyuţívanějším prvkem jsou slevy, a bonusy zákazníkům na 

trhu B2B. Dále ochutnávky, případně jiné akce, kde jsou poskytovány vzorky 

výrobků. Na konečného spotřebitele je působeno také soutěţemi, jako je „Volba 

spotřebitelů“. 

 Osobní prodej – tento nástroj je pro spol. Beskyd Fryčovice, a.s. nejvýznamnější. 

Jde o vhodný způsob jak oslovit partnery na trhu organizací a udrţovat s nimi 

dobré vztahy prostřednictvím osobních zástupců společnosti. 

 Public Relations – touto formou společnost komunikuje s veřejností, vytváří si k ní 

tak vztah a buduje image. O společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. vychází články 

v tištěných médiích. Zmínky o této společnosti je moţné nalézt na mnoha 

internetových stránkách a v internetových katalozích firem. Samozřejmostí je 

webová prezentace společnosti, umístěná na internetu. Společnost BF se 

zviditelňuje i prostřednictvím sponzoringu sportovních, kulturních a charitativních 

akcí ve svém okolí. 

 Přímý marketing – na této úrovni probíhá komunikace s velkými zákazníky na 

trhu B2B prostřednictvím „direct mailu“. 
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 P.O.S. materiály – zvláště z pohledu merchandisingu jsou velice důleţité. 

Společnost má připraveny především letáky, které ale prozatím vyuţívá pouze 

v Praze. Dále se připravují také chladicí boxy s logem společnosti. 

2.2 Mezoprostředí 

Mezoprostředí společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. je tvořeno pěti ústředními prvky, přímo 

ovlivňujícími chod společnosti. Patří mezi ně zákazníci podniku, konkurence, dodavatelé, 

veřejnost a distribuční cesty podniku, které jsou představovány marketingovými 

prostředníky. 

2.2.1 Zákazníci 

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s. působí jak na trhu spotřebitelském – B2C  (prodej 

konečným zákazníkům), tak průmyslovém – B2B (produkty a sluţby v oblasti 

gastronomie a maloobchodní prodejci). Zákazníky lze tedy rozdělit a dále segmentovat na 

těchto dvou trzích. 

1. Zákazníci na spotřebitelském trhu (Business-to-customer) 

Cílovou skupinou v oblasti zeleninových šťáv REFIT jsou lidé převáţně střední věkové 

kategorie (cca 20-40 let), spíše ţeny neţ muţi, s vyšším stupněm vzdělání, středním a 

vyšším příjmem. Podstatným rysem zákazníků je také zájem o zdravý ţivotní styl. 

Vzhledem k velikosti rodiny se jedná buď o tzv. singles, mladé páry, zejména pak mladé 

páry s dětmi (cca do 10 let věku).  

Cílem je získat v tomto segmentu pravidelného, loajálního zákazníka, který ocení kvalitu 

výrobku a jeho přednosti (obsah minerálů a vitamínů). 

2. Zákazníci na trhu organizací (Business-to-business) 

Právě tito zákazníci jsou hlavním cílovým trhem společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. 

Klíčovou skupinou zákazníků na B2B trhu jsou velkoobchodní a maloobchodní řetězce 

včetně typu cash&carry, nakupující zboţí za účelem dalšího prodeje bez jakýchkoliv 

podstatných změn. Tyto firmy (Tesco Stores ČR, a.s., Ahold Czech Republic, a.s., Makro 

Cash & Carry ČR, s.r.o, REWE Group ČR, Globus ČR, k.s.) jsou nejvýznamnějším 

zákazníkem v oblasti balených brambor, bramborových knedlíků a zeleninových šťáv 

REFIT. Šťávy REFIT jsou distribuovány také do specializovaných prodejen se zdravou 

výţivou. Distributorem je společnost Vega Pro Vita. 
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Dále se jedná o restaurace, zejména pak o velké gastronomické řetězce jako je EUREST, 

ARAMARK, GTH Catering, Sodexho, Gastro-Gobus, KFC, Burger King, Starbucks 

Coffee, a Ikea, odebírající loupané, vařené a lahůdkové brambory.   

Významným zákazníkem v oblasti velkoobchodu potravin jsou i školní jídelny, stravovací 

zařízení v mateřských školách a jiná veřejná stravovací zařízení, odebírající převáţně 

loupané brambory, zeleninové saláty a knedlíky. Mezi nejvýznamnější patří Gastrosluţby 

Třinec. 

Právě zmiňované gastronomické řetězce, závodní a školní jídelny jsou také významným 

odběratelem zeleninových šťáv REFIT. Této sortě odběratelů jsou výrobky dodávány ve 

speciálním balení o objemu jednoho litru. Ke konečnému spotřebiteli se tedy šťávy 

nedostávají v původním obalu, ale jsou rozlévány do sklenic. 

2.2.2 Konkurence 

Za konkurenty Beskydu lze povaţovat všechny ostatní firmy (výrobce, velkoobchodníky 

a dodavatele), působící na tuzemském, případně slovenském trhu potravin v oblasti 

zpracování zemědělských plodin. Hlavně pak ty, které působí jako dodavatelé zpracované 

zeleniny a brambor v oblasti gastronomie.  

Konkurenci společnosti Beskyd je třeba specifikovat v rámci odvětví (tzn. podle 

výrobků), ve kterém se realizuje. Viz příloha číslo 3. 

Pro potřeby této práce je třeba vymezit konkurenci výrobků REFIT. Jedná se o segment 

chlazených zeleninových šťáv.  

Hlavním konkurentem je slovenská společnost McCarter, a.s., nabízející mimo jiné i 

chlazené ovocné a zeleninové šťávy RIO Fresh. Jde o výrobně obchodní společnost, která 

je nejvýznamnějším slovenským výrobcem ovocných nápojů v obalech TetraPak. Působí 

také jako distributor značek Mattoni, Teekanne, Magnesia a Aquila. Portfolio produktů je 

poměrně široké. Mezi nabízené značky v oblasti šťáv a dţusů patří RIO, Zeus, Caribic, 

Pipo, Tutti a Surfer. McCarter je také výrobcem dţusů pod privátní značkou Clever 

společnosti Billa a je drţitelem certifikátu kvality ISO 9001. [37] 

Mezi další konkurenční značky patří například VIKO (výrobcem je Zemcheba, s.r.o.) a 

Hoštětínský mošt občanského sdruţení Tradice Bílých Karpat. Nutno dodat, ţe 

konkurenční výrobci nabízí své produkty za niţší cenu (v přepočtu na 100ml) neţ 

společnost Beskyd Fryčovice. 
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V internetových obchodech pak figurují zeleninové šťávy Eckers-Granini, Biotta, či 

německé bio šťávy značky JACOBY, které se objevují i v kamenných obchodech. 

2.2.3 Dodavatelé 

Dodavatelem surovin společnosti Beskyd Fryčovice pro výrobu je společnost AGRO 

Měřín a další tuzemské i zahraniční společnosti. Sezónní dodávky čerstvého ovoce a 

zeleniny jsou kryty zejména tuzemskými zemědělci a dodavateli (např. pro brambory 

AGRO Měřín, EUROPLANT, pro zeleninu ČEROZ, TEKOO, Beskyd Agro ad.). 

Společnost Beskyd Fryčovice rozšiřuje sortiment o exotické potravinové výrobky a 

zpracovává i výrobky z ingrediencí, které v ČR nelze pěstovat. Ty jsou často dováţeny ze 

zahraničí (např. sortiment bylinek z Izraele apod.). [41] 

2.2.4 Veřejnost  

 Odborná veřejnost – je představována specialisty v oboru a degustátory. 

 Stát – zastupovaný především ČOI a Českou zemědělskou a potravinářskou 

inspekcí. 

 Sdělovací prostředky – tj. média, konkrétně pak tisk, televize, rozhlas nebo 

internet. 

 Interní veřejnost – představována zaměstnanci, kteří přímo při výrobě ovlivňují 

kvalitu výrobků. Slouţí také jako referenční skupina pro zákazníky. 

 Místní veřejnost – místní obyvatelé mohou nakupovat zboţí přímo v podnikové 

prodejně ve Fryčovicích, kde se výrobky produkují. Další formou působení na 

místní obyvatelstvo je pořádání kulturních a společenských akcí. 

2.2.5 Prostředníci 

Jelikoţ společnost Beskyd Fryčovice, a.s. operuje zejména na trhu organizací, preferuje 

pro tento trh typickou distribuční cestu, tzv. přímou distribuci. To znamená, ţe na trhu 

organizací většinou nevyuţívá prostředníků. 

Společnost sama disponuje distribuční sítí, pokrývající celé území České a Slovenské 

republiky. Kromě centrálního skladu v místě sídla společnosti zásobuje distribuční sklady 

v Praze a v Brně. Distribuci na Slovensku provádí prostřednictvím smluvního prodejce a 

distributora - společnost Slovatys spol. s r.o. [41] 

Zákazníci z oblasti velkoobchodu, maloobchodu a cateringu (B2B) figurují rovněţ v roli 

distributora výrobků konečným zákazníkům (na trh B2C). To platí i v případě šťáv 
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REFIT.  Ke konečnému spotřebiteli putují kromě stravovacích zařízení také 

prostřednictvím maloobchodních řetězců, případně specializovaných prodejen se zdravou 

výţivou. Do těch jsou šťávy distribuovány společností Vega Pro Vita. [41] 

2.3. Makroprostředí 

Mezi činitele makroprostředí, ovlivňující společnost Beskyd Fryčovice, a.s. patří 

ekonomické prostředí, demografické prostředí, sociálně-kulturní prostředí, technologické 

prostředí, přírodní prostředí a politicko-právní prostředí. Makroprostředí můţe firmě 

přinášet jak příleţitosti, tak hrozby, na jejichţ existenci nemá samotná firma přímý vliv. 

2.3.1 Ekonomické prostředí  

Disponibilní kupní síla závisí na běţných příjmech obyvatelstva, jeho sklonu k úsporám, 

dále na cenách a dostupnosti úvěrů. Tyto ukazatele jsou pro jakoukoliv společnost, 

Beskydu Fryčovice nevyjímaje, velice podstatné, neboť lze předpokládat, ţe se změnou 

příjmů obyvatelstva se bude měnit i poptávané mnoţství zdravých potravin. 

Potencionálními zákazníky Beskydu jsou především domácnosti s vyššími příjmy. 

Průměrná hrubá mzda obyvatel ČR ve druhém čtvrtletí roku 2010 činí 23 513 Kč, 

přičemţ nominální meziroční růst je 2,4 %, reálný pak 1,2 %. Na druhou stranu se můţe 

nominální růst mezd negativně projevit v mzdových nákladech společnosti. [30] 

Míra inflace dosáhla v roce 2009 průměrné hodnoty 1,0 %. V říjnu 2010 inflace dosáhla 

úrovně 1,2 %. Z uvedeného vyplývá, ţe je inflace velice nízká, nicméně roste. Avšak 

velice pozvolným tempem. I přes nízkou inflaci došlo zejména ve druhé polovině 

loňského roku k poměrně prudkému růstu cen komodit rostlinné výroby. Stejně tak lze 

zaznamenat i růst výkupních cen ovoce a zeleniny - pro společnost Beskyd Fryčovice 

strategických surovin – coţ se muselo promítnout i v růstu spotřebitelských cen potravin. 

[22] 

Index spotřebitelských cen se pohybuje okolo hodnoty 2,0 %. Při bliţším pohledu na 

tento index je moţné pozorovat konec meziročního poklesu cen potravin a 

nealkoholických nápojů, jenţ trval od 1. čtvrtletí 2009. Ke zmírnění cenového poklesu, 

respektive k urychlení cenového růstu ve 2. čtvrtletí 2010 došlo u řady potravin a tento 

vývoj korespondoval s vývojem cen zemědělských výrobců. [30] 

V roce 2009 byla v ČR obecná míra nezaměstnanosti na úrovni 6,7 %. Největší míra 

nezaměstnanosti je právě v kraji Moravskoslezském, kde společnost Beskyd Fryčovice, 
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a.s. sídlí. Zde k 31. 10. 2010 činila míra nezaměstnanosti 11,36 %. Z tohoto hlediska se 

společnost nemusí obávat případného nedostatku pracovních sil. Otázkou je, jak se bude 

nezaměstnanost vyvíjet v budoucnu, vzhledem ke stále probíhající světové finanční krizi. 

Další zvyšování počtu nezaměstnaných by mohlo na druhé straně způsobit úbytek 

zákazníků, kteří by ve finanční tísni mohli přejít k méně vhodnému způsobu stravování a 

omezit tak například podíl zeleninových salátů a šťáv ve svém jídelníčku. [31] 

2.3.2 Demografické prostředí 

Faktory demografického prostředí jsou pro společnost Beskyd Fryčovice, a.s. určující jak 

z hlediska poptávky po jejích výrobcích, tak z pohledu nabídky kvalifikovaných 

pracovních sil na trhu práce.  

K 30. červnu 2010 ţilo v České republice 10 515 818 obyvatel. Vzhledem k předpokladu, 

ţe významnějšími zákazníky jsou ţeny neţ muţi, protoţe více dbají na zdravou výţivu a 

v českých domácnostech ještě stále nakupují potraviny častěji neţ muţi, má pro Beskyd 

zastoupení ţen v populaci ČR značný význam. Stav rozdělení populace ČR podle pohlaví 

je k 30. červenci 2010 je následující: 5 160 154 muţů a 5 355 664 ţen. [32] 

Z hlediska vzdělanostní struktury obyvatelstva jsou pravděpodobnějším zákazníkem spíše 

osoby s vyšším stupněm vzdělání, to znamená středoškolské s maturitou nebo 

vysokoškolské vzdělání. 

Výsledky sčítání lidu ukazují, ţe mnoţství obyvatel s úplným středoškolským a 

vysokoškolským vzděláním dlouhodobě roste. Při sčítání lidu v roce 1950 tvořil 

procentuální počet obyvatel s úplným středoškolským vzděláním 5,1 % z tehdejší 

populace, zatím co v roce 2001 to bylo jiţ 28,4 %, coţ poukazuje na téměř šestinásobný 

nárůst. Vystudovaných vysokoškoláků bylo v roce 1950 pouze 0,9 %, v roce 2001 to bylo 

jiţ 8,9 % obyvatelstva. 

Problémem České republiky je trend stárnutí populace. Věková struktura obyvatel ČR je 

charakteristická nízkým zastoupením dětí do 14 let, nad jejichţ počtem jiţ dokonce 

převáţil počet osob šedesátiletých a starších.  

Roční přirozený přírůstek nabyl pro rok 2009 kladných hodnot. Na 1000 obyvatel připadá 

1,0 narozeného dítěte za rok, v absolutním vyjádření je počet narozených dětí 10 927. 

Celkový přírůstek je pak díky imigrantům ještě vyšší, tedy 3,0 přibyvších obyvatel na 

1000 obyvatel za rok. Vyjádřeno v absolutních hodnotách, v České republice přibylo 39 

271 obyvatel. Pro společnost Beskyd Fryčovice, a.s. je důleţitá především skupina 
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obyvatel v produktivním věku, to znamená 15-64 let. Tito lidé mohou tvořit zaměstnance 

a zákazníky společnosti. Jejich zastoupení v české populaci bylo při posledním sčítání 

lidu (rok 2001) na úrovni 70 %.  

2.3.3 Sociálně - kulturní prostředí 

Společnost formuje základní mínění, hodnoty i normy lidí, kteří potom, aniţ by si to 

uvědomovali, vstřebávají názory svého okolí. Z hlediska stravovacích návyků sehrává 

nejvýznamnější roli rodina, která zásadním způsobem ovlivňuje pozdější nákupní chování 

jedince. [8] 

Vliv kulturních hodnot ani náboţenství v České republice výrazně nezasahuje do oblasti 

stravování. Není zakázáno poţívat určité druhy potravin a nápojů, jako tomu můţe být 

v jiných kulturách, vyznačujících se striktnějším dodrţováním pravidel stravování. 

V české kultuře existuje celá řada subkultur. Zajímavou skupinou pro společnost Beskyd 

Fryčovice, a.s. by mohli být hlavně vegetariáni a vegani, kteří vzhledem ke svému 

přesvědčení nejedí maso, případně ţádné potraviny ţivočišného původu a jsou tak 

odkázáni především na zeleninu. V extrémních případech pouze na obilné a luštěninové 

klíčky, které společnost Beskyd Fryčovice, a.s. produkuje a nabízí. 

Zásadním kulturním vlivem a zároveň příleţitostí pro společnost Beskyd Fryčovice můţe 

být působení relativně nových globálních trendů, jako je zdravý ţivotní styl a s ním 

spojené změny stravovacích návyků směrem ke zdravějším, nezávadnějším potravinám. 

Dlouhodobým trendem je nyní růst spotřeby potravin rostlinného původu na úkor potravin 

ţivočišných, jejichţ spotřeba naopak pozvolna klesá. 

K dalším trendům ve spotřebitelských preferencích v oblasti potravinářských výrobků 

patří [15]: 

 rostoucí poptávka po polotovarech, částečně zpracovaných a hotových pokrmech, 

 napodobování spotřebních návyků v jiných zemích, 

 růst výdajů na spotřebu potravin mimo domov. 

Zákazníci mohou vnímat také rizika nákazy z potravin, která jsou velice často 

medializována. Tento problém se však týká spíše ţivočišných potravin. 

Z analýzy sledování chování spotřebitelů a vývoje stravovacích zvyklostí v ČR v období 

1994-2001 [15] vyplývá, ţe nejvýznamnějším faktorem chování v oblasti zdravé výţivy 

je pohlaví. Ţeny podle této studie mnohem více redukují mnoţství nevhodných potravin, 
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hlídají si váhu a konzumují více ovoce a zeleniny. Roli hrají i sociální faktory jako je 

příjem, vzdělání a typ rodiny. Důleţitým faktorem je rovněţ věk.  

2.3.4 Technologické prostředí  

Kaţdá nová technologie můţe stimulovat ekonomický růst, protoţe přináší nové 

podnikatelské aktivity a investice. Pro podnik se ukazují být stále významnější malé, dílčí 

inovace, které zaplňují mezery mezi inovacemi velkými, pro podnik zásadními. [9] 

Podstatou inovovaných technologií je fakt, ţe mají zvyšovat produktivitu práce, sniţovat 

náklady, a takto vylepšit konkurenceschopnost výrobku i podniku. 

Jednou z posledních velkých inovací ve společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. bylo zavedení 

vysokotlaké technologie pro zpracování zeleninových šťáv REFIT – tzv. pascalizace. Jde 

o novou technologii, která mnohem šetrnějším způsobem nahrazuje dnes běţně 

pouţívanou pasterizaci. Tato technologie byla zavedena ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem potravinářským Praha, VŠCHT PRAHA a společností ŢĎAS, a.s. V současnosti 

je společnost Beskyd Fryčovice, a.s. jediným výrobcem na českém trhu, který vyuţívá 

technologii ošetřování potravin velmi vysokým tlakem. O tuto technologii se v roce 2003 

začala zajímat dokonce i americká NASA.  

Dalším úspěchem Beskydu bylo udělení certifikace ISO 9001:2000 v roce 2001. Pro její 

získání bylo nutné investovat desítky milionů korun do dostatečné výrobní kapacity, aby 

bylo moţné rychle reagovat na potřeby trhu a plnit jeho poţadavky. 

Celkové výdaje (náklady) na inovace uskutečněné v podnikatelském sektoru ČR a 

celkové výdaje na výzkum a vývoj v ČR jsou uvedeny v tabulkách 2.1 a 2.2. 

Tab. 2.1 Celkové výdaje na inovace (v mil. Kč v běţných cenách)  

Rok 2001 2003 2005 

Celkem 48 041 46 740 107 566 

      [34] 

Tab. 2.2 Celkové výdaje na výzkum a vývoj v ČR (v mil. Kč v běţných cenách) 

Rok 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Celkem 13 983 26 487 28 337 29 552 32 247 35 083 42 198 

          [33] 

Z tabulek 2.1 a 2.2 vyplývá, ţe investice určené jak na inovace, tak na rozvoj vědy a 

výzkumu kaţdoročně stoupají. Tento trend je moţné pozorovat jiţ několik let za sebou. 

V Roce 2008 jiţ činily výdaje na vědu a výzkum 54,1 mld. Kč. Nutno dodat, ţe ve 

srovnání s rokem 2007 došlo po dlouhé době nikoliv k růstu, ale k poklesu této veličiny o 
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175 mil. Kč (meziroční pokles o 0,3 %). Průměrný reálný meziroční nárůst výdajů na 

vědu a výzkum mezi roky 2000 a 2008 činí 6,8 %. [33] 

2.3.5 Přírodní prostředí  

Svět, České republiky nevyjímaje, se v současné době potýká s problémem zhoršujícího 

se ţivotního prostředí, který se v posledních letech dostal do středu pozornosti celého 

lidstva. Podniky proto musí více neţ kdykoliv předtím dodrţovat zákony a mezinárodní 

úmluvy, týkající se ţivotního prostředí a jsou pod neustálým dohledem ekologických 

organizací. Dodrţování těchto podmínek s sebou přináší i nemalé investice podniků do 

oblasti tzv. environment friendly technologií, případně náklady na odstranění či zmírnění 

současného nevyhovujícího stavu. 

Dalším ze současných problémů je nedostatek surovin. Země v podmínkách mírného 

klimatického pásma naštěstí netrpí výrazným nedostatkem omezených obnovitelných 

zdrojů, mezi které patří právě potraviny. Navíc díky výhodné geografické poloze, 

nadmořské výšce a dostupnosti obnovitelných zdrojů v ČR se společnost Beskyd 

Fryčovice, a.s. v dohledné době nemusí obávat nedostatku vstupních surovin pro svou 

činnost. 

Naopak problémem v podmínkách ČR velice aktuálním je omezenost neobnovitelných 

zdrojů. S jejich úbytkem samozřejmě také stoupá jejich cena. Pro výrobní podnik je asi 

nejcitelnější růst cen elektrické energie, která podstatně zvyšuje výrobní náklady. Právě 

cena elektrické energie by v roce 2011 měla stupat. Nikoliv však kvůli nedostatku 

neobnovitelných zdrojů, jak jsou tuhá paliva, nýbrţ paradoxně v důsledku rozsáhlé 

výstavby fotovoltaických elektráren na území ČR v minulých letech v kombinaci 

s nevhodně nastavenou politikou výkupních cen elektrické energie. 

Vzhledem k tomu, ţe spol. Beskyd Fryčovice sama distribuuje své výrobky, má na její 

náklady přímý vliv zdraţování pohonných hmot. V průběhu roku 2010 cena ropy kolísala 

mezi 64 a 87 USD za barel. Vzhledem k postupnému opadávání vlivu světové finanční a 

hospodářské krize, lze opět očekávat růst ceny této komodity na světových trzích. Podle 

prognóz analytiků Erste bank by na konci roku 2011 mohla být cena za barel ropy na 

úrovní cca 87 USD. V roce 2015 se dá očekávat cena okolo 103 USD za barel ropy. [35] 
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2.3.6 Politicko – právní prostředí  

V rámci politicko – právního prostředí hrají největší roli zákony, vládní organizace a 

nátlakové skupiny, které omezují a ovlivňují všechny organizace i jednotlivce. Na druhou 

stranu mohou takovéto zákony vytvořit pro organizace nové příleţitosti. [9] 

Podnikatelská legislativa má za úkol chránit firmy, spotřebitele i společnost. 

Jelikoţ je ČR součástí EU, členem WTO, OECD, ICC a mnoha dalších organizací 

mezinárodního obchodu, musí se české podniky řídit kromě tuzemských zákonů a norem 

také směrnicemi EU a celou řadou mezinárodních dohod.  

Mezi nejpodstatnější zákony a vyhlášky v rámci právního řádu České republiky, 

ovlivňující společnost Beskyd Fryčovice, a.s. patří: 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe, 

 Zákony na ochranu ţivotního prostředí, 

 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 

 Novela zákona č. 120/2008 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. 

V roce 2001 se společnost Beskyd Fryčovice, a.s., stala drţitelem certifikátu jakosti ISO 

9001:2000, který jí udělila prestiţní certifikační agentura Bureau Veritas Quality 

International se sídlem v Londýně. Jako součást tohoto certifikátu je mimo jiné 

kaţdoročně prověřován i předepsaný teplotní řetězec (0-5°C), který je společnost povinna 

dodrţovat v rámci distribuce potravinářských výrobků. Dále je společnost Beskyd 

Fryčovice drţitelem normy kvality BRC a IFS pro výrobu chlazené balené a krájené 

zeleniny a certifikátu, zavazujícím společnost dodrţovat normu kvality pro pěstování 

brambor a bylinek GLOBAL G.A.P. [26] 

Národní značka kvality KLASA slouţí spotřebitelům i odběratelům k lepší orientaci při 

identifikaci typicky domácích produktů a výrobcům k prezentaci jejich kvality v 

porovnání s konkurenčními potravinami. 

Poţadovanou kvalitu a sloţení výrobků průběţně kontroluje Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce, tj. orgán státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, 

jakostí a řádným označováním potravin. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1tn%C3%AD_dozor&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
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Významný vliv má i politická situace v zemi. Záleţí hlavně na tom, nakolik je podnikání 

státem podporováno, chráněno před zahraniční konkurencí, jaké jsou moţnosti exportu a 

importu zboţí. Právě o ochranu tuzemských výrobců a moţnosti zahraničního 

obchodování s jejich výrobky se starají orgány EU. 

Vhodnost dané země pro podnikání vyjadřuje například index ekonomické svobody, který 

hodnotí například svoboda podnikání, korupci či svobodu finančního trhu. Na předních 

místech jsou umístěny země, kde jsou dobré startovací podmínky pro zaloţení nové 

společnosti či vlastního podnikání, s nízkou státní byrokracií, nízkou korupcí či stabilním 

finančním a fiskálním prostředím. Vyšší index ekonomické svobody odpovídá také vyšší 

ţivotní úrovni. Česká republika si v roce 2010 polepšila o 0,4 bodu a celosvětově je na 34. 

místě. [39] 

2.4 Charakteristika SWOT společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. 

Z výše uvedených informací je moţné provést rozbor současného stavu společnosti 

(vnitřní prostředí) a aktuálního dění v okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí 

se hledají a klasifikují silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky firmy, ve vnějším 

prostředí pak příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) pro firmu. [9]  V souladu 

s tématem této práce jsou jednotlivé SWOT omezeny právě na oblast distribuce 

a merchandisingu šťáv REFIT. 

2.4.1 Silné stránky:  

S1 - vlastní distribuční síť na celém území ČR, 

S2 - mnoţství výrobků označených značkami kvality (Klasa), 

S3 - vyspělá a na českém trhu jedinečná technologie výroby, 

S4 - umístění výrobků v předních MO řetězcích. 

2.4.2 Slabé stránky: 

W1 - neexistence výrobků s označením Bio v portfoliu, 

W2 - malá známost značky/společnosti na spotřebitelském trhu, 

W3 - vyšší cenová úroveň oproti konkurenci, 

W4 - nutnost vystavování výrobků v chladicích boxech. 
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2.4.3 Příležitosti: 

O1 - růst popularity zdravého ţivotního stylu, 

O2 - růst příjmů domácností – rozšiřování zákaznické základny, 

O3 - posílení pozice výrobců na trhu potravin, 

O4 – moţnost expanze na zahraniční trhy (EU). 

2.4.4 Ohrožení: 

T1 - pokles zájmu o zdravou výţivu, 

T2 - zvyšování cen energií a pohonných hmot, 

T3 - sílící pozice MO řetězců (B2B zákazníků), 

T4 - sníţení kupní síly zákazníků. 
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3 Teoretická východiska analýzy 

merchandisingu 

Tato kapitola vymezuje základní pojmy potřebné pro pochopení významu 

merchandisingu. Zároveň shrnuje pohledy různých domácích i světových autorů a 

společností na to, jak by se měl merchandising provádět, aby byl účinný. 

3.1 Obchod 

Obchod jako činnost je moţné definovat jako nákup zboţí a sluţeb mezi ekonomickými 

subjekty – dodavatelem a odběratelem. Obchodní činností se mohou zabývat jak 

specializované firmy, tak subjekty, které mají jako hlavní činnost výrobu. Nákup a prodej 

jsou v těchto případech většinou funkčně a časově odděleny. 

V institucionálním pojetí je obchod představován subjekty, jeţ se zabývají převáţně 

obchodní činností. V uţším pojetí lze za obchodní instituce povaţovat subjekty, které 

nakupují fyzické zboţí za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy. Podobná 

je i úprava pojmu „obchod“ v zákoně. [6] 

Postupem času došlo i v samotném obchodu k dělbě práce a specializaci. Vyčlenily se tak 

tři základní okruhy specializované obchodní činnosti [6]: 

 obchod spotřebním zboţím a obchod zboţím pro další podnikání, 

 maloobchod a velkoobchod, 

 vnitřní obchod a zahraniční obchod. 

Pro tuto práci je důleţité definovat především pojem maloobchod (anglicky retail trade, 

francouzsky commerce de détail, německy Einzelhandel). Je to podnik zahrnující nákup 

zboţí od velkoobchodníka či výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému 

spotřebiteli. Úkolem maloobchodu je rovněţ vytváření prodejního sortimentu, coţ 

zahrnuje seskupování zboţí co do druhů, mnoţství, kvality, cenových poloh. Dále 

maloobchod vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o zboţí, zajišťuje 

vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. [6] 

Kotler [10] uvádí, ţe maloobchod zahrnuje veškeré činnosti související s prodejem zboţí 

a sluţeb přímo konečným spotřebitelům pro jejich osobní, či neosobní uţití. 

Pro účely ţivnostenského zákona je pak maloobchod definován jako „nákup a prodej 

zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli“. [28] 
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Narozdíl od maloobchodu, velkoobchod (anglicky wholesale trade, francouzsky 

commerce de gros, německy Grosshandel) je podnik, který nakupuje zboţí ve velkém a 

taktéţ jej ve velkém prodává maloobchodníkům, pohostinským zařízením, drobným 

výrobcům, firmám a ţivnostníkům – a to bez podstatné změny. 

Samotný maloobchod lze dále rozdělit na [6]: 

 potravinářský (food) 

 nepotravinářský (non-food). 

Jiţ ze samotného názvu je patrné, ţe potravinářský obchod obchoduje převáţně 

s potravinami. Běţně se do této kategorie zařazují i prodejní jednotky, mající značný 

rozsah nepotravinářského rychloobrátkového zboţí. Například cigarety, tabák, čistící a 

prací prostředky a prostředky osobní hygieny jsou řazeny přímo do potravinářského 

sortimentu. Podíl potravinářského maloobchodu ve vyspělých evropských státech činí 25-

33 % na celkovém maloobchodním prodeji. 

Nepotravinářský maloobchod potom představuje širokou škálu sortimentů i různých tipů 

prodeje, přičemţ v dnešní době dominuje prodej výpočetní a audiovizuální techniky. 

Definice pojmu „maloobchod se smíšeným zboţím“ dle Oborové příručky Hospodářské 

komory České republiky je následující: „Nákup smíšeného zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Prodejem smíšeného zboží se rozumí 

prodej potravinářského a spotřebního zboží v obchodních domech a v prodejnách se 

širokým sortimentem zboží a dále v prodejnách zboží s převahou potravin, v nichž je 

doplňkově prodáváno další zboží (drogistické, papírenské, kosmetické a podobně).“  

[42, str. 9] 

3.2 Retailing  

Slovník marketingu definuje retailing následovně: „Praxe zdostupnění statků 

spotřebitelům v místě nebo situaci poskytující fórum (prostor) pro směnu zboží a služeb. 

Existuje pět základních funkcí maloobchodu: fyzický pohyb a skladování statků (zboží a 

služeb); přenos vlastnického práva statků; poskytování informací o vlastnostech a použití 

těchto položek; financování zásob; a (v některých případech) poskytnutí kreditu (půjčky) 

spotřebitelům.“ (Clemente, 2004, str. 104) 

Z textu je přitom patrné, ţe autor ztotoţňuje pojmy retailing a maloobchod, respektive 

chápe je jako cizojazyčné ekvivalenty. Autoři publikace Retail management [6] však 

novodobému retailingu přisuzují mnohem širší význam (viz níţe). 
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V dnešní době poskytuje maloobchod 7 aţ 15 % všech pracovních příleţitostí v národním 

hospodářství. Toto procento zpravidla roste s vyšší vyspělostí země. V roce 2005 činil 

v České republice podíl obchodu na počtu pracovníku 12,9 % a jeho podíl na HDP je 

12,5 %. 

Tento revoluční rozvoj maloobchodu má dvě základní příčiny. První z nich je neustálý 

růst příjmů obyvatel. Druhá příčina vyplývá z faktu, ţe celý proces nákupu a prodeje je 

stále více určován odběratelem, především pak spotřebitelem. [6] 

Rostoucí velikost obchodních firem (např. v důsledku zpětné integrace článků 

distribučního řetězce) a komplexní řešení pohybu zboţí dává vzniknout novému pojmu, 

který se nazývá retailing. Retailingovou firmu je moţné definovat jako mezinárodně 

aktivní maloobchodní podnik s vysoce sofistikovaným informačním systémem, vybavený 

vlastním logistickým zázemím a distribučním systémem. Dá se říci, ţe retailing dnes 

spojuje funkci maloobchodu, velkoobchodu a vnitřního a zahraničního obchodu v jednom 

podnikatelském subjektu. 

V současném retailingu lze pozorovat tři klíčové tendence [6]: 

 trţní dominance obchodu, 

 internacionalizace obchodního podnikání, 

 diverzifikace obchodních činností. 

Zatímco globalizace spotřeby a obchodu na jedné straně podporuje nadnárodní 

průmyslové koncerny a retailingové společnosti, diferenciace a specializace naopak 

vytváří prostor i pro podnikání malých a středních obchodníků a výrobců. [6] 

3.2.1 Přední retaileři v ČR 

Výše popsané tendence v retailingu, především pak trţní dominanci obchodu, je moţné 

prakticky dokázat v následujících datech. Společnost Incomnia GfK ve spolupráci 

s časopisem Moderní obchod kaţdoročně vyhlašují ţebříček TOP 50 obchodu v ČR. 

Především u prvních deseti retailingových gigantů lze pravidelně pozorovat meziroční 

nárůst trţeb oproti předchozím obdobím. Stejně tak počet jejich prodejen se konstantě 

zvyšuje, ať uţ výstavbou nových, či převzetím prodejen menších konkurentů. Dochází tak 

k dalšímu posilování vlivu jiţ tak silných a významných obchodníků, tedy k tzv. 

koncentraci českého trhu. 

V roce 2009 došlo k opětovnému posílení skupiny pěti největších obchodníků (Schwarz, 

Rewe, Tesco, Ahold, Metro/Makro), z nichţ kaţdý má roční trţby přes 35 mld. Kč. 

Úhrnné trţby těchto trţních leaderů pak dosahují 236 mld. V případě TOP 50 českého 
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obchodu, vzrostly celkové trţby za rok 2009 jen mírně a dosáhly tak 450 mld. Kč (v roce 

2008 to bylo 446,9 mld. Kč). 

Celková míra koncentrace obchodu v ČR se však v roce 2009 nezvýšila. Trţní podíl TOP 

10 skupin na celkovém trhu rychloobrátkovým zboţím totiţ zůstal na úrovni 64 % jako v 

roce 2008. Nárůst trţeb a počtu prodejen TOP 10 maloobchodníků u nás je zachycen 

v tabulce v příloze č. 4. [36] 

3.3 Marketingová komunikace 

 

Marketingovou komunikaci je moţno definovat jakoţto veškerou relevantní komunikaci 

s trhem. Pod marketingovou komunikaci je moţné zařadit reklamu (advertising), přímý 

marketing (direct marketing), vztahy firmy s veřejností (public relations), sponzoring 

(sponsoring) podporu prodeje (sales promotion), komunikaci prostřednictvím nových 

médií (on-line communications), dále také veletrhy a výstavy (exhibitions), obaly 

(packiging), osobní komunikaci spotřebitelů mezi sebou navzájem (word of mouth) a 

konečně P.O.S materiály a merchandising. [1] 

Dále je marketingové komunikační aktivity moţné rozdělit na nadlinkové (ATL – Above 

The Line) a podlinkové (BTL – Below The Line). Za nadlinkové komunikační aktivity je 

povaţována především komunikace prostřednictvím masmédií, tedy neosobní část 

komunikačního spektra. Někdy se zde hovoří o klasické reklamě. 

V případě podlinkové marketingové komunikace se jedná převáţně o uplatnění osobní 

formy komunikace, nebo formy osobně a adresně působící na konečného spotřebitele. 

V současnosti lze pozorovat přesun komunikačních investic z ATL právě do oblasti BTL. 

Ve vyspělých zemích Evropy je poměr mezi investicemi do ATL a BTL 40 : 60 %, 

přičemţ v 80. letech byl tento poměr přesně obrácený. [1] 

Podlinkové marketingové komunikační aktivity zahrnují [1]: 

 in store – aktivity zaměřené na konečného spotřebitele (soutěţe, ochutnávky, 

předváděcí akce); 

 sales support – aktivity zaměřené na články distribučního řetězce, tedy posilování 

jejich loajality a motivace (soutěţe, budování numerické distribuce, penetrace 

trhu); 

 sampling – aktivity hromadné distribuce vzorků nebo jiných materiálů (příbaly, 

hostesky, rozdávající vzorky, podavače a jiné P.O.S.); 

 merchandising – dlouhodobá práce s prodejními místy; 
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 kuponing – aktivity zaměřené na slevy či získání jiných benefitů (2+1 zdarma, 

výhodná balení výrobků, cenové slevy); 

 event marketing – speciální akce a aktivity (road show, semináře, dealerská 

setkání, konference). 

Do BTL aktivit se často řadí také P.O.S. materiály (Point of Sales). Zde patří všechny 

moţné typy wobblerů, stoperů, regálových lišt, stojanů, sekundárních umístění zboţí, 

paletových umístění, výlohových konceptů, světelných reklam apod. 

Autoři americké publikace Retailing management [12] uvádí čtyři skupiny retailingových 

komunikačních metod. Rozdělení metod do skupin je závislé na tom, zde jde o formou 

placenou či neplacenou a osobní či neosobní (viz tab. 3.1). V tomto případě je 

merchandising povaţován za neosobní formu komunikace, narozdíl od autorů publikace 

Retail marketing [1], kteří celou odnoţ komunikace BTL povaţují za spíše osobní. 

Tab. 3.1 Rozdělení komunikačních metod 

Forma komunikace Neosobní Osobní 

Placená 
Reklama, Nákupní atmosféra, 

Merchandising, Podpora prodeje 
Osobní prodej 

Neplacená Publicita Reference 

 Zdroj: Levy, 1995, str. 397; upraveno autorem 

3.4 Merchandising 

Po definování nezbytných pojmů jako je obchod, retailing a marketingová komunikace je 

jiţ moţné přistoupit k definování samotného merchandisingu. 

3.4.1 Definice merchandisingu 

Pro pojem „merchandising“ bohuţel neexistuje vhodný český ekvivalent. Lze jej však 

definovat jako způsob uspořádání místa prodeje (merchandise = zboţí, merchandising = 

práce se zboţím v prodejním prostoru). [1] 

Na internetovém serveru Marketingové noviny je  merchandising přeloţen jako 

„obchodní úsilí“, tedy činnost, která má nějakým způsobem zvýšit obrat, resp. zisk 

podnikatele. [38] 

Internetový slovník cizích slov ABZ.cz má pro merchandising hned několik definic: 

„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.;  
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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.;  

Merchandising zahrnuje např.: umístění zboží v regále (facing výrobků, uspořádání dle 

trvanlivosti, atp.); péče o místo prodeje (čistota, vyškolený personál, atp.); podpora 

prodeje (ochutnávky, akční stojany, atp.).“ [21] 

Podle slovníku Business Dictionary „merchandise“ odkazuje na zboţí a komodity 

prodávané v malém mnoţství (maloobchod). „Merchandising je tedy nakupování, 

prezentování a prodávání tohoto zboţí. Zahrnuje také všechny související aktivity jako 

reklamu, vystavování zboţí a propagaci zboţí včetně maloobchodního zákazníka. [29] 

Dle Slovníku marketingu lze merchandising definovat takto: „Aktivity prováděné 

k ujištění, že výrobek je dostupný svým cíleným zákazníkům a že je nápadně viditelný 

v obchodech, ve kterých je prodáván. V maloobchodě je merchandising spojen 

s rozhodnutím o výrobku a o skupině příbuzných výrobků. To zahrnuje rozhodování o tom, 

které zboží by mělo být nabízeno a jakým zákazníkům, na kterých výstupech, v jakém čase 

a v jakém množství. Merchandising popisuje taktiky používané při fyzickém vystavení 

výrobků v obchodech. To znamená, že se vztahuje k rozhodnutí o propagaci a obchodě 

a místech nákupu, ve kterých je zboží vystaveno, což umožňuje představit nakupující 

veřejnosti výrobky v příznivém světle.“ (Clemente, 2004, str. 124) 

Americký výzkumník Paco Underhill [14] naopak definuje merchandising velice 

prozaicky – práce se sortimentem a prezentace výrobků v obchodě.  

Všichni autoři se ale shodují, ţe v oblasti merchandisingu je důleţité především vyuţití 

poznatků spotřebitelského chování s cílem ovlivnit zákazníka a přimět ho tak k nákupu 

určité značky zboţí. Správné vystavení zboţí pozitivně ovlivňuje zákazníky, zvyšuje jeho 

dostupnost a postavení, coţ v konečném důsledku zvyšuje obrat a zisk z prodeje. 

Mezi merchandisingové sluţby se v praxi řadí: úprava a umístění displejů, úprava zboţí 

v regálech, upevňování poutačů, instalace plakátů, úprava cen zboţí, kontrola jakosti, 

zastoupení výrobků, spotřebitelské soutěţe, akce na podporu prodeje a další informace 

jako jsou samostatné prezentace. 

Přes masový vliv reklamy, různých soutěţí a adresných nabídek se zákazník o koupi 

většinou rozhoduje aţ v místě prodeje. Proto je zákazník poměrně významně ovlivněn 

právě systémem umístění a propagace zboţí v prodejně. Nabídku v místě prodeje řeší 

merchandisingový systém. Ten by měl zaručit, ţe se bude správné zboţí nacházet na tom 
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nejlepším místě pro zákazníka, ţe se bude objevovat v regále ve správném čase, 

v dodatečném mnoţství a s optimální cenou. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe je merchandising proces, jehoţ cílem je najít 

optimální vystavení sortimentu (v první úrovni kategorií, v druhé úrovni poloţek 

kategorie) vedoucí ke zvýšení prodeje a maximalizaci zisku. Slovo merchandising můţe 

být pouţito v několika významech, zpravidla je však nutné splnění několika podmínek: 

správné zboţí, na správném místě, ve správnou dobu, při odpovídající ceně, ve správném 

mnoţství a kvalitě. [1] 

Z pohledu maloobchodu, především pak z ekonomického hlediska, je významem 

merchandisingu finanční zhodnocení kteréhokoli viditelného prostoru. Ta nejkvalitnější 

viditelná místa bývají obsazována zboţím impulsivního charakteru a přinášejí značný zisk 

i obrat. 

Objektem zájmu merchandisingu jsou kategorie jako sortiment, velikost plochy, 

rozmístění výrobků v prodejně, obal a cena výrobku, materiály na podporu v místě 

prodeje. Stačí nedodrţení jednoho z  uvedených faktorů, aby došlo k poklesu prodeje 

daného výrobku a tím k neefektivnosti ve vynaloţení investic do ostatních oblastí 

marketingové komunikace. 

Z výzkumu WTL [44] vyplývá, ţe zákazníci, vstupující do prodejny nemají z 60 % jasnou 

představu o tom, jaké zboţí koupí. Pouhá 4 % zákazníků s sebou nosí seznam a jen 6 % je 

rámcově rozhodnuto, co v prodejně koupí.  

Není tedy divu, ţe se výrobci snaţí umístit co nejvíce svých výrobků přímo na prodejní 

plochu, a ţe si obchodníci nejţádanější místa prodejní plochy - s nejvyšší frekvencí 

pohybu zákazníků a nejvyšší prodejností - nechají dobře zaplatit. Ceny jednotlivých částí 

prodejní plochy se potom odvíjí od vyjednávací síly obou partnerů (obchodníka a 

dodavatele). Často se proto stává, ţe jsou v regálech konkurenční značky zastoupeny 

v takovém poměru, který odpovídá rozloţení sil jejich výrobců na trhu. 

3.4.2 Vývoj merchandisingu 

S rostoucí sloţitostí a komplikovaností trhu prošel i merchandising určitým vývojem. Na 

samotném počátku byl merchandising chápán jako prosté doplňování zboţí do regálů, 

vitrín, polic apod. V daných periodách, většinou předepsaných centrálou, se dostavil 

pracovník a podle plánu, či velikosti regálu zboţí doplnil. Prováděné činnosti v obchodě 

nebo řetězci nebyly sladěny – práce merchandisera, obchodního zástupce, key account 
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managera, obchodníků a dalších zainteresovaných osob nebyla nijak nebo jen slabě 

koordinována.  

Postupem času se však Merchandising vyvíjel, jelikoţ se přizpůsoboval potřebám trhu, 

řetězců, dodavatelů a zákazníků. Začaly se tak na něj a jeho účastníky klást daleko větší 

nároky a poţadavky. Dnes tedy nejde jen o pouhé jednoduché doplňování zboţí, ale o 

mnoho dalších činností s tím souvisejících. Dochází tak k vyuţití celého moţného 

potenciálu merchandisingu. Obecněji je dnes merchandising chápán jako prodlouţená a 

pomocná ruka obchodního zástupce, případně key account managera, komunikační prvek 

pro prodejní místa, a také jako součást marketingových a propagačních kampaní. [38] 

3.4.3 Typy merchandisingu  

Podle autora publikace „Merchandising: cómo mejorar la imagen de un establecimiento 

comercial“ [4] lze stanovit dva základní druhy merchandisingu - vizuální merchandising a 

merchandisingové řízení. 

Vizuální merchandising je prezentace nebo správné vystavení zboţí s cílem optimalizovat 

pohyb zákazníků v prodejně, aby pro ně byl nákup co nejpohodlnější, výrobky co 

nejatraktivnější a na druhé straně maximálně výnosný pro prodejce. Tento typ 

merchandisingu řeší následující aspekty [4]: 

 uspořádání exteriéru prodejny (vchod, markýza, fasáda, výkladní skříň,...), 

 nákupní atmosféru (viditelnost, prostor, barvy, výzdoba, hudba, čistota,...), 

 uspořádání interiéru prodejny (vnitřní uspořádání, rozmístění sekcí, „ţhavá“ a 

„chladná“ místa,...) 

 organizaci a uspořádání zboţí (výběr a uspořádání nábytku, úrovně expozice,...). 

Řízení merchandisingu v místě prodeje má za úkol zvyšovat rentabilitu kaţdého místa 

v prodejně prostřednictvím optimalizace lineárního a vertikálního způsobu vystavení 

zboţí, rozdělení zboţí do skupin a zajištění vystavování dostatečného mnoţství (facingů) 

vysoce ziskových výrobků. Tento proces zahrnuje [4]: 

 Průzkum trhu. Je třeba shromaţďovat a důsledně analyzovat informace o chování 

spotřebitelů a hospodářské soutěţi. Tyto studie jsou potřebné pro nastavení 

nabídky dle nových poţadavků spotřebitelů, úpravy nabídky v reakci na 

poţadavky zákazníků, sladění obchodní politiky v místě prodeje s prostředím, ve 

kterém se zařízení nachází a odlišení se od konkurence. 
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 Řízení prostoru. Zahrnuje umístění sekcí, produktů a stanovení vhodných způsobů 

jejich vystavení tak, aby přinášely maximální výnos. Stručně řečeno, jde o 

optimalizaci výkonu prostoru prodejny. 

 Řízení sortimentu. Je třeba vybrat nejvhodnější cílovou skupinu a v souladu s ní 

určit šíři a hloubku sortimentu. 

 Komunikace. Podstatou je vytvořit komunikační plán firmy jako prostředek 

k dosaţení cílů. Je moţné vyuţít reklamu v místě prodeje (plakáty a jiné předměty 

prezentující firemní image), a samozřejmě i ostatní druhy komunikace (např. 

osobní prodej). 

Další moţné rozdělení merchandisingu nabízí autoři publikace Retail marketing [1], kteří 

jej rozdělují na krátkodobý a dlouhodobý. Krátkodobý merchandising je moţné zařadit do 

oblasti sales support. Je zaloţen na jednorázové návštěvě dané prodejny, coţ znamená, ţe 

jsou zde předmětné úkony provedeny pouze jednou.  Z tohoto důvodu je tato metoda 

nejčastěji pouţívána pro úkoly dlouhodobého charakteru (například instalace výlohy 

obchodu či světelných reklam, výměna P.O.S. materiálů). 

Naproti tomu dlouhodobý merchandising se zakládá na vysoce frekventované, 

dlouhodobé a koncepční práci s vybranými maloobchodními provozovnami. Jednotlivé 

provozovny jsou pak navštěvovány intenzivně a pravidelně v předem stanovených 

časových intervalech po předem stanovenou dobu (např. rok). Na místě jsou zpravidla 

prováděny úkony krátkodobého charakteru, jako je doplňování zboţí, úprava prodejní 

plochy, apod. 

Významný rozdíl mezi oběma přístupy hraje i mechanismus zajištění 

merchandisingových aktivit. Dlouhodobý merchandising je zajišťován poměrně 

rozsáhlým profesionálním týmem merchandiserů, zatímco krátkodobý merchandising má 

na starost jen několik merchandiserů, kteří navíc operují v relativně velkém regionu. [1] 

3.4.4 Pravidla merchandisingu 

Pravidel merchandisingu a různých pouček, podle nichţ by se měli merchandiseři řídit je 

v literatuře celá řada. V následujícím textu jsou konfrontovány názory světových autorů, 

nadnárodních společností a také publicistů, píšících pro internetové časopisy. 

Německý autor Ludwig Berekoven doporučuje v oblasti prezentace zboţí následující [2]: 

 sortiment by měl obsahovat nové prvky, nebo aspoň působit nově, 

 prezentace by měla obsahovat nové prvky, 

 zákazník musí postřehnout mnohotvárnost nabídky, 
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 některé úseky by měly působit spíše chaoticky, 

 na prodejní ploše by měly probíhat akce, přinášející změnu vzhledu prodejní 

místnosti. 

Internetový portál Marketingové noviny zase definuje tzv. „zlatá pravidla 

merchandisingu“, podle kterých je třeba [38]: 

 prodávat nejlepší výrobky (dle konkurenčních nabídek), 

 nejlepší výrobce umisťovat na nejlepší místa, 

 umisťování výrobku vedle draţších konkurentů, 

 vyuţívat druhotná umístění, 

 pouţívat standardizovanou firemní komunikaci a aktuální informace, 

 sladit ostatní komunikační aktivity s merchandisingovými firemními procesy, 

 maximálně vyuţívat motivovaný lidský potenciál, 

 na všech úrovních zavést důkladnou kontrolu. 

Základní pravidla merchandisingu podle Ogilvy Promotional Campaigns [43]: 

 realizace v místě, kde vzniká zákazníkova potřeba (spolu s konkurenčními 

výrobky, blízko výrobků s nákupním nebo spotřebitelským vztahem, v rámci 

velké brand skupiny); 

 vyuţití placených i neplacených regálů, facing podle podílu na trhu; 

 regál ve výšce 150 cm má nejvyšší prodejnost; 

 umístění zboţí u pokladny zvyšuje prodejnost aţ čtyřnásobně; 

 druhotné umístění přináší aţ 60 % nárůst prodeje; 

 uplatnění pravidla vertikálního uspořádání; 

 řadit zboţí podle data exspirace; 

 propagační materiály uplatnit přímo v místě nabídky; 

 zboţí by mělo být umístěno pokud moţno první v toku zákazníků; 

 zboţí od jednoho výrobce nesmí být odděleno konkurenčními výrobky; 

 nejdraţší zboţí výrobce by mělo stát první, na něj pak navazují levnější; 

 pokud je výrobek levnější neţ srovnatelný konkurenční výrobek, měl by být 

umístěn vedle něj (opět první po toku zákazníků); 

 pokud je výrobek draţší, neţ srovnatelný konkurenční výrobek, měl by být 

umístěn dál od něj. 

Tato pravidla vycházejí z poznatků získaných na základě pozorování zákazníků 

v prodejnách. Například čím více uliček musí zákazník projít, tím je ochotnější 
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impulsivně nakoupit i jiné zboţí. Proto bývá zboţí denní potřeby (pečivo) situováno 

většinou aţ na konci prodejny. Dále je známo, ţe zákazníka zaujme to, co vidí jako první. 

Druhá nebo třetí značka v pořadí má proto horší pozici, protoţe je vţdy srovnávána 

s předchozí. Toto pravidlo pozbývá významu v případech, kdy má zákazník svou 

oblíbenou značku, kterou hledá. Pokud ovšem zákazník striktně neupřednostňuje 

konkrétná značku, platí pro jeho výběr zboţí pravidla horizontálního a vertikálního 

umístění [1].  

Vertikální pravidlo říká, ţe nejzajímavější zboţí (to, které chce obchodník nejvíce prodat) 

musí být umístěno přímo před očima zákazníků, tj. ve výšce cca 1,5m od podlahy, v tak 

zvané horké zóně. Takto umístěné zboţí je zpravidla ziskovější, ale také draţší, neţ zboţí 

umístěné výše či níţe neţ je optimální. Závislost mezi výškou umístění zboţí v regálu a 

procentem neprodaného zboţí prezentuje tabulka 3.2. 

Tab. 3.2 Závislost prodejnosti zboţí na výšce jeho umístění v regálu 

% neprodaného zboţí 0 % 20 % 25 % 40 % 60 % 87 % 

Výška umístění zboţí 150 cm 100 cm 65 cm 35 cm 14 cm 195 cm 

 Zdroj: Bárta, 2009, str. 218; upraveno autorem 

 

Při výběru zboţí platí ale i horizontální pravidlo – nejdraţší zboţí propagované značky by 

mělo být vţdy první v řadě. Stejný je také poţadavek výrobců, kteří chtějí, aby zákazník 

narazil jako první na jejich výrobek. Vzdálenost tohoto výrobku od konkurence pak závisí 

na jeho ceně. Je li výrobek draţší neţ konkurenční, měl by mezi nimi být určitý rozestup, 

aby zákazník neměl moţnost ceny porovnávat. Naopak je li „náš“ výrobek levnější, je 

třeba jej vystavit hned vedle draţšího konkurenta, aby si zákazník povšiml cenové 

výhody. [1] 

Dalším pravidlem merchandisingu je seskupování výrobků do jednotlivého komplexu 

podle skupin. Spotřebitel získává pocit, ţe vše, co si chce koupit, nalezne na jednom 

místě.  Navíc odborníci tvrdí, ţe vystavení více neţ šesti stejných tváří výrobku (facing) 

jedné značky za sebou působí na zákazníka nudně. 

Neméně důleţitým úkolem merchandisera je dbát o čistotu prodejní oblasti a výrobků 

samotných. Stejně jako výrobky, musí být dobře a zřetelně viditelná i jejich cena. Pokud 

je výrobek opatřen pouze čárovým kódem, musí být cenovka vyznačena na regále. 

Nejdůleţitější zásadou merchandisingu je ale eliminace výpadku (vyprodanosti) zboţí. [1] 
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Autorka Marcela Zamazalová [16] ve své publikaci Marketing obchodní firmy vyvozuje 

na základě studií, zabývajících se pohybem a chováním lidí v prodejnách následující 

závěry, které obchodníkovi pomohou vyuţít prodejní prostory co nejlépe. Na 

neatraktivních místech by mělo být umístěno zboţí, které zákazník sám vyhledává – zboţí 

plánovaného nákupu (mouka, cukr, apod.). Na atraktivních místech by pak mělo být 

umístěno zboţí, na jehoţ prodeji má obchodník eminentní zájem. Můţe se jednat 

například o drahé zboţí, ze kterého plynou obchodníkovi vysoké marţe, případně o zboţí 

z výprodejů, pokud je nutné sníţit skladové zásoby. V atraktivních místech by mělo bát 

vystaveno také impulsivní zboţí (např. ţvýkačky, sladkosti, baterie). Toto zboţí je vhodné 

umisťovat především v blízkosti pokladen – tedy tam, kde na konci svého nákupu zavítá 

kaţdý zákazník a poměrně dlouho se zde zdrţí. U těchto výrobků je navíc nadprůměrná 

merchandisingová podpora dodavatelů, kteří obchodníky zásobují nejrůznějšími POP 

materiály.  

3.5 Nákupní prostředí a nákupní atmosféra  

Pojmy nákupní prostředí a nákupní atmosféra jsou s merchandisingem velmi těsně spjaty. 

„Nákupní prostředí je tvořeno všemi prvky maloobchodní jednotky a jejího provozu – tj. 

zbožím, pracovníky, zařízením, plochami, stavbou, provozními operacemi a navíc též 

zákazníky samými. 

Do souboru faktorů (prvků) nákupního prostředí se nejčastěji řadí: 

 design prodejny (store design), 

 dispoziční řešení prodejny (store layout), 

 prezentace zboží, 

 personál, 

 zákazníci.“ (Cimler, 2007, str. 228) 

Nákupní atmosféra následně vzniká jako výsledek působení nákupního prostředí a jeho 

kvantitativních a kvalitativních znaků, tedy vlivů na smysly – ať jiţ vědomě, či 

podvědomě vnímaných jako individuální proţitek. 

Důleţitost vhodně vytvořeného nákupního prostředí zmiňuje ve své publikaci, zaloţené 

na výzkumné činnosti i P. Underhill: „...naše výzkumy ukázaly, že čím déle nakupující 

setrvá v obchodě, tím více toho koupí. Čas, který se zákazník v obchodě rozhodne strávit, 

závisí na tom, jak pohodlné a příjemné je zde nakupovat a pobývat“. (Underhill, 2002, 

str. 33) 
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Merchandising zboţí mohou ovlivnit všechny výše uvedené faktory nákupního prostředí. 

Například design prodejny, především pak vnitřní (interior) design ovlivní výsledný efekt 

pouţitými materiály v prodejně, obchodním zařízením, osvětlením prodejní místnosti 

v závislosti na konkrétním zboţí, či barevným řešením, které můţe ovlivnit rozhodování 

zákazníka. Podobně dispoziční řešení prodejny, tedy její prostorové uspořádání, má 

zásadní vliv na usměrnění pohybu zákazníků v prodejně. Lze rozlišit prodejny s nuceným, 

volným, či (nejčastěji) smíšeným pohybem zákazníka. Nejmarkantnější vliv ze všech 

prvků má však samotná prezentace zboţí. 

3.5.1 Prezentace zboží 

Z předchozího textu by se mohlo zdát, ţe prezentace zboţí je jednou z podmnoţin 

nákupní atmosféry. Vztah mezi prezentací zboţí a nákupní atmosférou však můţe být 

daleko sloţitější. Lze přijmout i přesně opačný vztah mezi oběma veličinami, kdy je 

prezentace povaţována za samotný základ strategie podnikatele a nákupní atmosféra je 

pouze prostředkem její podporu.  

Autoři publikace Retail management definují prezentaci zboţí takto: „Prezentace zboží 

má jako hlavní cíl a smysl co nejúčinnější představení zboží a připoutání pozornosti 

k výrobku i podnícení zájmu o jeho nákup. Problém prezentace je v podstatě problémem 

volby prezentační techniky při respektování souboru prezentačních zásad a využití 

prezentačních prostředků.“ (Bárta, 2009, str. 235) 

Mezi nejpouţívanější prezentační techniky se řadí [1]: 

 vertikální prezentace – co se týče hloubky výběru, je zboţí stejného druhu ve 

vystavovacím zařízení prezentováno v úrovních pod sebou, zatím co šíře nabídky 

je zdůrazněna v horizontálním směru (tento způsob je vhodný pro velké prodejny); 

 horizontální prezentace – je opakem předchozího, hodí se pro menší prodejny, 

které nemají dostatek prostoru pro prezentaci; 

 otevřená prezentace – zákazník má moţnost zboţí vyzkoušet, prohlédnout, 

porovnat – prezentace tak zvyšuje sklon k nákupu; 

 tematická prezentace – zboţí různých druhů je prezentováno pod jedním 

společným tématem (například sportovní události, začátek školního roku); 

 prezentace ţivotního stylu – lze vyuţít pro prezentaci různých druhů zboţí, 

určených segmentu zákazníků s podobným ţivotním stylem; 
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 prezentace příbuzného zboţí – zákazník je při nákupu určitého druhu zboţí 

myšlenkově veden k sortimentu komplementárnímu (velký význam pro 

impulzivní nákupy); 

 prezentace v blocích – je vhodným způsobem prezentace nového, unikátního, či 

luxusního zboţí. Tento způsob je však poměrně náročný na prodejní prostor. 

Vliv na prezentaci zboţí pak mají zejména tyto faktory [1]: 

 zboţí, jeho vlastnosti a obal, 

 prodejní plocha a její velikost, 

 umístění výrobku ve vystavovacím zařízení, 

 a konečně prezentační prostředky.  

Vlastnosti zboţí lze přitom chápat nejen jako jeho fyzikální predispozice (váha, velikost), 

ale také jako jeho postavení ve spotřebě. Obal pak plní především vizuálně komunikační, 

informační a psychologicko-estetickou funkci. 

Podobně jako v ekonomii existuje problém omezenosti zdrojů, i prodejní prostor určený 

k prezentaci zboţí je omezen. Tento fakt si vynucuje náročné přidělování ploch 

jednotlivým druhům a skupinám zboţí, přičemţ rozhodujícím ukazatelem můţe být podíl 

zboţí na obratu, výnosech, či například přímá výrobková rentabilita (DPP). [1] 

Z pohledu umístění výrobku mají zásadní vliv na účinnost prezentace dva faktory – 

zaprvé samotné umístění na prodejní ploše a zadruhé umístění výrobku ve vztahu 

k zornému poli očí zákazníka. Různá místa na prodejní ploše totiţ mohou být zákazníkem 

vnímána s různou intenzitou. Obdobně je moţné, s ohledem na schopnost zákazníka 

vnímat na místě prezentovanou nabídku, konkrétní místo (regál) rozdělit vertikálně na 

jednotlivé zóny [1]: 

 zóna zorného pole očí („horká zóna“), jeţ je nejatraktivnější zónou (110 aţ 160 

cm), 

 zóna dolní, která se nachází ve výši rukou, 

 zóna horní, tedy horní část regálu, 

 zóna při zemi. 

Další rozdělení prodejní plochy na jednotlivé zóny je moţné nalézt v publikace Marketing 

obchodní firmy [16]. Její autorka Marcela Zamazalová člení prodejní plochy podle 

pozornosti věnované zákazníkem: 

 atraktivní zóny – v blízkosti pokladen, v čele regálů, v uličkách mezi regály 

obvykle vpravo a v úrovni očí; 
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 slabá místa – neutrální zóny z hlediska pozornosti, nepřitahují výrazně pozornost, 

ale nejsou ani extrémně opomíjené; 

 mrtvé (hluché) zóny – kouty prodejen, prostor těsně za vstupem do prodejny, kde 

se zákazník aklimatizuje, konce regálů, spodní místa regálů a naopak nejvýše 

umístěné police regálů. 

3.5.2 POP a POS materiály 

Prezentačních prostředků existuje nepřeberné mnoţství. Lze pro ně pouţít všeobecné 

vţité označení display. Můţe se jednat o barevné grafické aplikace na kartónech, paletách, 

panelech, štítech, dekoracích, stejně tak i o trojrozměrné prvky vyuţívané 

k dekorativnímu uspořádání nabídky zboţí. Tyto prezentační prostředky plní dvě základní 

funkce – informační a komunikační. To znamená, ţe pokud se správně pouţijí, měly by 

zlepšovat orientaci zákazníků v prodejně, poskytovat doplňkové informace a upozorňovat 

na zajímavé nabídky. 

Zda se jedná o vhodný prezentační prostředek lze posoudit podle způsobu jejich uţití, 

provedení a samozřejmě také umístění. Prezentační prostředky totiţ musí být dobře 

viditelné, umístěny na cestě k výrobku a nesmějí zákazníkovi ani zboţí překáţet 

v pohybu, jinak se jejich efektivnost rapidně sniţuje. [3] 

Autoři publikace POP: In-store komunikace v praxi pouţívají pro prezentační prostředky 

v prodejně souhrnné označení POP či POS (point of purchase, point of sale). „POP 

představuje soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro 

propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu. Jedná se o nejvýznamnější 

spouštěč impulzivního chování spotřebitele… POP média jsou součástí sales promotion 

aktivit, což je prostředek komunikace, jehož cílem je upoutání pozornosti a ovlivnění 

nákupního chování potenciálního zákazníka prostřednictvím nástrojů, které zajišťují 

přímý kontakt zákazníka s výrobkem.“ (Boček, 2009, str. 16) 

Rozdělení POP podle jednotlivých parametrů popisuje následující schéma na obrázku 3.1. 
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Obr. 3.1 Rozdělení v POP 

 

 Zdroj: Boček, 2006, str. 18 

3.5.3 Pohyb zákazníků v prodejně 

Samotné prezentační prostředky však nejsou všespasitelné.  Při jejich umisťování 

v prodejně a hlavně při umisťování samotných výrobků je vhodné vycházet z empiricky 

získaných znalostí o chování zákazníků v maloobchodě. Poznatky, vzešlé z výzkumu, 

zaměřeného na toto téma uvádí L. Berekoven [2]: 

 zákazníci se orientují (dívají, chodí) spíše napravo, 

 chodí převáţně proti směru hodinových ručiček (vzniká mrtvý střed), 

 zákazníci mají určitý rytmus pohybu (zpočátku se pohybují rychle, poté zpomalí a 

nakonec opět zrychlí), 

 zákazníci se vyhýbají obracení se zpět, 

 zákazníci nechodí do rohů místností, 

 zákazníci nevyhledávají poschodí, pokud je daleko od vchodu. 

Na základě těchto poznatků lze definovat dvě základní prodejní zóny – silně a slabě 

frekventovanou. Silně frekventované zóny leţí při hlavním směru pohybu zákazníků. 
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Kromě hlavních komunikací prodejní plochy jde zejména o prostory napravo od proudu 

zákazníků, shromaţďovací plochy, kříţení komunikací, pokladní zóny a zóny v blízkosti 

přepravních zařízení (výtahů, eskalátorů). Zóny, ve kterých zákazníci nehodlají uskutečnit 

nákup, nebo je z jiných důvodů nevyhledávají, se nazývají slabě frekventované zóny. 

Jedná se o prodejní plochy vlevo od směru pohybu zákazníků, středové komunikace 

prodejních místností, vstupní zóny, slepé komunikace, prostory za pokladnami a vyšší 

podlaţí prodejní jednotky. [6] 

Pohybem zákazníků po prodejně se ve svých výzkumech zabývá i P. Underhill [14]. Na 

základě pozorování pohybu zákazníků vytipoval tzv. šedou zónu, ve které nejsou 

zákazníci schopni vnímat vystavené zboţí či prezentační materiály. Do šedé zóny spadá i 

„zóna přechodu“, coţ je prostor v těsné blízkosti vchodu do prodejny. Zde nemá cenu 

vystavovat zboţí ani snaţit se upoutat zákazníka různými nápisy. Stejně tak nemá smysl 

zákazníka bezprostředně po jeho příchodu oslovovat s dotazy typu „mohu Vám nějak 

poradit?“. Člověk se totiţ po příchodu do prodejny musí nejprve asimilovat na místní 

klima a zklidnit tempo svého pohybu, aby začal vnímat. Oblast vstupu do prodejny by 

tedy měla být „čistá“, bez náročných vjemů. Pro zkrácení přechodové zóny se doporučuje 

pouţít uţ ve výlohách reflexní plochy, či zrcadla, která zákazníky upoutávají a zpomalují 

tak jejich tempo dřív, neţ vejde do prodejny. Dále je vhodné zákazníka těsně po jeho 

příchodu pozdravit, aby si uvědomil, ţe vstoupil do prodejny a zklidnil se. Pozdrav navíc 

odrazuje zákazníky od krádeţí, protoţe je zřejmé, ţe si jejich přítomnosti obsluha všimla. 

Uvnitř prodejny se pak lidé pohybují tak, jak jim to umoţňuje jejich anatomická stavba – 

pokud moţno co nejpřirozeněji a nejpohodlněji. Za předpokladu, ţe je ţádoucí, aby bylo 

prezentované zboţí vystaveno pohledu zákazníků co nejvíce, je třeba jej umístit tak, aby 

bylo v jejich zorném poli při průchodu prodejnou a vyvolalo tak zájem. Je tedy třeba 

respektovat jak pravidla pro horizontální (preference výše očí), tak vertikální (orientace 

pohybu vpravo) rozloţení prodejních ploch. Tato pravidla je nezbytné vzít na vědomí také 

při vytváření plánogramu – plánu rozmístění výrobků v policích. [14] 

Od pravidel, stanovených v plánogramu se poté odvíjí mnoţství tzv. facingů výrobku. Pro 

merchandisera je to jedna ze základních veličin. Udává mnoţství vystavených produktů 

vedle sebe, které zákazník vidí, pokud stojí čelem k regálu. Obzvlášť důleţitým 

ukazatelem je pak počet facingů konkrétního výrobku v poměru k počtu facingů v dané 

výrobkové kategorii – tento index (tzv. FWS index) vyjadřuje podíl prodejní plochy, která 

je výrobku věnována. Snahou výrobce je samozřejmě získat pro své výrobky co největší 

prodejní prostor v regálech obchodníka. [14]  
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4 Metodika shromažďování dat 

Proces marketingového výzkumu je moţno dělit na dvě základní etapy, které na sebe 

logicky navazují. Jedná se o přípravnou etapu a realizační etapu výzkumu. Přípravná 

etapa zahrnuje definování problému a cíle výzkumu, orientační analýzu situace a plán 

výzkumného projektu. Realizační etapa pak zahrnuje shromaţďování údajů, zpracování 

shromáţděných údajů, analýzu údajů, interpretaci výsledků výzkumu, závěrečnou zprávu 

a její prezentaci. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definice problému 

Poţadavkem společnosti Beskyd Fryčovice je provedení analýzy merchandisingu 

zeleninových šťáv REFIT, protoţe úroveň merchandisingu těchto výrobků nepovaţuje za 

dostatečnou. Výsledky analýzy budou společnosti slouţit pro další jednání s obchodními 

partnery - především pak s maloobchodními řetězci, které, jak známo, často nedodrţují 

dohodnuté podmínky o vystavování zboţí. 

4.1.2 Definice cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, jaká je současná úroveň merchandisingu výrobků REFIT ve 

vybraných maloobchodních jednotkách konkrétních retailingových řetězců na území 

města Ostravy. Jelikoţ je pojem merchandising poněkud obšírný, výzkum bude zaměřen 

na tři konkrétní podoblasti – přítomnost výrobků v prodejnách, jejich pozice v rámci 

prodejní plochy a úroveň jejich prezentace. Vedlejším cílem můţe být vyuţití dat pro 

porovnání úrovně merchandisingu v jednotlivých prodejnách. 

4.1.3 Zdroje dat 

Sekundární data – Ve výzkumu je vyuţito sekundárních dat především pro výběr 

sledovaných maloobchodních jednotek a pro stanovení rozhodujících hodnot níţe 

vyuţívaných indexů. Zdrojem jsou především interní informace, poskytnuté společností 

Beskyd Fryčovice, a.s. – tj. zaměstnanci, management, internetová prezentace firmy. 

Primární data – Nejpodstatnějším zdrojem informací pro tento výzkum jsou primární 

data. Je třeba shromáţdit informace přímo z vybraných maloobchodních prodejen a zjistit 

tak současnou úroveň merchandisingu šťáv REFIT. 
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4.1.4 Metoda a technika výzkumu 

Data budou získávána prostřednictvím kvalitativního výzkumu, zaměřeného na postavení 

výrobků společnosti z hlediska jejich umístění a prezentace v místě prodeje. Primární 

údaje budou shromaţďovány prostřednictvím metody pozorování, které bude probíhat 

osobně v místě prodeje výrobků REFIT, tedy v maloobchodních prodejnách. Půjde o 

pozorování skryté, přímé a bude se odehrávat v přirozených podmínkách. Zjištěné 

skutečnosti budou zaznamenány do záznamového archu a následně vyhodnoceny pomocí 

tabulkového editoru MS Excel a programu SPSS Statistics. 

4.1.5 Místo pozorování 

Výzkumná činnost bude probíhat na území města Ostravy. V prodejnách, které se nachází 

mimo Ostravu, či produkty  REFIT nenabízí, nemá smysl pozorování provádět, proto jsou 

pro tuto práci irelevantní a nebudou zahrnuty do základního souboru.  

Za základní soubor členů tohoto výzkumu lze tedy povaţovat všechny retailingové 

řetězce v Ostravě, nabízející zeleninové šťávy REFIT. Právě v prodejnách retailingových 

řetězců je realizována největší část prodeje šťáv REFIT na spotřebitelském trhu. Na 

základě informací z interních zdrojů společnosti Beskyd Fryčovice jsou šťávy 

distribuovány do těchto obchodních řetězců: Albert Hypermarket, Albert Supermarket, 

Billa, Globus, Interspar. Kvůli velkému mnoţství supermarketů Albert však není moţné 

vyuţít techniky základního souboru a je třeba provést selekci prodejen.  

K tomu je moţné vyuţít systematický výběr, kdy jsou prvky (prodejny konkrétního 

řetězce) seřazeny a je vybrán kaţdý n-tý prvek. V Ostravě se nachází celkem devět 

prodejen Albert Supermarket, nabízí se tedy výběr kaţdé třetí prodejny. 

Z celkového počtu 18 prodejen je jich do výzkumu zařazeno 11 (viz příloha č. 5). 

4.1.6 Hodnocení merchandisingu 

K hodnocení merchandisingu výrobků společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. bude pouţito 

několika indexů, jejichţ geometrický průměr poslouţí k výpočtu souhrnného Total 

Shopscore Indexu. Třemi základními indexy, na jejichţ základě je moţné vypočítat 

hodnotu Total Shopscore Indexu jsou:  

1. Inventory index (index přítomnosti) - je tvořen Forward stockem (FWS) 

jednotlivých značek na základě počtu facingů daných výrobků v MO prodejně 
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vůči konkurenci, Total Forward stockem, klíčovým sortimentem a doporučeným 

sortimentem; 

2. Position index (index pozice) – mezi jeho atributy patří umístění výrobku 

vzhledem k toku zákazníků (image leadera), pořadí značek (umístění výrobku 

v optimální výši), sekundární vystavení výrobku, nepřerušovaný blok, rotace 

zásob a merchandising;  

3. Presentation index (index prezentace) – představuje individuální ocenění 

výrobků, sekundární ocenění, přítomnost POS materiálů v sektoru výrobku, 

sekundární umístění POSM, čistotu výrobku a čistotu prodejního místa.  

Nejprve je ovšem nutné na základě dat získaných pilotáţí, údajů, poskytnutých 

společností Beskyd Fryčovice a konečně pomocí vlastních úvah vytvořit pozorovací 

formulář a stanovit hodnotící faktory jednotlivých indexů. 

4.1.7 Pozorovací formulář 

Pro kaţdý jednotlivý index je vytvořen samostatný formulář. Řádky formuláře představují 

proměnné, které jsou nezbytné pro výpočet indexů. Ve sloupcích jsou pak zastoupeny 

zvolené prodejny. Vzniklé kolonky slouţí k zapisování informací, zjištěných 

pozorováním. Samozřejmostí je také prostor pro případné poznámky. Vzor formulářů je 

k nahlédnutí v přílohách č. 6, 7 a 8. 

4.1.8 Hodnotící kritéria 

Jak jiţ bylo zmíněno, stanovení hodnotících kritérií je v reţii autora a společnosti Beskyd 

Fryčovice. Bez spolupráce výrobce by nebylo moţné stanovit například poţadovaný podíl 

prodejní plochy v oblasti chlazených zeleninových šťáv, který mají zaujímat šťávy 

REFIT, nebo klíčový a doporučený sortiment pro společnost. Viz příloha č. 9. 

Pokud jsou poţadavky společnosti v dané prodejně splněny, zapíše se do pozorovacího 

formuláře (respektive do vzorce pro výpočet indexu) číslo 1. V případě nesplnění 

poţadavků je zapsána 0. 
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4.1.9 Časový harmonogram 

Časová posloupnost a doba trvání jednotlivých činností je zachycena v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram činností 

činnost/den 

(2/2011) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

tvorba formuláře                   

stanovení kritérií                   

výběr MO 

prodejen 

                  

pilotáţ, úpravy                   

pozorování                   

vyhodnocení dat                   

4.1.10 Věcný harmonogram 

David Smotlacha vytvoří pozorovací formulář, stanoví hodnotící kritéria, provede jeho 

pilotáţ, úpravu a konečné vytištění potřebného mnoţství formulářů. Dále osobně provede 

pozorování ve vybraných MO jednotkách a po uskutečnění těchto kroků provede 

vyhodnocení výzkumu.  

Společnost Beskyd Fryčovice, a.s., konkrétně marketingové a obchodní oddělení, bude 

spolupracovat na výběru MO jednotek a stanovení hodnotících kritérií pro analýzu 

merchandisingu svých výrobků. 

4.1.11 Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu je sloţen z jednotlivých nákladových poloţek, bez nichţ by výzkum 

nebylo moţné realizovat. Pro návštěvy vybraných maloobchodních jednotek bude 

vyuţíváno automobilu. Jeden okruh je dlouhý cca 50 km, přičemţ pozorování bude 

provedeno čtyřikrát. Celkem bude zapotřebí ujet trasu dlouhou cca 200 km. Při 

současných cenách benzínu 33 Kč za litr (únor 2011) a průměrné městské spotřebě 

automobilu 7 l/100 km dosáhnou přibliţné náklady na dopravu částky 462 Kč. Celkové 

náklady výzkumu jsou odhadovány na 484,5 Kč. 

Náklady na tisk pozorovacích formulářů (15 x 1,5 Kč) ............................................... 22,5 Kč 

Cestovné ..................................................................................................................... 462,0 Kč 

Celkem ....................................................................................................................... 484,5 Kč 
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4.1.12 Pilotáž 

Pilotáţ proběhla v maloobchodních jednotkách Tesco a Albert v Ostravě, kde byla 

ověřována vhodnost pozorovacího formuláře, vhodnost vybraných hodnotících indexů a 

také hodnotících kritérií pro jednotlivé pozorovací proměnné v indexech. Dále bylo nutné 

navštívit alespoň jednu prodejnu kaţdého obchodního řetězce, který bude k pozorování 

zvolen, kvůli ověření přítomnosti výrobků společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. v těchto 

řetězcích.  

4.2 Realizační fáze 

Po provedení pilotáţe muselo dojít k mírným úpravám. Bylo zjištěno, ţe se šťávy REFIT 

jiţ neprodávají v prodejně Billa na Masarykově náměstí. Jelikoţ je v Ostravě pouze jedna 

prodejna Billa, byla ze seznamu prodejen zcela vyřazena a další pozorování probíhalo 

v desíti zbylých prodejnách. 

Dle informací poskytnutých společností Beskyd Fryčovice, dochází k doplňování zboţí 

nejčastěji ve středu. Pozorování proto probíhalo v úterý, aby bylo moţné vypozorovat, 

zda je úroveň zásob v obchodech dostatečná a zda se tamní personál dostatečně zabývá 

úpravou a přerovnáváním šťáv REFIT. Další pozorování pak probíhalo v pátek, kdy je 

očekáván běţný stav zásob výrobku. Kvůli snaze eliminovat náhodné vlivy bylo 

pozorování ještě jednou zopakováno v následujícím týdnu. 

Pozorování tedy proběhlo celkem čtyřikrát. Dvakrát v úterý (8. a 15. února 2011) a 

dvakrát v pátek (11. a 18. února 2011), coţ je zřejmé i z časového harmonogramu 

výzkumu. Získané informace byly zapsány do pozorovacího formuláře a následně 

vyhodnoceny pomocí tabulkového editoru MS Excel a programu SPSS Statistics. 

Během pozorování se však vyskytly další potíţe, které bylo nutné řešit operativně. 

V prodejně Interspar v Ostravě Porubě bylo zjištěno, ţe poloţka REFIT byla takzvaně 

„vylistována“ a tudíţ jiţ není v nabídce tohoto prodejce. Stejně tak v prodejně Albert 

supermarket na ulici Ludvíka Podéště (Poruba) nebyly výrobky přítomny. Zde dokonce 

ani personál v oddělení zeleniny šťávy REFIT neznal. Okruh prodejen se tedy 

z původních 11 zúţil pouze na 8 (viz tabulka 4.2). 

V ostatních prodejnách byly šťávy REFIT vţdy přítomny, i kdyţ způsoby vystavení se 

diametrálně liší. Nezbytným prvkem se proto stalo pořizování fotodokumentace 

prostřednictvím mobilního telefonu. 
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Tab. 4.2 Vybrané MOJ 

Firma: Řetězec: Adresa pobočky: 

Ahold Czech Republic, a.s. Albert Hypermarket Rudná 114, Ostrava (Avion) 

Albert Supermarket 30. dubna 3a, Ostrava 1 

V. Vacka 6043/23, Ostrava 

Pustkovec 

Globus ČR, k.s. Globus Opavská 326/90, Ostrava - Plesná 

Spar Česká obchodní s.r.o. Interspar Horní 283/87, Ostrava Dubina 

Tesco Stores ČR, a.s. Tesco Novinářská 3178/6a, Ostrava (OC 

Futurum)  

Prodlouţená 807, Ostrava 

Hrabová 

Sjízdná 5554/2, Ostrava Poruba 

[23] 
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5 Analýza merchandisingu zeleninových 

šťáv 

V této kapitole je provedena kvalitativní analýza dat, zapsaných do pozorovacích 

formulářů v průběhu šetření ve zvolených maloobchodních jednotkách. Jde o 

vyhodnocení a následnou interpretaci proměnných Inventory indexu, Position indexu a 

Presentation indexu a následně Total Shopscore indexu. 

5.1 Hodnocení faktorů Inventory indexu 

Pro výpočet Inventory indexu, tedy indexu přítomnosti, bylo zvoleno následujících sedm 

poloţek. 

5.1.1 Forward stock REFIT 

Tato veličina je hodnocena na základě tzv. facingů sledovaných výrobků (zeleninové 

šťávy REFIT) a facingů výrobků ve výrobkové kategorii (tedy kategorie chlazených 

zeleninových šťáv). Facing je moţné v případě tohoto sortimentu definovat jako kaţdý 

viditelný výrobek v regále, přičemţ počet výrobků, skrytých v řadě za tímto prvním 

výrobkem jiţ nehraje roli. Jinými slovy, FWS vyjadřuje podíl prodejní plochy zaujímané 

výrobkem. 

Nutno dodat, ţe společnost Beskyd Fryčovice poţaduje, aby šťávy REFIT zaujímaly 

minimálně 80 % prodejní plochy v sektoru chlazených zeleninových šťáv, tedy hodnota 

FWS musí být alespoň 80 %. 

Výpočet celkového FWS proběhne s pouţitím vzorce 5.1 

Vzorec pro výpočet FWS 

100
f

r

F

F
FWS %  (Vz. 5.1) 

kde: 

FWS ......forward stock REFIT 

Fr ...........počet facingů REFIT  

Fk ...........počet facingů výrobkové kategorie chlazených zeleninových šťáv 
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Na základě porovnání výsledků výpočtů s předem stanoveným kritériem (FWS alespoň 80 

%) je moţné konstatovat, zda byly či nebyly splněny poţadavky v dané prodejně. Pro 

účely výpočtu Inventory indexu se pak do vzorce (vzorec 5.2) v případě dodrţení 

poţadavku dosadí za FWS číslo 1, v případě nedodrţení 0. Do výsledků je moţné 

nahlédnout v příloze č. 10.  

Výsledky FWS se pohybovaly od hodnoty 3,3 % do 81 %. Obě tyto extrémní hodnoty 

byly paradoxně naměřeny v jedné prodejně, a to v Intersparu v Ostravě Dubině. Zároveň 

je třeba dodat, ţe hodnota 81 %, naměřená v této prodejně při čtvrtém kole pozorování 

(18. 2. 2011) je jedinou hodnotou, splňující poţadavek společnosti Beskyd Fryčovice. 

Druhá nejvyšší hodnota FWS (63 %) byla naměřena v prodejně Tesco Hrabová 8. 2. 

2011. Fakt, ţe pouze jedna prodejna při jednom ze čtyř pozorování splnila kritérium FWS 

indexu svědčí buď o předimenzovanosti tohoto poţadavku, nebo o špatné morálce 

obchodníků. 

Dále je třeba zmínit, ţe v případě prodejny Interspar Dubina muselo být při sčítání 

facingů výrobků pouţito jiné metody neţ v prodejnách ostatních. Většinou jsou totiţ 

chlazené zeleninové šťávy vystaveny v chladících regálech a řazeny za sebou (viz obrázek 

5.1). V Intersparu jsou však tyto výrobky postaveny v chladicím boxu s vrchním 

přístupem. Místo toho, aby zákazník viděl výrobek zepředu, kde je umístěna etiketa, vidí 

pouze uzávěry zeleninových šťáv. Z tohoto důvodu byl počítán jeden facing jako jeden 

uzávěr – do výpočtu tak byly zahrnuty veškeré vystavené zeleninové šťávy. Viz obrázek 

5.2. 

Obr. 5.1 Klasický způsob vystavení REFIT            Obr. 5.2 Jiný způsob vystavení REFIT 
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Neméně významným faktem je, ţe v prodejnách Tesco jsou šťávy REFIT nabízeny 

nikoliv pod značkou výrobce, nýbrţ pod privátní značkou Tesco Healthy Living. Varianty 

výrobku, cena, obal i způsob vystavení odpovídají vlastnostem výrobků REFIT - rozdíl je 

patrný akorát v jiné etiketě výrobku. Viz obrázek 5.3. 

Obr. 5.3 Porovnání vzhledu šťávy REFIT (vlevo) a šťávy Tesco Healthy Living (vpravo) 

 

Graf na obrázku 5.4 znázorňuje aritmetický průměr hodnot FWS naměřených při všech 

čtyřech pozorováních v jednotlivých prodejnách. Na první pohled je patrné, ţe se 

naměřené hodnoty výrazně vzdalují od kýţené 80% hranice. Nejlepšího výsledku dosáhl 

FWS v prodejně Tesco Hrabová (51 %), jako další se umístil porubský Globus (48 %) a 

na třetím místě je Interspar na Dubině (44 %). Jako poslední se s hodnotou 10 % umístil 

Hypermarket Albert v nákupním centru Avion. Zde, stejně jako v ostatních prodejnách 

Albert, je nízký počet facingů šťáv REFIT způsoben tím, ţe je zalistována a tedy i 

vystavována pouze mrkvová šťáva. 

Obr. 5.4 FWS REFIT 
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Celkové výsledky FWS šťáv REFIT a jednotlivých šťáv zachycuje graf na obrázku 5.5. Je 

z něj zřejmé, ţe produktům REFIT není v prodejnách věnováno tolik prostoru, kolik by si 

jejich výrobce přál. Celkový FWS šťáv REFIT, vypočítaný jako průměr ve všech 

prodejnách je totiţ 35 %, coţ je hodnota výrazně niţší neţ 80 %. Z výsledků také plyne, 

ţe FWS REFIT nebyl dodrţen ani v jedné z prodejen. 

Z výrobků REFIT je pak nejvíce prostoru věnováno Mrkvi 100%, z celkové prodejní 

plochy je to 16 %. Prvenství této šťávy bylo očekáváno, neboť jde o prioritní výrobek 

z pohledu výrobce. Bohuţel je však hodnota 16 % pod poţadovanou úrovní (poţadované 

hodnoty zobrazuje níţe uvedená tabulka 5.1). Podobně výsledek FWS 5 % u Brokolice 

s jablkem je velice nízký. Obzvlášť vzhledem k tomu, ţe je tento výrobek povaţován 

společností Beskyd Fryčovice za druhý nejvýznamnější v kategorii chlazených 

zeleninových šťáv. I v případě, ţe se z hodnocení vynechají prodejny Albert, kde tato 

šťáva není zalistována, nebude výsledná hodnota FWS Brokolice s jablkem (8 %) 

dostatečná. Podrobnější hodnocení FWS jednotlivých šťáv v konkrétních prodejnách je 

popsáno v následujících podkapitolách. 

Obr. 5.5 Podíl prodejní plochy šťáv REFIT 

 

5.1.2 FWS Brokolice s jablkem 

Výpočet Forward stocku jednotlivých variant výrobku probíhá velice podobně jako u 

celkového FWS. Jediným rozdílem je, ţe se pracuje s počtem facingů jednoho 
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konkrétního výrobku – v tomto případě šťávy Brokolice s jablkem. Je tedy moţné opět 

vyuţít vzorce 5.1 s tím rozdílem, ţe se do čitatele místo počtu facingů REFIT dosadí 

počet facingů Brokolice s jablkem. Obdobný postup se pak uplatní u všech dalších 

zkoumaných výrobků. 

Rozdíl je však v kritériích, od nichţ se odvíjí splnění či nesplnění poţadavku na FWS. 

Šťáva Brokolice s jablkem a Mrkev 100% jsou společností Beskyd Fryčovice povaţovány 

za klíčové v segmentu chlazených zeleninových šťáv. Z tohoto důvodu by tyto dva 

výrobky měly zaujímat větší podíl prodejní plochy (kaţdý 30 % z plochy zaujímané 

šťávami REFIT, tedy z 80 %) neţ šťáva Zelí s jablkem a Červená řepa 100% (kaţdá 20 % 

z plochy zaujímané šťávami REFIT). Konkrétní hodnoty, převedené na 100 % prodejní 

plochy jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1 Kritéria přijetí FWS 

Výrobek REFIT celkem Mrkev 100%

Brokolise s 

jablkem

Červená řepa 

100% Zelí s jablkem

Kritérium přijetí FWS ≥ 80 % FWS ≥ 24 % FWS ≥ 24 % FWS ≥ 16 % FWS ≥ 16 %  

Přesto, ţe je šťáva Brokolice s jablkem pro jejího výrobce jedním z klíčových výrobků 

v segmentu šťáv, poţadované hodnoty FWS 24 % nebylo naměřeno v ţádné prodejně při 

ţádném z pokusů. Proto se také ve výpočtu Inventory indexu objeví za tento výrobek 

vţdy 0 (nesplněno). Hodnoty FWS Brokolice s jablkem, naměřené v jednotlivých 

prodejnách, jsou zaznamenány v grafu na obrázku 5.6. Jde opět o průměry hodnot 

zaznamenaných při čtyřech pozorováních. 

Obr. 5.6 FWS Brokolice s jablkem 
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Z grafu je patrné, ţe největší část prodejní plochy věnuje šťávě Brokolice s jablkem 

prodejna Globus (14 %). Nicméně ani tato nejlepší hodnota zdaleka nesplňuje kritérium, 

tedy minimálně 24 %. Jak jiţ bylo řečeno, v prodejnách Albert je zalistována pouze 100% 

mrkvová šťáva, z tohoto důvodu mají všechny prodejny tohoto řetězce FWS roven 

hodnotě 0 %. 

5.1.3 FWS Červená řepa 100% 

V tomto případě lze pro výpočet FWS opět pouţít modifikovaný vzorec 5.1. Do 

jmenovatele se nyní dosadí počet facingů Červené řepy 100%. Aby mohlo být 

konstatováno splnění či nesplnění poţadavků, je třeba výsledné hodnoty FWS porovnat 

s hodnotou 16 % (viz tabulka 5.1). Výsledky jsou zaznamenány v grafu na obrázku 5.7. 

Obr. 5.7 FWS Červená řepa 100% 
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Ačkoliv je Červená řepa 100% prioritně řazena aţ za Brokolici s jablkem, hodnoty FWS 

jsou na vyšší úrovni. Tento fakt můţe být způsoben například niţší prodejností šťávy 

z červené řepy (zůstává déle v regálech), nedbalostí prodejního personálu, nebo 

komunikačními nedostatky na straně výrobce. 

5.1.4 FWS Mrkev 100% 

I zde je moţné provést výpočty na základě vzorce 5.1. Ve jmenovateli zlomku se nyní 

objeví počet facingů zeleninových šťáv Mrkev 100%. Tento výrobek povaţuje společnost 

Beskyd Fryčovice za klíčový, přiděluje mu proto nejvyšší prioritu. Musí být zalistován ve 

všech prodejnách, kde se výrobky řady REFIT prodávají. V prodejnách Albert jde o 

jediný prodávaný (zalistovaný) druh šťáv REFIT. Proto zde budou hodnoty FWS pro 

tento výrobek shodné s hodnotami FWS pro šťávy REFIT.  

Přítomnost mrkvové 100% šťávy je kritériem pro splnění přítomnosti tzv. klíčového a 

doporučeného sortimentu (viz kapitola 5.1.6 a 5.1.7). U tohoto produktu lze proto 

očekávat nejlepší výsledky FWS. Tomu samozřejmě odpovídá i hodnota kritéria splnění 

FWS. Stejně jako u brokolicové šťávy je stanoveno minimálně na 24 % z celkové 

prodejní plochy věnované kategorii chlazených zeleninových šťáv. Více v grafu na 

obrázku 5.8. 

Obr. 5.8 FWS Mrkev 100% 
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Vzhledem k nízkému počtu konkurenčních výrobků zde pouhé dva facingy mrkvové 

šťávy tvoří 31 %, respektive 30 % facingů v kategorii chlazených zeleninových šťáv. 

V Globusu a prodejnách Tesco alespoň při jednom ze čtyř pozorování mrkvový výrobek 

chyběl, coţ těmto prodejnám pokazilo výsledné hodnocení nejen u FWS, ale promítlo se i 

v hodnocení klíčového a doporučeného sortimentu. Prodejna Tesco Hrabová (16 %) se 

však vyhnula umístění ve spodních příčkách pomyslného ţebříčku naměřením rekordní 

hodnoty FWS 38 % při pozorování 8. 2. 2011. 

Pokud společnost Beskyd Fryčovice povaţuje šťávu Mrkev 100% za prioritní, bylo by 

vhodné vést obchodníky ke zvyšování jejich zásob, případně zvýšit frekvenci jejich 

doplňování. Nezbytným krokem bude zřejmě přísnější kontrola přítomnosti tohoto artiklu 

v regálech. 

5.1.5 FWS Zelí s jablkem 

V tomto případě bude také pro výpočet pouţito jiţ obligátního vzorce 5.1. Vzhledem 

k niţší prioritě výrobku je kritérium splnění FWS stanoveno obdobně jako u Řepy 100% 

na obsazení alespoň 16 % vymezené prodejní plochy tímto výrobkem. Bliţší údaje lze 

vyčíst z grafu na obrázku 5.9. 

Obr. 5.9 FWS Zelí s jablkem 
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kromě Globusu byla alespoň jednou zaznamenána absence zelno-jablečné šťávy – 

v Tescu Hrabová dokonce dvakrát. 

5.1.6 Klíčový sortiment 

Pojem klíčový sortiment uţ byl zmíněn v předchozích podkapitolách. Hodnotí se zde 

přítomnost klíčových poloţek (dle výrobce) v prodejnách. Společnost Beskyd Fryčovice 

označila za prioritní výrobek z portfolia REFIT šťávu Mrkev 100%. Je li v regálech 

obchodníka tato poloţka přítomna, nabude proměnná „klíčový sortiment“ pro danou 

prodejnu hodnoty 1 – splněno. V opačném případě se do vzorce 5.2 pro výpočet Inventory 

indexu dosadí 0 – nesplněno. 

V tabulce 5.2 jsou zobrazeny výsledky klíčového a doporučeného sortimentu. Jsou z ní 

však vynechány údaje o prodejnách Albert, ve všech případech byl totiţ klíčový sortiment 

přítomen (vţdy 1). Vzhledem k tomu, ţe je v prodejnách Albert zalistována pouze 

mrkvová šťáva, doporučený sortiment je pro všechna pozorování roven 0. 

Tab. 5.2 Klíčový a doporučený sortiment 

Pozorování číslo I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Klíčový sortiment 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

Doporučený sortiment 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

Hrabová Poruba
Veličina / Prodejna

Globus Interspar Tesco

FuturumOpavská Dubina

 

Kromě prodejny Interspar Dubina chyběl klíčový sortiment vţdy alespoň jednou. Nedá se 

ovšem říci, ţe by v této prodejně bylo vystavení šťávy Mrkev 100% v pořádku. Při 

jednom z pozorování byla poslední láhev tohoto výrobku pohozena v chladicím boxu 

mezi zeleninou. Úroveň vystavení je však spíše předmětem Position a Presentation indexu 

(viz níţe). 

5.1.7 Doporučený sortiment 

Jednoduše řečeno, doporučený sortiment je rozšířením klíčového sortimentu o druhou 

nejvýznamnější poloţku z pohledu výrobce. V tomto případě je doporučeným 

sortimentem Mrkev 100% (klíčový sortiment) a Brokolice s jablkem. Pro splnění 

poţadavku přítomnosti doporučeného sortimentu proto musí být přítomny oba uvedené 

výrobky – pak je moţno do vzorce 5.2 pro výpočet Inventory indexu dosadit za 

doporučený sortiment 1. Výsledky doporučeného sortimentu jsou tedy horší, neţ 

v případě sortimentu klíčového. Stačí absence jednoho z těchto dvou prioritních výrobků 
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v prodejně a doporučený sortiment nabývá hodnoty 0. Splnění a nesplnění poţadavku 

přítomnosti doporučeného sortimentu v prodejnách zachycuje rovněţ tabulka 5.2. 

5.1.8 Celkové hodnocení Inventory indexu 

Hodnota Inventory indexu se vypočítá z výše uvedených dílčích poloţek. Promítnou se do 

něj tedy výsledky FWS REFIT, FWS Brokolice s jablkem, FWS Mrkve 100%, FWS 

Řepy 100%, FWS Zelí s jablkem, Klíčového sortimentu a Doporučeného sortimentu. 

K výpočtu se pouţije vzorec 5.2. Do vzorce se dosadí vţdy 1 nebo 0, podle toho, zda dílčí 

výsledek dané poloţky vyhovoval či nevyhovoval rozhodovacímu kritériu. Výsledek pak 

vypovídá o tom, na kolik procent byly splněny poţadavky výrobce, týkající se přítomnosti 

sledovaných produktů v prodejnách. 

Vzorec pro výpočet Inventory indexu 

100
7

7654321 



FFFFFFF

I  %  (Vz. 5.2) 

kde: 

I  ............Inventory index 

F1 ...........FWS REFIT 

F2 ...........FWS Brokolice s jablkem 

F3 ...........FWS Mrkev 100% 

F4 .......... FWS Řepa 100% 

F5 .......... FWS Zelí s jablkem 

F6 .......... Klíčový sortiment 

F7 .......... Doporučený sortiment 

Za Fx se dosadí 1 (faktor dodrţen), nebo 0 (faktor nedodrţen). 

 

Celkový průměr Inventory indexu činí 25 %. Dalo by se říci, ţe obchodníci plní 

poţadavky společnosti Beskyd Fryčovice, týkající se přítomnosti šťáv REFIT 

v prodejnách pouze z jedné čtvrtiny. 

Následující graf (obr. 5.10) zachycuje výsledné hodnoty Inventory indexu v jednotlivých 

prodejnách. Krabičkový graf v příloze č. 14/1 vyjadřuje, prostřednictvím rozloţení hodnot 

do kvartilů, stálost (jednotnost) zaznamenaných hodnot při výpočtech tohoto indexu pro 

jednotlivá měření. V přílohách č. 14/2 a 14/3 jsou pak obdobné grafy pro Position a 

Presentation index. 
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Obr. 5.10 Hodnoty Inventory indexu 

 

Interspar Dubina – s hodnotou Inventory indexu 36 % se tato prodejna umístila jako 

první. Výrobky REFIT zde skutečně v porovnání s konkurenčními výrobky zabíraly 

významnou část prodejní plochy (aţ 81 %) a pokaţdé byl přítomen klíčový výrobek 

Mrkev 100% - i kdyţ ne vţdy v poţadovaném mnoţství. Problémem v této prodejně je 

spíše způsob vystavení výrobků (viz dále). 

Tesco Hrabová – v této prodejně dosahoval FWS REFIT stabilně poměrně vysokých 

výsledků. Hodnocení Inventory indexu však sníţila občasná absence doporučného a 

klíčového sortimentu. S hodnotou 29 % je tato prodejna společně s oběma supermarkety 

Albert na druhém místě. 

Albert Supermarket Pustkovec a Albert Supermarket 30. dubna – obě dvě prodejny 

dopadly z hlediska indexu přítomnosti stejně (29 %). Dokonce dosahovaly i téměř 

totoţných průběţných výsledků – v nich mírně vede prodejna Albert na Pustkovci. Přesto, 

ţe se v těchto prodejnách prodává pouze jeden z výrobků (Mrkev 100%), díky malému 

obsahu prodejní plochy a nízkému počtu konkurentů stačí dva facingy tohoto výrobku 

k dosaţení lepších výsledků neţ v ostatních prodejnách. Navíc v těchto prodejnách nebyl 

ani jednou zaznamenán výpadek klíčového sortimentu. 

Tesco Poruba – tato prodejna sdílí společně s prodejnou Globus pomyslné třetí místo 

v ţebříčku výsledků Inventory indexu (25 %). Oproti Globusu však tato prodejna trpí 

poměrně častými výpadky jednotlivých výrobků – při kaţdém pozorování se stalo, ţe 
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v regálech aspoň jeden výrobek scházel. Ani úroveň vystavení výrobku neodpovídala 

standardům. 

Globus Opavská – přesto, ţe prodejna dosahovala stabilně relativně slušných výsledků 

FWS (jak celkově, tak pro jednotlivé výrobky) a nepotýkala se s významnějšími výpadky 

výrobku (jen při pozorování dne 15. 2. 2011 chyběl výrobek Mrkev 100%), s 25 % 

dosáhla pouze průměru mezi naměřenými výsledky. V tomto případě hodnocení prodejny 

doplatilo na přísná kritéria výrobce. Bylo zde dosahováno stabilně dobrých výsledků, ale 

málokdy se přehouply přes hranici poţadovanou k přijetí a zapsání „1 – splněno“ do 

konečného vzorce. 

Tesco Futurum – s pouhými 18 % se tato prodejna umístila jako předposlední. Spolu 

s prodejnou Albert Hypermarket v Avionu jde o jediné dvě prodejny s podprůměrným 

výsledkem, tedy hodnotou Inventory indexu niţší neţ 25 %. 

V hodnocení prodejny Tesco Futurum se odrazila dvojitá absence šťávy Mrkev 100%, coţ 

dále zapříčinilo nedodrţení klíčového a také doporučeného sortimentu. Spolu s prodejnou 

Tesco Poruba šlo o jediné případy, kdy tato poloţka v nabídce chyběla dvakrát. Zároveň 

prodejna Tesco Futurum dosáhla při jednom z pozorování (8. 2. 2011) jako jediná 

hodnoty Inventory indexu 0%, coţ pokazilo celkový průměr. Toho dne zde byl přítomen 

pouze jeden exemplář výrobku Zelí s jablkem. 

Albert Hypermarket Avion – hodnota Inventory indexu 14 %, tedy nejniţší výsledek ze 

všech sledovaných prodejen, byla naměřena právě zde. V hodnocení prodejny se promítlo 

zalistování pouze jednoho druhu výrobku (Mrkev 100%) a jeho vystavení v pouhých 

dvou řadách (dva facingy). V supermarketech Albert tento způsob vystavení stačil, 

nicméně v případě hypermarketu, který nabízí větší mnoţství konkurenčních výrobků a 

tedy poskytuje dané kategorii větší prodejní plochu, jsou pouhé dva facingy málo. 

Kuriozitou zde bylo vystavení konkurenčního výrobku s téměř totoţným designem hned 

vedle šťáv REFIT (viz obr. 5.11). Vzhledem k tomu, ţe šlo o levnější výrobek, je tento 

krok pro společnost Beskyd Fryčovice značně nevýhodný. 
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Obr. 5.11 Šťávy REFIT a jejich konkurenční obdoba 

 

5.2 Position index 

Jak vyplývá ze samotného názvu, prostřednictvím Position indexu (indexu pozice) se 

hodnotí umístění sledovaného výrobku v regálech obchodníka. Nehraje zde roli to, jaké 

procento prodejní plochy výrobek zaujímá, ale spíše zda je v rámci prodejního prostoru 

věnovanému kategorii vhodně umístěn – tj. zda jsou dodrţeny faktory, zvyšující jeho 

prodejnost. 

V tomto případě bylo pro výpočet Position indexu nadefinováno šest proměnných (viz 

následující podkapitoly). Pokud byl faktor dodrţen, dosadí se do vzorce 5.3 pro výpočet 

Position indexu 1, pokud faktor dodrţen nebyl, dosadí se 0. Výsledky jsou opět odlišné 

v závislosti na prodejně. Jejich přehled poskytuje tabulka v příloze č. 11. 

5.2.1 Umístění výrobku 

Tento faktor je splněn pouze tehdy, kdyţ je výrobek umístěn jako první ve směru toku 

zákazníku – má „image leadera“, protoţe je zákazníkům na očích jako první v dané 

výrobkové kategorii. V některých případech je obtíţné zjistit, ze kterého směru přichází 

do sektoru chlazených zeleninových šťáv většina zákazníků. Obvykle stačilo chvíli 

pozorovat dění v prodejně a ve všech případech se potvrdilo, ţe zákazníci přicházejí 

z hlavní (páteřní) nákupní trasy. 

V prodejně Albert Hypermarket a ve všech prodejnách Tesco byl faktor „umístění 

výrobku“ dodrţen opakovaně při všech pozorováních. Zvláštností je, ţe v kaţdé prodejně 

Tesco jsou šťávy REFIT vystaveny v jiné části úseku zeleniny. V Tescu Hrabová jsou 

zeleninové šťávy vystaveny na konci úseku zeleniny vpravo, v Tescu v Porubě taktéţ 

vpravo, ale na začátku tohoto úseku a v Tescu v OC Futurum je tento sortiment umístěn 

nalevo. 
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Téměř vţdy platí, ţe je tento faktor dodrţen nebo nedodrţen při všech pozorováních, 

neboť obchodníci jen zřídka mění pořadí výrobků v regálech. Jedinou výjimkou je 

prodejna Interspar Dubina, kde bylo dodrţení faktoru proměnlivé. Navíc vzhledem ke 

specifickému způsobu vystavování chlazených zeleninových šťáv (chladicí box s horním 

přístupem) je zde určení výrobku s imagem leadera sloţitější. Zde se image leadera 

posuzoval podle toho, zda je výrobek na okraji boxu (blíţe zákazníkovi, který se pro něj 

ohýbá) nebo dále od okraje, kde je dostupnost výrobku obtíţnější. 

V prodejnách Albert Supermarket a prodejně Globus byly šťávy REFIT umístěny aţ za 

konkurenčními výrobky (vzhledem k toku zákazníků). 

5.2.2 Pořadí značek 

Na základě tzv. pravidel merchandisingu (viz kapitola 3) je ţádoucí, aby byly výrobky 

vystaveny v takové výšce, která jim zajistí nejvyšší prodejnost. Výrobci tedy poţadují, 

aby se v této optimální výšce nacházel právě jejich produkt a konkurenční výrobky byly 

pokud moţno na nejméně výhodných pozicích. Z empirických výzkumů bylo zjištěno, ţe 

optimální výškou je vzdálenost 150 cm od podlahy prodejny, případně výška očí 

zákazníků. Lze tedy stanovit optimální interval od 150 do 180 cm. Pokud se šťávy REFIT 

nacházely v tomto intervalu, byl faktor „pořadí značek“ splněn. 

U tohoto faktoru jsou výsledky v jednotlivých prodejnách podobně jako u předchozího 

faktoru v čase konstantní. Obchodníci nemění umístění výrobků ani ve vertikálním směru. 

Nicméně i zde se projevil rozdíl v systému umístění chlazených zeleninových šťáv mezi 

jednotlivými prodejnami téhoţ řetězce. Zatím co v prodejnách Tesco Poruba a Futurum 

jsou výrobky umístěny v úrovni očí, v prodejně Tesco Hrabová se šťávy REFIT nachází 

přibliţně ve výšce jednoho metru. 

Pořadí značek bylo vţdy dodrţeno v obou prodejnách Albert Supermarket a v prodejnách 

Tesco Poruba a Tesco Futurum. V ostatních prodejnách faktor dodrţen nebyl. 

5.2.3 Sekundární vystavení výrobku 

V pořadí třetím hodnoceným faktorem Position indexu je sekundární vystavení výrobku. 

Pokud je sekundární vystavení vhodně pouţito například v kombinaci s POSM, můţe se 

podle průzkumu Ipsos-Tambor a Coca-Cola HBC Czech Republic zvýšit prodejnost 

výrobku řádově aţ o desítky procent. [17] Z tohoto důvodu je dodrţení faktoru pro 

výrobce ţádoucí. Faktor je dodrţen, pokud je výrobek na prodejní ploše vystaven ještě 
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jednou v jiném místě, neţ je pro něj obvyklé – v tomto případě jinde neţ v regále 

s chlazenými zeleninovými šťávami. 

Tento faktor však nebyl dodrţen při ţádném z pozorování v ani jedné prodejně a proto 

dosáhl nejhorších výsledků v rámci indexu pozice. Zároveň ale nebyly druhotně 

vystavovány ani konkurenční produkty. Komplikací v sekundárním vystavování tohoto 

sortimentu je zřejmě nutnost chlazení výrobků. Nestačí tedy například vystavení výrobků 

při vstupu do prodejny formou paletových ostrůvků, ale musel by zde být přítomen 

chladicí box. Mimo to maloobchodníci raději věnují prostor produktům s vyšší marţí 

nebo sezónnímu zboţí. 

5.2.4 Nepřerušovaný blok 

Výrobci poţadují, aby měli zákazníci najednou po ruce pokud moţno celý sortiment 

jejich výrobků a mohli si tak pohodlně vybrat z přehledné nabídky. Z tohoto důvodu je 

ţádoucí dodrţení faktoru „nepřerušovaný blok“, tedy aby v rámci dané výrobkové 

kategorie nebylo zboţí jednoho výrobce v regále rozděleno výrobky konkurentů. 

Splnit tento poţadavek není pro obchodníky náročné, faktor byl dodrţen ve všech 

prodejnách. Pouze při jednom pozorování (15. 2. 2011) v prodejně Interspar Dubina byl 

výrobek REFIT umístěn mezi jinými výrobky a faktor tak dodrţen nebyl. 

Obecně lze říci, ţe tento faktor je v rámci indexu pozice s pouhým jedním zaváháním 

Intersparu dodrţen nejčastěji. 

5.2.5 Rotace zásob 

Pro výpočet Position indexu je třeba sledovat také faktor „rotace zásob“. Podle charakteru 

zboţí je moţné stanovit různá pravidla, z nichţ bude vycházet dodrţení či nedodrţení 

tohoto faktoru. V případě potravinářských výrobků je nejvhodnější pouţít pravidla FIFO 

(first in – first out). Toto pravidlo říká, ţe zboţí, jeţ bylo do prodejny dodáno jako první, 

by mělo být také jako první prodáno. Jinými slovy jednotlivé výrobky by měly být 

v regále seřazeny podle data trvanlivosti (nejčerstvější vzadu, starší vpředu), aby 

zákazníci nejdříve nakupovali starší zboţí a nedocházelo k hromadění prošlých výrobků. 

Pokud do prodejny dorazí nová várka zboţí, musí toto zboţí personál v prodejně 

vyskládat aţ za jiţ vystavené výrobky. 

Faktor je tedy dodrţen, pokud jsou šťávy REFIT v regále seřazeny podle data spotřeby od 

nejstarší po nejčerstvější (první šťáva v regále je nejstarší, poslední nejčerstvější).  
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Ve většině prodejen byl faktor vţdy dodrţen. Výjimku tvoří pouze prodejny Interspar 

Dubina a Tesco Poruba. V Intersparu při pozorování 15. 2. 2011 výrobky REFIT zcela 

chyběly, proto nebylo moţné zkontrolovat pořadí výrobků a faktor byl automaticky 

nedodrţen. V prodejně Tesco Poruba byl tento faktor dodrţen jen z poloviny. Při dvou 

pozorováních prodejna vyhověla a při dalších dvou jiţ nikoliv. 

5.2.6 Merchandising 

Poslední poloţkou nutnou pro výpočet Position indexu je faktor „merchandising“. Jde o 

velice široký a obecný pojem, nicméně v tomto případě jde o pouhou estetičnost 

vystavení výrobků. Dá se říct, ţe jde o relativně subjektivní kritérium, nicméně i celkový 

pocit, jaký vyvolá způsob vystavení zboţí v zákazníkovi je důleţitý. Pro vyšší objektivitu 

byl tento faktor rozloţen na dílčí části: čitelnost etikety (správné natočení výrobku), 

čitelnost ceny, úroveň osvětlení výrobků, vyskladnění výrobků z krabic do polic, srovnání 

výrobků do řad. 

Na základě pozorování bylo zjištěno, ţe některé prodejny velice dbají o to, jak je jejich 

zboţí vystaveno a urovnáno a jiné naopak na vizuální stránku zboţí důraz nekladou. Mezi 

prodejny s vysokou úrovní merchandisingu šťáv REFIT patří Globus a Albert 

Supermarket 30. dubna. Zde bylo kritérium merchandisingu dodrţeno při všech čtyřech 

pozorováních. Naprosto opačný přístup byl zaznamenán v prodejnách Interspar Dubina a 

Tesco Poruba, kde nebyl faktor dodrţen ani jednou. V těchto prodejnách se personál 

neobtěţoval ani vyskladnit výrobky z původních kartonových krabic, tedy ze 

sekundárního obalu určeného k transportu zboţí. V prodejně Tesco byla krabice alespoň 

seříznuta přibliţně ve třetině její výšky, takţe byla etiketa výrobku s trochou snahy 

čitelná. V Intersparu bylo nevhodné vystavení šťáv v krabicích ještě podtrţeno jejich 

neobvyklým umístěním v chladicím boxu s vrchním přístupem. Zákazník tak mohl šťávy 

REFIT identifikovat pouze podle typicky barevných uzávěrů lahví. V prodejně Tesco 

Hrabová byla zaznamenána 50% úspěšnost dodrţení merchandisingu a v ostatních 

prodejnách pak převaţovalo dodrţení tohoto faktoru. 

5.2.7 Celkové hodnocení Position indexu 

Podobně jako u celkového hodnocení Inventory indexu, i zde se celkový výsledek 

vypočítá jako aritmetický průměr hodnot jednotlivých poloţek. Výpočet se provede dle 

vzorce 5.3, kdy se za jednotlivé proměnné dosadí vţdy 1 či 0 podle dodrţení nebo 

nedodrţení faktoru. Ze získaných hodnot je pak moţné vypočítat celkový aritmetický 
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průměr Position indexu ve všech prodejnách. Výsledky indexu dávají obrázek o tom, jak 

obchodníci plní poţadavky společnosti Beskyd Fryčovice vzhledem k pozici výrobků 

REFIT v sektoru chlazených zeleninových šťáv. 

Vzorec pro výpočet Position indexu 
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6

654321 



FFFFFF

Po  %   (Vz. 5.3) 

kde: 

Po ..........Position index 

F1 ...........Umístění výrobku 

F2 ...........Pořadí značek 

F3 ...........Sekundární vystavení 

F4 .......... Nepřerušovaný blok 

F5 .......... Rotace zásob 

F6 .......... Merchandising 

Za Fx se dosadí 1 (faktor dodrţen), nebo 0 (faktor nedodrţen). 

Celkový výsledek Position indexu je 59 %. Znamená to, ţe obchodníci plní poţadavky na 

umístění šťáv REFIT ve svých prodejných více neţ z jedné poloviny. 

Hodnoty Position indexu pro jednotlivé prodejny zobrazuje graf na obrázku 5.12. Čtyři 

prodejny se drţí nad průměrem, přičemţ Tesco Futurum je první s poměrně výrazným 

odstupem (hodnota 79 %). Ostatní dvě prodejny Tesco jsou o 1 procentní bod pod 

celkovým průměrem a dvě prodejny se octly pod hodnotou 59 % s výraznějším odstupem. 

Obr. 5.12 Hodnoty Position indexu 
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Tesco Futurum – prodejna splnila kritéria Position indexu nejlépe ze všech. Hodnota 79 

% svědčí o velmi dobré pozici šťáv REFIT (respektive Tesco Healthy Living) mezi 

ostatními výrobky této výrobkové kategorie. Aţ na „sekundární vystavení výrobků“ (které 

nebylo zaznamenáno ani jednou v ţádné prodejně) a na jeden prohřešek proti kritériu 

„merchandising“ při prvním pozorování byla vţdy splněna všechna kritéria. 

Albert Supermarket 30. dubna – s 67 % se tato prodejna umístila jako druhá. Pozice 

výrobků REFIT je zde dobrá, oproti dvěma dalším prodejnám Albert vyniká lepší úrovní 

merchandisingu, coţ se projevilo pečlivějším vystavováním těchto výrobků (např. 

natočení etiketou k zákazníkům). Nedostatkem prodejen Albert Supermarket je umístění 

šťáv REFIT jako posledních v dané kategorii vzhledem ke směru toku zákazníků. Šťávy 

REFIT jsou zde v chladicích boxech spolu s ostatními výrobky společnosti Beskyd 

Fryčovice aţ na samém konci úseku zeleniny – je vytvořen relativně samostatný blok 

výrobků společnosti Beskyd Fryčovice. Takovéto oddělení šťáv REFIT od levnějších 

konkurenčních výrobků (v přepočtu na 100 ml) by mohlo být vnímáno jako výhoda, 

nicméně musely by být umístěny před výrobky konkurentů. 

Albert Supermarket Pustkovec – tato prodejna dosáhla výsledku 63 %, spolu 

s prodejnou Albert Hypermarket Avion tak sdílí třetí místo v ţebříčku Position indexu. 

Situace je zde velice podobná jako u předchozí prodejny Albert Supermarket. Za horší 

výsledek je zodpovědné selhání „merchandisingu“ při pozorování ze dne 15. 2. 2011. 

Albert Hypermarket Avion – přesto, ţe tato prodejna získala stejné hodnocení jako 

Albert supermarket na Pustkovci (63 %), situace je zde poněkud jiná. Narozdíl od 

supermarketů Albert je splněno kritérium „umístění výrobku“, proto zde šťávy REFIT 

získaly image leadera. Bohuţel však není splněno kritérium „pořadí značek“, protoţe se 

v této prodejně šťávy REFIT nenachází v optimální výšce, která by zaručila jejich 

maximální prodejnost. 

Tesco Poruba a Tesco Hrabová – obě prodejny splnily Position index z 58 % a octly se 

tak těsně pod průměrnou hodnotou 59 %. Dílčí výsledky obou prodejen se však značně 

liší. Zatímco v porubském Tescu jsou šťávy REFIT umístěny první v toku zákazníků a 

mají tak image leadera, v Tescu Hrabová bylo kritérium „umístění výrobku“ nesplněno. 

Z pohledu hodnocení „rotace zásob“ a „merchandisingu“ zase dopadla výrazně lépe 

prodejna v Hrabové. Rozdíly tak byly smazány a obě prodejny se dělí o čtvrté místo 

Position indexu. 
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Globus Opavská – v tomto případě byly proměnné Position indexu splněny pouze z 50 

%. Přesto, ţe prodejna vyniká pečlivostí při „merchandisingu“ a dodrţováním „rotace 

zásob“, nedodrţení faktorů „umístění výrobku“ a „pořadí značek“ posunulo tuto prodejnu 

aţ na předposlední pozici. Výrobky REFIT jsou zde umístěny aţ na konci oddělení 

zeleniny (konkurence je téměř na začátku tohoto úseku) a navíc je police s těmito výrobky 

ve výšce cca 1m od podlahy, tedy níţ neţ je vhodné. 

Interspar Dubina – v této prodejně se na výsledné hodnotě Position indexu (38 %) 

podepsalo pouhé pohození mrkvové šťávy REFIT v chladicím boxu se zeleninou při 

jednom z pozorování. Konkurenční výrobky přitom byly vystaveny pro tuto prodejnu 

standardně. Při pozorování 15. 2. 2011 tedy prodejna dosáhla 0 % Position indexu. Při 

ţádném pozorování nebyl kromě faktoru „sekundární vystavení“ dodrţen ani faktor 

„pořadí značek“ a „merchandising“. Úroveň „merchandisingu“ zde neodpovídá 

standardům a je jednoznačně nejhorší ze všech sledovaných prodejen (viz kapitola 5.2.6). 

5.3 Presentation index 

Posledním z trojice indexů je index prezentace, neboli Presentation index. Tento index 

dává představu o tom, jakou pozornost věnují obchodníci prezentaci konkrétního zboţí. 

Pro šťávy REFIT bylo do tohoto indexu zakomponováno a následně v prodejnách 

pozorováno šest proměnných: individuální ocenění, sekundární ocenění, POSM v sektoru 

výrobku, sekundární umístění POSM, čistota výrobků, čistota prodejní oblasti. Výsledné 

hodnoty tohoto indexu jsou zobrazeny v tabulce přílohy č. 12. 

5.3.1 Individuální ocenění 

Z pohledu zákazníka je cena výrobku jedním z nejpodstatnějších nositelů informací o 

kvalitě výrobku a zároveň významným kritériem při rozhodování o jeho koupi. Pokud 

není zřejmé, kolik výrobek stojí, zákazník jej pravděpodobně nekoupí. Je proto nezbytné, 

aby byl kaţdý výrobek opatřen cenovkou, nebo aby byla cena výrobku přehledně a čitelně 

umístěna v jeho blízkosti (nejčastěji v čelní liště regálu). Pokud je výrobek řádně označen 

cenou, je faktor individuální ocenění dodrţen a do vzorce 5.4 se dosadí 1.  

Dodrţení tohoto faktoru je i v zájmu obchodníků, takţe se individuální ocenění obešlo 

bez větších problémů. Pouze při prvním pozorování v Intersparu (8. 2. 2011) nebyly 

výrobky řádně oceněny a problémy se zjištěním jejich ceny v interních dokumentech měl 

i prodejní personál v sektoru zeleniny. Při dalších pozorováních byly jiţ výrobky oceněny 

buď přímo cenovkou, nebo štítkem na chladicím boxu. 
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5.3.2 Sekundární ocenění 

Sekundární ocenění je určeno především pro výrobky, které jsou takzvaně “v akci“. 

Výrobci, respektive obchodníci touto cestou zákazníky upozorní na jedinečnou nabídku 

některých výrobků. Můţe jít například o poutač ve výkladní skříni nebo při vstupu do 

prodejny, kde je zobrazen výrobek a jeho výhodná cena. V takovémto provedení nebylo 

sekundární ocenění zaregistrováno ani jednou. Jelikoţ však sám výrobce v době 

pozorování nenabízel ţádnou formu podpory prodeje šťáv REFIT a tudíţ ani obchodníci 

nemohli disponovat reklamními poutači a jinými POSM, stačilo ke splnění faktoru 

„sekundární ocenění“ pouze zlevnění ceny výrobků a zvýraznění této zvýhodněné ceny 

pro prodejce obvyklým způsobem (např. wobblerem či obyčejným štítkem s nápisem 

„akce“). Právě tímto způsobem byly sekundárně oceněny šťávy REFIT v prodejně Globus 

při pozorování 8. 2. 2011. 

5.3.3 POSM v sektoru výrobku 

POS materiály pomáhají zákazníkům s orientací v nepřeberné nabídce zboţí na prodejní 

ploše. Jsou jednou z mála forem marketingové komunikace, která zákazníkům nevadí, 

naopak ji vítají. Neméně je tato forma komunikace oblíbená u výrobců zboţí a 

obchodníků, neboť pomáhá zákazníkům rozhodnout se ve prospěch jejich zboţí. 

V případě šťáv REFIT nebyly POS materiály, které by měly na přítomnost těchto 

produktů upozorňovat, v prodejnách vůbec zaznamenány. Jejich absence v prodejních 

prostorách ovšem není vinou obchodníků, ale výrobce (společnosti Beskyd Fryčovice), 

který POSM svým distributorům zatím nedodává. Z tohoto důvodu je třeba zváţit 

vyřazení tohoto faktoru z Presentation indexu. Jelikoţ je ale tento faktor běţnou součástí 

Position indexu a z pohledu zákazníka je irelevantní, zda se v prodejně POSM 

nevyskytují kvůli výrobci či obchodníkovi, zůstane faktor ve výpočtu zachován. Výsledky 

Presentation indexu tak budou o něco horší, nedojde však k ovlivnění pořadí prodejen, 

neboť je faktor ve všech případech nedodrţen. 

5.3.4 Sekundární umístění POSM 

I v případě sekundárního umístění POSM v prodejně nebylo zaznamenáno jediné 

dodrţení tohoto faktoru a tudíţ dojde ke sníţení hodnoty Presentation indexu bez vlivu na 

pořadí prodejen. Důvody jsou popsány v kapitole 5.3.3. 
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5.3.5 Čisté výrobky 

Čistota prezentovaného zboţí je jiţ z velké míry v rukou obchodníků. Kaţdý výrobek by 

měl být zkontrolován a v případě nutnosti zbaven nečistot, aby se jej zákazník neštítil 

dotknout. Čistota výrobků ale stále zůstává vizitkou výrobce. Ti by se proto měli snaţit 

dodávat výrobky co nejčistší. 

S čistotou výrobků nebyly větší problémy. Vţdy byl tento faktor dodrţen v prodejnách 

Albert Supermarket Pustkovec, Interspar Dubina a Tesco Hrabová. V ostatních 

prodejnách bylo zaznamenáno právě jedno nedodrţení faktoru. Problémy s čistotou 

výrobku se nejčastěji projevovaly u šťávy Řepa 100%. Červené skvrny na bílé láhvi jsou 

navíc prakticky nepřehlédnutelné. V tomto případě by měl pravděpodobně zakročit 

výrobce a zajistit očištění výrobků pokud moţno ještě na výrobní lince, dokud nejsou 

skvrny z řepové šťávy zaschlé. 

5.3.6 Čistá prodejní oblast 

Na čistotě prodejní oblasti se jiţ výrobci nijak nepodílí, tento faktor a jeho dodrţení je 

tedy čistě v reţii obchodníků a je také především jejich doménou. Znečistěná prodejní 

oblast však můţe mít špatný vliv na prodejnost výrobků, které se v ní nachází. Proto by 

měli výrobci kontrolovat čistotu prodejen distributorů a zohlednit tento faktor při jejich 

hodnocení. 

Nedostatky v čistotě prodejní oblasti chlazených zeleninových šťáv byly zaznamenány 

pouze v prodejně Tesco Poruba - zato hned dvakrát. Ve všech prodejnách jsou chladicí 

boxy se zeleninovými šťávami umístěny v sektoru zeleniny, ale pouze v této prodejně se 

na podlaze nacházely zbytky zeleniny. Ani vzhled poměrně starých chladicích boxů není 

zrovna přitaţlivý. Na kovových průduších se navíc často objevuje koroze. 

5.3.7 Celkové hodnocení Presentation indexu 

Celkový výsledek Presentation indexu pro jednotlivé prodejny se opět vypočítá jako 

aritmetický průměr výsledků všech čtyř pozorování. Pro výpočet dílčích výsledků 

jednotlivých pozorování se pouţije vzorec 5.4. V podstatě jde opět o aritmetický průměr 

výsledků jednotlivých faktorů, tedy jedniček a nul. 
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Vzorec pro výpočet Presentation indexu 
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F2 ...........Sekundární ocenění 

F3 ...........POSM v sektoru výrobku 

F4 .......... Sekundární umístění POSM 

F5 .......... Čistota výrobků 

F6 .......... Čistota prodejní oblasti 

Za Fx se dosadí 1 (faktor dodrţen), nebo 0 (faktor nedodrţen). 

 

Celková hodnota Presentation indexu (tedy průměrná hodnota všech prodejen 

dohromady) činí 46 %. Poţadavky zaměřené na prezentaci šťáv REFIT jsou tedy plněny 

ani ne z poloviny. Situaci v jednotlivých prodejnách pak znázorňuje graf na obrázku 5.13. 

Obr. 5.13 Hodnoty Presentation indexu 

 

Tesco Hrabová a Albert Supermarket Pustkovec – tyto dvě prodejny dosáhla nejen 

shodného výsledku 50 %, ale i naprosto stejných dílčích výsledků. Vţdy byly splněny 

faktory „individuální ocenění“, „čistota výrobků“ i „čistá prodejní oblast“. Ostatní faktory 

byly vţdy nedodrţeny. 
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Globus Opavská – v této prodejně dosáhla hodnota Presentation indexu také 50 %, 

nicméně dílčí výsledky se od předchozích dvou prodejen mírně lišily. Při jednom 

pozorování zde bylo zaznamenáno nedodrţení faktoru „čistota výrobků“ u produktu Řepa 

100%. Naopak byl této prodejně přičten bod k dobru za upozornění zákazníků na právě 

probíhající slevu výrobků REFIT, i kdyţ jen formou wobbleru s nápisem „akce“. Tímto 

zvýrazněním ceny šťáv REFIT byl v této prodejně (jako jediné) dodrţen poţadavek 

„sekundární ocenění“. 

Tesco Futurum, Albert Supermarket 30. dubna a Albert Hypermarket Avion – 

všechny tři prodejny dosáhly průměrného výsledku 46 %. Situace v těchto prodejnách 

byla navíc velice podobná. Pokaţdé došlo ke splnění faktoru „individuální ocenění“ a 

„čistá prodejní oblast“. U faktoru „čistota výrobků“ byla zaznamenána 75% úspěšnost 

plnění – tj. v kaţdé prodejně jednou nedodrţen a třikrát dodrţen. Tradičně se tento 

problém týkal nejvíce výrobků Řepa 100%. 

Interspar Dubina – zde byla taktéţ naměřena hodnota odpovídající průměrnému 

výsledku, tedy 46 %. Situace této prodejny se však od předchozích tří mírně liší. 

V jednom případě chybělo „individuální ocenění výrobků“. Na druhou stranu nebyl ani 

jednou zaznamenán problém s dodrţením faktoru „čistota výrobků“. 

Tesco Poruba – nejhůře v hodnocení indexu prezentace dopadla právě tato prodejna. S 

38 % je jediným prodejním místem, které je pod průměrnou hodnotou Presentation 

indexu. Pokaţdé zde byl splněn pouze faktor „individuální ocenění“. Jedno nesplnění bylo 

zaznamenáno u faktoru „čistota výrobku“ a jako jediná měla tato prodejna problémy 

s „čistotou prodejní oblasti“ – u tohoto faktoru byl zpozorován nedostatek hned při dvou 

pozorováních. Úspěšnost tohoto dodrţení tohoto faktoru je tedy jen 50%. 

Jak jiţ bylo zmíněno, není zcela férové hodnotit přítomnost POSM v případě, ţe je 

výrobce maloobchodníkům neposkytuje. Pro zajímavost je na obrázku 5.14 zobrazen graf, 

udávající hodnoty Presentation indexu oproštěné od faktorů „POSM v sektoru výrobku“ a 

„Sekundární umístění POSM“. Celková průměrná hodnota Presentation indexu se pak 

zvýší ze 46 % na 69 %. 
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Obr. 5.14 Hodnoty Presentation indexu bez POSM 

 

5.4 Total Shopscore index 

Total Shopscore index (TSI) je souhrnným indexem, vyjadřujícím kvalitu procesů 

v maloobchodních jednotkách a celkový přístup maloobchodníků k merchandisingu 

určitého zboţí – v tomto případě chlazených zeleninových šťáv REFIT společnosti 

Beskyd Fryčovice.  

5.4.1 Výpočet TSI 

Do hodnoty Total Shopscore indexu se promítají výsledky Inventory indexu, Position 

indexu a Presentation indexu. Ve své podstatě je TSI jejich geometrickým průměrem (viz 

vzorec 5.5). Případně jej lze vypočítat i jako aritmetický průměr těchto indexů (viz vzorec 

5.6). Pokud ţádná z veličin nutných k výpočtu TSI není rovna 0, je vhodnější pouţít pro 

výpočet geometrický průměr, neboť poskytuje komplexnější náhled na situaci. Výsledné 

hodnoty TSI jsou k nahlédnutí v příloze č. 13. 
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3 PPoITSI    (Vz. 5.5) 

kde: 

TSI.........Total Shopscore index 

I .............Inventory index 

Po .......... Position index 

Pr .......... Presentation index 

56%

69%

69%

69%

69%

75%

75%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tesco Poruba

Albert H Avion

Albert S 30. dubna

Interspar Dubina

Tesco Futurum

Albert S Pustkovec

Globus Opavská

Tesco Hrabová

Presentation index

P
ro

d
e

jn
a



- 74 - 

 

Vzorec pro výpočet TSI jakoţto aritmetického průměru 

3

PPoI
TSI




  (Vz. 5.6) 

kde: 

TSI.........Total Shopscore index 

I .............Inventory index 

Po .......... Position index 

Pr .......... Presentation index 

 

5.4.2 Sumarizace výsledků 

Výsledné hodnoty TSI jsou spolu s výsledky jednotlivých dílčích indexů zaneseny 

v tabulce 5.3. Hodnoty jsou uvedeny v %. Celková hodnota TSI pro šťávy REFIT je 41 % 

(geometrický průměr). Obchodníci tedy z větší části neplní poţadavky společnosti Beskyd 

Fryčovice, týkající se merchandisingu šťáv REFIT. 

Tab. 5.3 Hodnoty TSI, Inventory indexu, Position indexu a Presentation indexu (v %) 

Inventory index 25

Position index 59

Presentation index 46

Total Shopscore Index - aritm. 44

Total Shopscore Index - geom. 41
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Při bliţším pohledu do sloupce „celkový průměr“ v tabulce 5.3 lze spatřit celkové 

průměry (aritmetické) hodnot Inventory, Position a Presentation indexu. Graficky lze 

výsledné hodnoty indexů a jejich podíl na hodnotě TSI vyjádřit paprskovým grafem (viz 

obr. 5.15). Na osách je vţdy zobrazen konkrétní dílčí index a hodnota TSI je vyjádřena 

plochou, vzniklou propojením hodnot těchto indexů (tmavá plocha). Maximální moţná 

plocha (světlá plocha), vzniklá spojením vrcholů všech tří os, představuje maximální, a 

tedy ideální hodnotu TSI (100 %). 



 

- 75 - 

Obr. 5.15 Grafické vyjádření TSI 

 

Nejlépe byly dodrţeny proměnné Position indexu (59 %). Tento index se stal zároveň 

nejméně vyrovnaným, jeho amplituda činí neskutečných 41 %. Kromě sekundárního 

vystavování výrobků (pokaţdé nesplněno) byly faktory tohoto indexu poměrně svědomitě 

dodrţovány. V některých případech neměly šťávy REFIT image leadera, jinde zase 

nebyly umístěny v optimální výšce. Zbývající faktory byly ale dodrţeny téměř pokaţdé.  

Druhým nejúspěšnějším se stal Presentation index (46 %). Tato niţší hodnota však není 

zcela na vině obchodníků, neboť nemají k dispozici POSM pro prezentaci šťáv REFIT. 

Faktory týkající se POSM tedy ani nemohly být dodrţeny. Dalším nedodrţovaným 

faktorem bylo sekundární ocenění výrobků, tento faktor však také do jisté míry souvisí 

s POSM (plakáty apod.). Ostatní faktory byly převáţně dodrţovány. Prodejny dosahovaly 

nejstabilnějších výsledků právě u tohoto indexu. Rozdíl mezi oběma extrémními 

hodnotami, tedy mezi minimem a maximem, je jen 12 %. 

S pouhými 25 % dopadl nejhůře Inventory index, který byl v průměru splněn jen z jedné 

čtvrtiny a sniţuje tak celkovou hodnotu TSI. Na vině je zde velmi malá úspěšnost 

dodrţení faktorů FWS. Poměrně vysoko nastavená kritéria pro splnění tohoto faktoru 

způsobila, ţe byl dodrţen opravdu výjimečně. V případě celkového FWS pouze jednou a 

u šťávy Brokolice s jablkem dokonce ani jednou. V prodejnách Albert jsou navíc 
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zalistovány pouze šťávy Mrkev 100%, proto tyto prodejny nemohou splnit faktor 

„doporučený sortiment“ k jehoţ dodrţení je vyţadována šťáva Brokolice s jablkem. 

5.4.3 Hodnoty TSI a jeho rozbor v jednotlivých prodejnách 

Pořadí prodejen podle výsledků TSI je zachyceno v grafu na obrázku 5.16. Pro úplnost je 

třeba dodat, ţe graf vychází z hodnot TSI jakoţto geometrického průměru dílčích indexů. 

Z důvodu různorodějších vstupních a tedy i výstupních hodnot neţ v předchozích grafech 

jsou hodnoty zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Světleji jsou vyznačeny prodejny, 

které se octly pod průměrnou hodnotou 41 %.  

Obr. 5.16 Pořadí prodejen podle výsledků TSI 

 

Pro lepší představu o dodrţování dílčích indexů prodejnami je zde uveden obrázek 5.17. 

Graf, který je na něm zobrazen vychází z tabulky 5.3, přičemţ prodejny jsou seřazeny 

sestupně dle hodnoty TSI. 
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Obr. 5.17 Hodnoty indexů v jednotlivých prodejnách 

 

Albert Supermarket Pustkovec – v celkovém hodnocení se nejlépe umístila právě tato 

prodejna. Hodnota TSI jakoţto geometrického průměru dílčích indexů je rovna 44,7 %. 

Tento výsledek si prodejna vyslouţila stabilním dosahováním nadprůměrných hodnot 

dílčích indexů (viz obr. 5.17).  

Vzhledem k tomu, ţe jsou prodejny Albert Supermarket menší, neţ ostatní pozorované 

prodejny (hypermarkety), nachází se zde celkově méně výrobků z kategorie chlazených 

zeleninových šťáv (6 aţ 7 facingů). Dále je třeba připomenout, ţe je v prodejnách Albert 

zalistována pouze šťáva Mrkev 100%, která měla v této prodejně pokaţdé 2 facingy, coţ 

je při zdejším způsobu vystavování šťáv REFIT maximum. Šťávy REFIT v prodejnách 

Albert totiţ nejsou vystavovány v chladicím boxu spolu s konkurencí, ale část boxu je zde 

věnována výrobkům společnosti Beskyd Fryčovice – její výrobky zde tvoří takřka 

samostatný blok. Některé výrobky Beskydu jsou zde ovšem skryty pod privátní 

maloobchodní značkou Albert Quality (např. saláty). V tomto bloku je samozřejmě 

omezený prostor a pro REFITY je zde vymezeno pásmo akorát na dvě láhve – proto 

maximálně 2 facingy. Takový podíl prodejní plochy sice můţe stačit ke splnění FWS 

mrkvové šťávy (alespoň 24 %), nikoliv však ke splnění celkového FWS (alespoň 80 %). 

Zalistováním pouze mrkvové šťávy se prodejna dále připravuje o moţnost dodrţení FWS 
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pro ostatní výrobky a následně i faktoru „doporučený sortiment“. I přesto dosáhla 

prodejna v porovnání s ostatními velice slušné hodnoty Inventory indexu 29 %. 

Umístění výrobků značky Beskyd Fryčovice v souvislém bloku by mohlo být pro výrobce 

výhodou. V tomto případě se však tento blok nachází aţ na konci oddělení zeleniny, tudíţ 

šťávy REFIT nezískaly image leadera a zákazníci tak „nesáhnou“ po těchto šťávách jako 

první. Naopak se můţe stát, ţe uţ mají v nákupním košíku konkurenční výrobek a 

projdou kolem výrobků REFIT bez povšimnutí nebo nebudou chtít šťávu vyměnit. Šťávy 

REFIT však v této prodejně disponují jinou výhodou. Zatímco konkurenční výrobky jsou 

umístěny ve spodní polici chladicího boxu (téměř u země), výrobky REFIT se nacházejí 

ve výšce cca 150 cm, coţ lze pokládat za optimum. Další faktory Position indexu byly 

téměř vţdy splněny – kromě „nesplnitelného“ sekundárního vystavení výrobků. Celkové 

je umístění výrobků REFIT v této prodejně věnována poměrně dobrá péče o čemţ svědčí i 

třetí nejvyšší naměřená hodnota Position indexu 63 %. 

Prezentace šťáv REFIT zde ve srovnání s ostatními prodejnami na výborné úrovni. Byla 

zde naměřena hodnota Presentation indexu 50 %, coţ je dosaţené maximum. Kromě tří 

nikdy nedodrţených faktorů, souvisejících s POSM byly ostatní tři pokaţdé dodrţeny.  

Albert Supermarket 30. dubna – s odstupem pouhých 0,3 % získala tato prodejna druhý 

nejlepší výsledek TSI (44,4 %). Situace je zde velice podobná jako v předchozím případě. 

Bylo zde dosaţeno mírně vyšší hodnoty Position indexu, zato hodnota Presentation 

indexu byla niţší (viz obr. 5.17). I v tomto případě neklesl ţádný z dílčích indexů pod 

úroveň průměrů. 

Z pohledu Inventory indexu je situace v této prodejně naprosto stejná jako v Albertu na 

Pustkovci. A to nejen celkovým výsledkem tohoto indexu (29 %), ale i stejným způsobem 

dodrţování jeho jednotlivých faktorů. Shodné jsou i počty facingů výrobkové kategorie (6 

aţ 7) a mrkvových šťáv REFIT (vţdy 2 facingy), z čehoţ vyplývají i stejné výsledky 

FWS. 

Konkurence je v prodejnách Albert zastoupena šťávami Viko (Zemcheba) a Hoštětínský 

mošt (Tradice Bílých Karpat). Ty však převáţně nejsou čistě zeleninové, spíše se jedná o 

směsi šťáv ovoce a zeleniny. Cena těchto konkurenčních šťáv je v přepočtu na 100 ml 

výrazně niţší. Výše uvedení konkurenční výrobci mají v regálech vystaveno i mnoho 

dalších čistě ovocných šťáv, které ovšem nebyly při pozorování brány v potaz, aby 

nezvyšovaly počet facingů v kategorii chlazených zeleninových šťáv. Stejně tak 
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společnost McCarter, největší konkurent společnosti Beskyd Fryčovice na poli 

chlazených zeleninových šťáv (šťávy RIO Fresh), nabízí v prodejnách Albert 

Supermarket pouze ovocné šťávy. 

I v případě Position indexu je v obou prodejnách Albert Supermarket téměř totoţná 

situace. Tato prodejna v centru Ostravy byla dokonce ohodnocena o něco lépe. Důvodem 

je svědomitější dodrţování faktoru „merchandising“. Zatímco v porubském Albertu se 

například stalo, ţe jedna z vystavených láhví leţela, zde bylo vše v pořádku. Position 

index zde zaslouţeně dosáhl druhé nejlepší hodnoty 67 %. Poměrně nevhodné, avšak 

z technických důvodů nevyhnutelné je v této prodejně umístění šťáv REFIT nalevo od 

směru pohybu zákazníků. 

Výjimku v podobnosti výsledků obou prodejen nevytvořily ani hodnoty Presentation 

indexu. Tato prodejna získala oproti předchozí mírně niţší hodnocení (46 %), i tak jde ale 

o druhou nejvyšší naměřenou hodnotu tohoto indexu. Pominou li se celoplošné 

nedostatky v přítomnosti POSM, příčinou niţšího výsledku Presentation indexu bylo 

jedno nedodrţení faktoru „čistota výrobků“. Přínosným prvkem prezentace šťáv REFIT je 

v této prodejně jejich umístění vedle zrcadla. Zrcadlo zde slouţí jako oddělovač v regále a 

je tak natočeno kolmo k uličce, kterou zákazníci prochází. Také je tím dosaţeno dojmu, 

ţe je šťáv REFIT v regále více, coţ je činí méně přehlédnutelné (viz obr. 5.18). Mimo to 

jsou chladící regály v Albertu laděny do tmavých barev, takţe bílé láhve šťáv lépe 

vyniknou. Celkově je v této prodejně dosaţeno velice příjemné nákupní atmosféry, 

obzvláště v oddělení ovoce a zeleniny, kde pozitivně působí barevnost a pestrost 

nabízeného zboţí.  

Obr. 5.18 Způsob vystavení REFIT v prodejně Albert Supermarket 30. dubna 
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Tesco Hrabová – tato prodejna skončila v závěrečném hodnocení jako třetí s odstupem 1 

% od první příčky. Hodnota Inventory indexu zde byla shodná s předchozími dvěma 

prodejnami. Výsledky ostatních indexů jsou zachyceny v grafu na obrázku 5.17. Tato 

prodejna uzavírá blok prodejen s nadprůměrným výsledkem, tedy s hodnotou TSI vyšší 

neţ 41 %. 

Počty facingů v kategorii chlazených zeleninových šťáv v této prodejně kolísaly od 8 do 

15, přičemţ šťávy REFIT získaly 3 aţ 9 facingů. 9 facingů REFIT (viz obr. 5.18) je 

přitom vůbec nejvyšší naměřená hodnota (vyjma Intersparu s atypickým způsobem 

vystavení). FWS tak byl v této prodejně dodrţen třikrát, z toho dvakrát u Řepy 100% a 

jednou u Mrkve 100%. Výrobky REFIT jsou v Tescu nabízeny pod privátní značkou 

Tesco Healthy Living, design obalu výrobků zůstal zachován. Většinu prodejní plochy 

v této kategorii výrobků zaujímá konkurenční značka Rio Fresh výrobce McCarter. 

Obr. 5.19 Maximální počet facingů REFIT           Obr. 5.20 Osvětlení v Tescu Hrabová 

  

Hodnota Position indexu je jiţ niţší (58 %), neţ u předchozích prodejen. Výrobky REFIT 

zde získaly image leadera, nicméně nebyly umístěny v optimální výšce, ale zhruba 

v úrovni 1m od podlahy – tedy příliš nízko. To souviselo také s další slabou stránkou této 

prodejny. Ve spodních regálech nebyla zajištěna dostatečná míra osvětlení a výrobky 
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REFIT proto vizuálně zanikaly. Výše umístěné konkurenční výrobky totiţ byly patřičně 

osvětleny (viz obrázek 5.20). 

Při měření Presentation indexu dosáhla tato prodejna společně se dvěma dalšími nejvyšší 

hodnoty 50 %. Vţdy zde byly dodrţeny faktory týkající se individuálního ocenění, čistoty 

výrobků a prodejny. Navzdory tomu výrobky REFIT v této prodejně trpí kromě jiţ 

zmíněného nedostatku osvětlení také pro ně poněkud nešťastně zvolenou bílou barvou 

regálů. Bílé výrobky na bílém podkladu a při špatném osvětlení zanikají, coţ dokazuje 

také fotografie na obrázku 5.20. 

Tesco Futurum – v celkovém hodnocení prodejen podle TSI skončila tato prodejná 

čtvrtá a s hodnotou 40, 2 % se nachází těsně pod hranicí průměrnosti. Velmi špatné 

hodnocení získala prodejna z pohledu Inventory indexu, naopak v Position indexu získala 

jednoznačně nejlepší výsledek (viz obrázek 5.17). Presentation index je na průměrné 

úrovni. 

Doplňování zeleninových šťáv do prodejen údajně probíhá ve středu. Tento fakt potvrzují 

i údaje získané při pozorováních a nejlépe je lze demonstrovat právě na prodejně Tesco 

Futurum. Pří úterních pozorováních bylo v kategorii chlazených zeleninových šťáv 

napočítáno pouhých 7 facingů, zatímco v pátek se tato hodnota posunula aţ na 28 facingů. 

Stejně rozmanitý byl i počet vystavených šťáv REFIT, jejichţ facingy se pohybovaly 

v intervalu od 1 do 8. Hodnoty FWS byly v této prodejně dodrţeny jen výjimečně, jednou 

u šťávy Řepa 100% a jednou u Zelí s jablkem. Při jednom z pozorování (18. 2. 2011) zde 

byl zaznamenán ideální případ vystavení šťáv REFIT, coţ jsou podle výrobce 2 facingy 

od kaţdé šťávy REFIT a tedy 8 facingů celkem (viz foto na obrázku 5.21). Šťávy by 

přitom měly být vyskládány z přepravních krabic, coţ zde bylo také splněno. I přesto je 

kvůli velkému podílu konkurenčního výrobku (Rio Fresh) na prodejní ploše hodnota 

Inventory indexu pouze 18 %. Tento výsledek je druhým nejhorším a zavinil propad této 

prodejny v TSI aţ na čtvrté místo. 
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Obr. 5.21 Chlazené zeleninové šťávy v prodejně Tesco Futurum 

 

Na výbornou v této prodejně dopadly výsledky Position indexu, jehoţ hodnota dosáhla 79 

%.  Od druhé prodejny v pořadí jí tak dělí náskok 12 %. Jde o celkově nejvyšší 

naměřenou hodnotu ze všech indexů. Spolu s Tescem v Porubě jde o jediné dvě prodejny, 

v nichţ byly zároveň dodrţeny faktory „umístění výrobku“ a „pořadí značek“. Výrobky 

REFIT jsou zde tedy v optimální výšce a navíc mají image leadera, protoţe jsou 

zákazníkům na očích dříve neţ konkurence. Nevýhodou v prodejnách Tesco však můţe 

být vystavení hned vedle levnějších konkurenčních výrobků. Ne zcela ideální je také 

orientace šťáv REFIT nalevo od pohybu zákazníků. Narozdíl od porubského Tesca zde 

byly převáţně dodrţeny i všechny zbývající faktory tohoto indexu (aţ na sekundární 

vystavení, které je u chlazených výrobků problematické). 

Hodnota Presentation indexu se v této prodejně přiklonila k hranici průměru (46 %). 

Oproti Tescu v Hrabové zde jednou nebylo dosaţeno čistoty výrobků (opět Řepa 100 %). 

Ve prospěch Tesca v OC Futurum zase hraje vhodněji zvolená zelená barva regálů. Na 

zeleném podkladě bílé láhve lépe vyniknou, shodou náhod jde navíc o barvu, kterou 

vyuţívá ke korporátní komunikaci společnost Beskyd Fryčovice. Nebyly zde 

zaznamenány ani potíţe s osvětlením výrobků. 
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Globus Opavská – s nepatrným odstupem za prodejnou Tesco Futurum se umístila 

s hodnotou TSI 39,4 % tato prodejna. Inventory index zde dosáhl hodnoty 25 %, coţ 

odpovídá průměru mezi prodejnami. Presentation a Position index byly splněny shodně 

z 50 %. 

Přesto, ţe je v Globusu hodnota Inventory indexu pouze průměrná, je zde stabilně 

dosahován vysoký počet facingů šťáv REFIT. Ve třech případech bylo zaznamenáno 8 a 

v jednom 7 facingů těchto šťáv. Prodejna se navíc snaţí dodrţet poţadovaný způsob 

vystavení, tedy dva facingy od kaţdého druhu šťávy REFIT. Ani to však bohuţel nestačí 

k dodrţení celkového FWS, který se stabilně pohybuje okolo 50 %. Příčinou je příliš 

velká část prodejní plochy věnovaná konkurenci. I tak je ale výsledek celkového FWS 

v porovnání s ostatními prodejnami slušný. Stejně tak výsledky FWS jednotlivých 

výrobků jsou solidní, kritickou hranici, nutnou k přijetí tohoto faktoru však prodejna 

překročila pouze jednou u šťávy Řepa 100%. Tato prodejna zaznamenala nejlepší 

výsledky při sledování klíčového a doporučeného sortimentu (jen jedna absence, kdy byla 

vyprodána mrkvová šťáva). 

Position index zde dosáhl 50 %, coţ je u této veličiny podprůměrná hodnota. Jelikoţ se 

zákazník při průchodu prodejnou nejdříve setkává s konkurenčními výrobky (Rio Fresh), 

Nebylo zde dodrţeno umístění výrobků a image leadera zde získává konkurence. Ani 

výška police, na které jsou šťávy REFIT umístěny, není optimální - měly by být výš. Na 

výbornou je zde však zvládnut faktor „merchandising“. Po vizuální stránce jsou výrobky 

umístěny bez chyb. Etikety jsou vţdy čitelné, výrobky jsou viditelné a přehledně 

uspořádané (navíc většinou dle poţadavků výrobce). 

Presentation index byl vyčíslen taktéţ na 50 %, coţ je v tomto případě nejen hodnota 

nadprůměrná, ale i nejvyšší naměřená. Prodejna Globus jako jediná splnila faktor 

sekundárního ocenění výrobků, i kdyţ ne úplně v pravém slova smyslu. Na „akční cenu“ 

šťáv REFIT neupozorňovaly POSM společnosti Beskyd Fryčovice, ale běţná cedulka 

označující výrobky v akci. Jednou tato prodejna zaváhala při dodrţování čistoty výrobků, 

konkrétně u šťávy Řepa 100%. 

Celkově je v prodejně Globus Opavská velice příjemná nákupní atmosféra, kterou v sekci 

ovoce a zeleniny navíc dokresluje barevnost zdejšího sortimentu. Dobře působí i nové 

vybavení prodejny a dodrţování čistoty. Police, na níţ jsou šťávy REFIT umístěny, je 

mírně nakloněna (viz obr. 5.22). Díky tomu a také díky volbě tmavého provedení regálů 
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mohou vyniknout barevné uzávěry šťáv a zároveň není nijak sníţena čitelnost etiket. 

Navíc mají výrobky díky sklonu police tendenci se posunovat vpřed a samy se tak 

urovnávají. 

Obr. 5.22 Způsob vystavení šťáv 

REFIT v prodejně Globus Opavská 

 

Obr. 5.23 Extrémně nevhodný způsob 

merchandisingu výrobků REFIT 

 

Interspar Dubina – výsledky indexů v této prodejně jsou velice konzistentní, v ţádném 

ohledu tato prodejna nijak extrémně nevybočuje. Všechny indexy byly splněny v rozmezí 

36 aţ 46 %. Tato prodejna dosáhla jednoznačně nejvyšší úrovně Inventory indexu (36 %). 

Dalším, jiţ méně lichotivým rekordem, je nejniţší hodnota Position indexu (38 %). 

S měřením Inventory indexu, konkrétně pak faktorů FWS byly v této prodejně problémy. 

Způsob vystavování chlazených zeleninových šťáv REFIT je zde natolik atypický, ţe 

musela být zvolena jiná metoda sčítání facingů. Šťávy zde totiţ nejsou uloţeny podobně 

jako v ostatních prodejnách v chladicích boxech připomínající regály, ale v boxech 

s vrchním přístupem, podobným spíše boxům na zmrzlinu či mraţené potraviny. V tomto 

boxu pak byly šťávy REFIT uloţeny v přepravních kartónových krabicích, ze kterých 

bylo odstraněno víko. Konkurenční výrobky (převáţně zelné šťávy) pak byly pro změnu 

z beden vyskládány, takţe nebylo moţné pouţít podobně jako například u piva metodu 

space management, kdy se prodejní plocha přepočítá na mnoţství přepravek umístěných 

v daném sektoru. Jedinou moţností tedy bylo počítání uzávěrů láhví jednotlivých šťáv. 

Jeden uzávěr byl tedy povaţován za jeden facing. Občas byla situace ještě 
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komplikovanější, neboť šťávy REFIT byly postaveny a konkurenční výrobky leţely. Při 

jednom pozorování byl dokonce poslední mrkvový výrobek pohozen v chladicím boxu 

mezi zeleninou (viz obr. 5.23). Navzdory tomu dosáhla tato prodejna (pravděpodobně 

díky specifickému způsobu určování FWS a díky přítomnosti pouze jediné konkurenční 

značky) nejlepší hodnoty Inventory indexu 36 %. 

Specifika vystavení sledovaných výrobků bylo třeba zohlednit i při zjišťování Position 

indexu. Například při posuzování umístění výrobků bylo postupováno tak, ţe výrobky 

blíţe k okraji chladicího boxu a tedy i k zákazníkovi, zaujímají pozici leadera. Nejvíce 

„po ruce“ jsou zde zákazníkům právě šťávy REFIT, faktor je tedy splněn. Z hlediska 

výšky umístění výrobků však zdejší systém umístění nevyhovuje, výrobky jsou příliš 

nízko. Stejně tak nebyl dodrţen faktor „merchandising“, týkající se vizuality výrobků. 

Zákazník nemá šanci přečíst etiketu výrobků a vidí pouze barevná víčka. Člověk, který do 

prodejny nejde přímo pro výrobky REFIT si jich tak nemá šanci všimnout. Nutno dodat, 

ţe nalezení výrobků REFIT v této prodejně je oříškem i pro někoho, kdo je zná a ví, jak 

vypadají. Nejniţší hodnota Position indexu (38 %) je zde proto namístě. 

Na Presentation indexu jiţ neměla výše uvedená specifika prodejny aţ takový vliv. 

Výrobky byly vţdy čisté, stejně tak prodejní oblast. Při jednom pozorování ale nebyl 

dodrţen faktor individuálního ocenění výrobků. Oslovený pracovník oddělení ovoce a 

zeleniny cenu také neznal a musel jí vyhledat v interních dokumentech. 

Celkově působí prodejna Interspar v Ostravě Dubině příjemně. Kvůli nevhodnému 

způsobu umístění výrobků a dalším výše popsaným nedostatkům, získala tato prodejna 

v hodnocení TSI pouze 39,4 %, coţ je třetí nejhorší výsledek.  

Tesco Poruba – tato prodejna se s hodnotou TSI 38 % umístila jako předposlední. 

Hodnotami dílčích indexů prodejna nijak nevynikala. Výjimkou je pouze Presentation 

index, který v této prodejně dosáhl nejniţší hodnoty 38 %. 

Počet facingů v kategorii chlazených zeleninových šťáv byl v této prodejně buď 10, nebo 

15. Výrobky REFIT pak získávaly od 2 do 8 facingů. V rámci Inventory indexu získala 

prodejna v porovnání s ostatními relativně slušný výsledek 25 %. A to i přesto, ţe 

prodejna trpěla poměrně častými výpadky doporučeného i klíčového sortimentu. 

Výsledek Position indexu 58 % je těsně pod celkovým průměrem. Výrobky REFIT jsou 

umístěny tak, ţe jsou vidět dříve neţ konkurenční. Z hlediska pořadí značek jsou 

umístěny v úrovni očí a tudíţ v optimální výšce. Na komplikace zde však narazil faktor 
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„merchandising“, který nebyl dodrţen ani jednou. Některé výrobky byly ponechány 

v kartónových krabicích, jiné byly vystaveny volně. Toto neharmonické vystavení je 

zřejmě ještě horší, neţ kdyby byly v krabicích ponechány všechny výrobky. Krabice byly 

alespoň seříznuty zhruba ve třetině jejich výšky, takţe bylo moţné přečíst název výrobku 

na etiketě (viz obr. 5.24). 

Obr. 5.24 Způsob vystavení šťáv REFIT v prodejně Tesco Poruba 

 

Jediným pokaţdé dodrţeným faktorem Presentation indexu bylo individuální ocenění 

výrobků. Naopak velkým problémem pro tuto prodejnu bylo udrţování čistoty v prodejní 

oblasti ovoce a zeleniny, kde se nachází i pozorované šťávy. Na zemi se zde často 

povalovaly zbytky zeleniny. Nijak vábně také nepůsobí koroze, objevující se na kovových 

konstrukcích chladicích boxů. V tomto ohledu se jiţ projevuje stáří prodejny a jejího 

vybavení. Jde totiţ o první prodejnu Tesco v Ostravě a vlastně o jeden z prvních 

hypermarketů v tomto městě vůbec. Presentation index zde tedy dosáhl nejniţší hodnoty 

ze všech prodejen, zařazených do pozorování (38 %). 

Albert Hypermarket Avion – jako poslední se mezi prodejnami umístil Albert 

Hypermarket Avion. Hodnota TSI je jen 34,5 %. V prodejně bylo dosaţeno nejhoršího 
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výsledku Inventory indexu (viz obr. 5.17). Hodnota Presentation indexu je průměrná a 

Position index dopadl dokonce lépe, neţ průměrně. 

Zásadním nedostatkem z hlediska hodnocení Inventory indexu je zalistování pouze 

mrkvové šťávy v této prodejně. U supermarketů Albert to vzhledem k menší velikosti 

prodejny a omezenému mnoţství konkurenčních výrobků nečiní takové problémy jako 

zde. Prodejna velikosti hypermarketu samozřejmě nabízí v kategorii chlazených 

zeleninových šťáv daleko více výrobků, tudíţ jsou pouhé 2 facingy šťáv Mrkev 100% 

v poměru k prodejní ploše kategorie málo. EWS šťáv REFIT se zde vyhoupl nejvýše ke 

12 %. Díky dodrţování přítomnosti klíčového sortimentu se pak hodnota Inventory 

indexu posunula na 14 %, coţ je opravdu málo. 

V hodnocení Position indexu patří tato prodejna naopak k nejúspěšnějším. 63 % je třetí 

nejvyšší hodnota tohoto indexu. Výrobky REFIT jsou v prodejně umístěny před 

konkurencí, mají tedy image leadera kategorie. Výrobky jsou však umístěny níţ, neţ by 

bylo optimální. Výrobky v této prodejně byly také úhledně vystaveny a urovnány, faktor 

„merchandising“ byl tedy v pořádku. Zvláštností v této prodejně je, ţe v přihrádce, kde se 

běţně nachází pouze šťávy REFIT, je vystaven konkurenční výrobek – Šťáva z Otického 

kysaného zelí. Ten navíc designem velice připomínal šťávy REFIT (viz obr. 5.25) a 

v porovnání s nimi je levnější. Přítomnost tohoto konkurenčního výrobku však byla 

zaznamenána pouze jednou. Dalšími konkurenty jsou, stejně jako v ostatních prodejnách 

Albert, šťávy Viko a Hoštětínský mošt. 

Presentation index dosáhl průměrného výsledku 46 %. Kromě problémů s POSM nebyl 

jednou splněn faktor, týkající se čistoty výrobků. Před chladicím boxem se zeleninovými 

šťávami je dostatek prostoru, zákazníci si je proto mohou pohodlně prohlédnout, aniţ by 

byli obtěţování pohybem ostatních zákazníků. Je zde tedy eliminován tzv. „efekt 

vráţení“, jak tento problém označuje P. Underhill [14]. Přes umístění výrobků REFIT ve 

spodní části regálu nebyl zaznamenán problém s osvětlením. Výrobky by však lépe 

vynikly v tmavě zbarvených policích. 
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Obr. 5.25 Způsob vystavení šťáv REFIT v prodejně Albert Hypermarket Avion 
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6 Návrhy pro zlepšení merchandisingu 

Z výsledků analýzy vyplývá, ţe úroveň merchandisingu chlazených zeleninových šťáv 

REFIT v maloobchodních jednotkách na území města Ostravy je nízká. Poţadavky 

výrobce nejsou splněny ani z poloviny (TSI = 41 %), tudíţ je moţné označit úroveň 

merchandisingu těchto šťáv za nedostatečnou. 

Příčiny těchto výsledků jsou podrobně popsány v předchozí kapitole. Smyslem této 

kapitoly je na základě získaných poznatků navrhnout postupy a kroky, které by mohly 

současnou nevyhovující situaci napravit, nebo alespoň částečně vylepšit. Některé výtky 

jsou adresovány i samotnému výrobci. 

Pro lepší přehlednost jsou návrhy rozděleny do jednotlivých oblastí. 

6.1 Přítomnost výrobků 

Pokud se výrobce nehodlá smířit s niţším podílem prodejní plochy v kategorii chlazených 

zeleninových šťáv, neţ je 80 %, mělo by být vyvíjeno větší úsilí zaměřené na kontrolu 

maloobchodníků. Například prostřednictvím posílení týmu obchodních zástupců, či 

zřízení funkce merchandisera, který by dohlíţel na práci zaměstnanců v maloobchodních 

jednotkách. Bohuţel však ani ideální případ vystavení šťáv – od kaţdého druhu dva 

facingy (tj. 2+2+2+2) – nebude v hypermarketech kvůli velkému mnoţství konkurenčních 

výrobků pravděpodobně dostačovat k naplnění tohoto ambiciózního cíle (minimálně 80% 

FWS). „Ideální“ způsob vystavení by pak měl být alespoň tři facingy od kaţdého druhu 

výrobku, aby počet facingů REFIT čítal dohromady 12 lahví. I přesto však bude dosaţeno 

80 % prodejní plochy kategorie jen stěţí. Stejně tak pouţívaný „ideální“ způsob vystavení 

nezohledňuje priority jednotlivých šťáv, tedy klíčový a doporučený sortiment. Mrkvová a 

brokolicovo-jablečná šťáva by mohly zabírat větší část prodejní plochy neţ zbývající dva 

výrobky. Výrobce sice poţaduje, aby z plochy zaujímané šťávami REFIT připadalo vţdy 

po 30 % na šťávu „Mrkev 100%“ a „Brokolice s jablkem“ a po 20 % na šťávy „Řepa 

100%“ a „Zelí s jablkem“, ale ve výše popsaném způsobu vystavení toto zohledněno není. 

Bylo by vhodné vytvořit jednoznačný manuál či mustr, od kterého by se vystavování šťáv 

REFIT odvíjelo (příklad viz obrázek 6.1). 
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Obr. 6.1 Vzor způsobu vystavení šťáv REFIT 

 

Především u klíčového sortimentu by se pak nemělo stávat, ţe bude vyprodán, nebo bude 

v prodejně chybět z jiného důvodu. V tomto ohledu by měl výrobce „zatlačit“ na 

obchodníky a snaţit se je přimět k drţení vyšších zásob tohoto výrobku. Prostředkem by 

mohlo být vyuţívání rabatů. Další moţností je zvýšení frekvence doplňování zásob šťáv 

REFIT, případně jen šťávy „Mrkev 100%“. Stejná opatření by se mohla týkat také 

v pořadí druhé nejvýznamnější šťávy Brokolice s jablkem. Problémem v dosaţení většího 

podílů šťáv REFIT na prodejní ploše ale bude velká obchodní síla retailingových řetězců, 

jakoţto projev trendu trţní dominance obchodníků. 

V očích zákazníků by mohla být zvýšena atraktivita šťáv REFIT jejich zařazením do 

kategorie biovýrobků. Pravděpodobně by se vyuţitím biosurovin zvýšila i jejich současná 

cena (která je v porovnání s konkurencí jiţ nyní vysoká), nicméně v segmentu biopotravin 

by bylo snadnější si vyšší cenu obhájit. Podle časopisu Moderní obchod jiţ biopotraviny 

nejsou okrajovým trhem a existuje zde velice pevná základna zákazníků. V západní 

Evropě se proto biovýrobky zařadily mezi běţnou spotřebu. „Ačkoli jsou evropské trhy 

s biopotravinami odlišné, spojují je tři hlavní body: 

1. Spotřeba roste ve většině evropských zemí více než o 10 % ročně. 

2. Tempu růstu spotřeby biopotravin v Evropě neodpovídá obdobný růst produkce. 

Růst rozlohy ploch v ekologickém zemědělství stagnuje, nebo roste jen nepatrným 

tempem. 

3. Vytváří se nová skupina spotřebitelů, silně zaměřená na zdravý a udržitelný 

životní styl – LOHAS – a tvoří jednu z nejdůležitějších sil na trhu.“ [20, str. 14] 

Prostor na trhu biopotravin pro šťávy REFIT by tedy byl. 

 



 

- 91 - 

6.2 Pozice výrobků 

Ideálním způsobem umístění šťáv REFIT v prodejnách by zřejmě bylo jejich vystavení 

v bloku výrobků společnosti Beskyd Fryčovice s tím, ţe by se tento blok nacházel na 

začátku oddělení ovoce a zeleniny. Šťávy by tak byly odděleny od levnějších 

konkurenčních výrobků a zároveň by bylo dosaţeno tzv. image leadera. Ochota 

obchodníků přeorganizovávat prodejní oblast ale zřejmě nebude nijak valná. 

Společnost Beskyd Fryčovice tedy musí zváţit, co její výrobky lepší, zda snaha udrţet 

všechny své výrobky pohromadě v jednom bloku, nebo se snaţit sortiment rozptýlit a 

pokud moţno zaujmout image leadera v jednotlivých výrobkových kategoriích. 

Z pohledu šťáv REFIT je vzhledem k jejich vysoko stanovené ceně pravděpodobně lepší, 

aby byly odděleny od ostatních výrobků své kategorie (jak je tomu například v prodejnách 

Albert Supermarket a Globus). Zákazníci tak nebudou mít tendence ceny výrobků tolik 

porovnávat. Je ale nevhodné, aby byly šťávy REFIT umístěny aţ za konkurenčními 

výrobky, neboť si jich zákazníci nemusejí všimnout.  

Umístění v kategorii chlazených zeleninových šťáv s imagem leadera má však své výhody 

(Prodejny Tesco, Albert Hypermarket a Interspar). Pokud zákazník vidí šťávu REFIT 

nejdříve, zvyšuje se u něj pravděpodobnost její koupě. Také se ale zvyšuje riziko 

porovnávání jejich cen s konkurencí. 

Rozhodně by ale měly být šťávy REFIT umístěny v optimální prodejní výšce. Dbát by se 

mělo především na dostatečnou úroveň osvětlení, jsou-li výrobky umístěny v niţších 

patrech regálů. 

Společnost Beskyd Fryčovice by také mohla zváţit nákup alespoň několika brandovaných 

chladicích boxů, které by mohla v případě potřeby obchodníkům zapůjčit k sekundárnímu 

vystavování výrobků. Sekundární vystavení by mohlo podpořit případné plošně 

probíhající operativní kampaně, zaměřené na zvýšení prodeje šťáv REFIT (např. akční 

cenové nabídky). Například v období chřipek by takováto kampaň mohla být velice 

účinná, pokud by se podpořila vhodnými POSM v prodejnách – ty by zákazníky 

informovaly o účinnosti přírodních látek, obsaţených ve šťávách REFIT, při prevenci 

proti chřipce a nachlazení. Chladicí box by se samozřejmě dal vyuţít i na prezentaci 

ostatních výrobků společnosti Beskyd Fryčovice. Úplně nesmyslný by také nemusel být 

pokus o prodej zeleninových šťáv v automatech například na středních a vysokých 

školách a v kancelářských budovách. 
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6.3 Prezentace výrobků 

Problematika reklamních chladicích boxů jiţ do značné míry souvisí s prezentací výrobků 

REFIT. V tomto ohledu se výrazně projevila neexistence POSM, které by společnost 

Beskyd Fryčovice distribuovala obchodníkům a usnadňovala tak zákazníkům nalezení 

svého zboţí v místě prodeje. 

Doporučení, týkající se POSM lze shrnout do několika bodů, týkajících se konkrétních 

forem POSM: 

Chladicí boxy – jak jiţ bylo řečeno, chladicí boxy jsou v kategorii chlazených 

zeleninových šťáv REFIT nezbytností k jejich sekundárnímu vystavení na prodejní ploše. 

Z tohoto důvodu by mělo být zajištění takových boxů jednou z priorit v oblasti in-store 

komunikace. Brandované chladicí boxy by přitom mohly zvyšovat celkové povědomí o 

značce výrobce, navíc je moţné boxy vyuţít i pro prezentaci ostatních chlazených 

výrobků společnosti Beskyd Fryčovice. 

Plakáty – o poznání méně finančně náročnou, přesto účinnou investicí by mohlo být 

rozmístění plakátů v prodejnách. Lze je vyuţít jak v oblasti vstupu do prodejny 

(teoreticky i vně prodejny), tak i přímo v oblasti dané výrobkové kategorie. 

V podstatě by plakáty mohly plnit hned dvě funkce. Buď by upozorňovaly na výhodnou 

nabídku šťáv REFIT v rámci operativní kampaně na zvýšení jejich prodeje – na takovém 

plakátu by mohl být zobrazen výrobek a jeho akční cena (podpora sekundárního ocenění). 

Tyto plakáty by měly být umístěny spíše sekundárně, tedy mimo oblast výrobkové 

kategorie chlazených zeleninových šťáv. 

Druhou moţností je vytvoření informačních plakátů, které mohou komunikovat 

jedinečnou technologii výroby a zpracování šťáv REFIT a pomoci tak obhájit jejich vyšší 

cenu v porovnání s konkurencí. Takové plakáty by naopak bylo vhodné umístit co 

nejblíţe chlazeným zeleninovým šťávám REFIT. Jejich vyuţití by mohlo být dlouhodobé. 

Wobblery, Stopery, Headery – poměrně nenákladnou poloţkou by mohlo být také 

vytvoření tzv. wobblerů, stoperů a headerů, které zákazníky na výrobek upozorní. Pokud 

budou tyto POSM určeny ke krátkodobé (operativní) komunikační kampani, stačí jejich 

levnější varianty, vyrobené z papíru či plastových fólií. POSM, určené k dlouhodobějšímu 

či opakovanému uţití (např. pro účely strategického budování značky) pak musí být 

z odolnějších materiálů – tím pádem budou i draţší. Na účinnost POSM má vliv jejich 

provedení a originalita. Je proto moţné a vlastně i ţádoucí vyuţívat neobvyklých 
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materiálů pro jejich výrobu. POSM vyrobené z dřeva a přírodních materiálů by mohly 

podtrhnout zdravý přírodní charakter šťáv REFIT. 

Inflatable – nebo také nafukovací POSM by vy případě šťáv REFIT mohly také dobře 

fungovat. Inflatable ve tvaru nafukovací láhve nápoje REFIT v nadţivotní velikosti by byl 

v prodejně určitě nepřehlédnutelný. Tento typ POSM dává moţnost vyuţít jedinečného 

designu obalu (láhve) těchto šťáv. 

Přepravní krabice s potiskem – vzhledem k tomu, ţe v některých prodejnách není 

personál evidentně schopen vyskladnit láhve se šťávami z přepravních krabic 

(sekundárního, respektive přepravního obalu), mohlo by být vhodným krokem jejich 

zajímavější grafické provedení. Zeleně či bíle zbarvená krabice s potiskem, obsahujícím 

název výrobků (REFIT), případně se sloganem a logem výrobce, by určitě působila 

přívětivěji. Pokud by navíc krabice byla perforována tak, aby se dala její horní část 

odtrhnout, byl by výsledek určitě lepší, neţ kdyţ je krabice pouze nehezky seříznutá. 

V případě prodejny Interspar v Ostravě Dubině by však zřejmě nepomohlo ani toto řešení. 

Zákazník zde vidí šťávy REFIT pouze shora, takţe by mohlo pomoci snad jen logo 

s názvem výrobku přímo na uzávěru láhve. Podle časopisu Regal však Spar chystá 

reorganizaci prodejních ploch, takţe snad nebude takové opatření nutné. [19] 

Zapojení výše uvedených forem POSM by se mělo odvíjet od strategických 

komunikačních cílů společnosti Beskyd Fryčovice, aby komunikace jako celek působila 

jednotně. POSM však mohou být zapojovány jak kontinuálně, tak i nárazově. Vhodnou 

příleţitostí pro plošné posílení marketingové komunikace (a tedy i POSM) chlazených 

zeleninových šťáv s vysokým obsahem vitamínů by mohlo být (jak jiţ bylo zmíněno) 

například období chřipek. V takovém případě by bylo vhodné podpořit komunikaci i 

jinými marketingovými nástroji, například sníţením ceny, coţ zákazníky přiměje 

k vyzkoušení výrobků. 

V souvislosti s prezentací výrobků by měl být kladen větší důraz na jejich čistotu. 

Obzvláště u šťávy „Řepa 100%“ by měl být tento faktor více hlídán. Červené skvrny na 

bílé láhvi totiţ vynikají poměrně výrazně. 

Co se týče designu výrobků, provedení láhve je v kategorii chlazených zeleninových šťáv 

jedinečné a především její bílá barva v kombinaci s barevnými uzávěry činí výrobky 

takřka nepřehlédnutelné. Podle časopisu Moderní obchod navíc zůstává bílá barva v rámci 

vizuálního in-store marketingu stále „in“. [18] 
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7 Závěr 

Jak jiţ zaznělo v úvodu, cílem této práce bylo ohodnotit úroveň merchandisingu 

chlazených zeleninových šťáv REFIT společnosti Beskyd Fryčovice v maloobchodních 

jednotkách na území města Ostravy. Bylo vybráno několik prodejen z řad retailingových 

řetězců. Jejich počet byl po provedení předvýzkumu zredukován na 8 prodejen, kvůli 

zjištění nepřítomnosti výrobků v některých z nich. Retailingové řetězce byly vybrány 

proto, ţe je v nich realizována největší část prodeje šťáv REFIT na spotřebitelském trhu a 

také proto, ţe kvůli trţní síle těchto společností často nebývají podmínky merchandisingu 

výrobků, stanované výrobcem, dodrţovány. Získané údaje tedy mohou slouţit i jako 

podklad pro výrobce při jednání s těmito řetězci. 

K získání informací, nutných k dosaţení cíle bylo zvoleno kvalitativní analýzy 

maloobchodu (respektive merchandisingu) a za vhodný nástroj k její realizaci byla 

zvolena metoda zúčastněného pozorování. Pozorování se opakovalo čtyřikrát a průběh 

kaţdého pozorování byl vţdy zapsán do záznamových archů – pozorovacích formulářů. 

Získané výsledky byly zpracovány prostřednictvím tabulkového editoru MS Excel. 

Jednalo se především o výpočet a grafické ztvárnění hodnot ukazatelů, v praxi běţně 

pouţívaných právě k analyzování úrovně merchandisingu výrobků v maloobchodě. 

Tyto ukazatele pro snadnější orientaci rozdělují problematiku posuzování kvality 

merchandisingu do tří podoblastí, které lze odvodit z jejich názvu – Inventory index 

(index přítomnosti), Position index (index pozice) a Presentation index (index 

prezentace). Na základě výsledků těchto indexů je moţné vypočítat hodnotu souhrnného 

ukazatele, zvaného Total Shopscore Index (TSI). 

Výsledky výzkumu jsou v souladu s očekáváním výrobce poměrně špatné. Poţadavky 

výrobce (vyjádřené hodnotou TSI) jsou z větší části nedodrţeny. Lze tedy konstatovat, ţe 

úroveň merchandisingu šťáv REFIT v provozních jednotkách retailingových řetězců na 

území Ostravy není dostačující. 

Z poznatků, vzešlých z výzkumu, následně vyplývají doporučení, která by mohla 

současnou nevyhovující situaci pomoct napravit. Přesto se však konečný výsledek bude 

odvíjet od vyjednávacích schopností (respektive moţností) výrobce a maloobchodních 

řetězců. 
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Příloha č. 2: Přehled sortimentu společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. 

 

Přehled sortimentu společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. 

a) brambory 

 

 

Brambory loupané a vařené – do této kategorie patří jak 

brambory upravené pouze očištěním a roztříděním, tak 

brambory loupané, krájené nebo dokonce předem vařené, které 

lze servírovat s minimalizací dalších úprav. Zákazník má na 

výběr různá balení dle gramáţe. 

Výrobky z brambor – zde patří různé polotovary, jako je 

například hotový základ na bramborák nebo bramborový salát. 

Dále sem spadají bramborové knedlíky, šišky a také knedlíky 

plněné uzeninou nebo uzeným masem. Všechny pouţité 

suroviny jsou čerstvé a nejsou přidávány konzervační látky, 

tudíţ je i doba trvanlivosti výrazně zkrácena (u knedlíků 

s uzeninou maximálně 10 dní). 

b) knedlíky 

 

 

Bramborové knedlíky – tyto jsou buď standardní, krájené 

nebo plněné. Náplní můţe být buď zelí, špenát nebo uzenina. 

Houskové knedlíky – nabízeny jsou různé druhy knedlíků, ať 

uţ krájené nebo vcelku.  

Ovocné knedlíky – v nabídce jsou knedlíky plněné povidly 

nebo kusy ovoce. 

c) zelenina a 

ovoce 

 

Zelenina tvoří největší část nabídky společnosti Beskyd 

Fryčovice, a.s. V této kategorii pak převaţují zejména hotové 

saláty a různé zeleninové směsi. Nechybí zde však ani ovocné 

saláty, vařená zelenina, čerstvé bylinky, a houby. 

d) lahůdky 

 

Beskydské lahůdkové saláty s majonézou 

Přílohy – bramborové kostky vařené, vařená rýţe a také 

těstoviny 
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e) Zeleninové 

šťávy REFIT 

 

 

Řada zeleninových šťáv nese obchodní název REFIT. Díky 

pouţitým surovinám a technologii jsou vhodným doplňkem 

stravy, protoţe obsahují velké mnoţství vitaminů a stopových 

prvků bez přidání vody, cukru a jakýchkoliv aditiv. Společný 

grant Ministerstva průmyslu a obchodu a Ţďas, a.s. umoţnil 

vznik prvního zařízení na ošetřování potravin vysokým tlakem 

průmyslové velikosti v České republice. Beskyd Fryčovice, 

a.s. je tak prvním zpracovatelem zeleninovo-ovocných šťáv 

touto technologií.  

Hlavním cílem zavádění technologie vysokých tlaků do 

potravinářství je zpracování potravin bez jejich vystavení 

účinkům vyšších teplot a snaha udrţet senzorické a nutriční 

vlastnosti co nejvíce srovnatelné s výchozí surovinou. 

Do výrobkové řady REFIT náleţí 4 druhy šťáv, přičemţ 

všechny nesou označení KLASA: 

Brokolice a jablko – Brokolice je po červené paprice druhou 

zeleninou, obsahující největší mnoţství vitaminu C. Ve 

srovnání s citrusy má jeho mnoţství více neţ trojnásobné. Dále 

podporuje látkovou výměnu, zlepšuje práci srdce, svalů a 

nervů.  

Zelí a jablko – Čerstvá zelná šťáva příznivě ovlivňuje činnost 

ţaludku a jater. Obsahuje vitaminy skupiny A, B, C a minerály 

jako je vápník, hořčík a draslík. 

Mrkev – 100% mrkvová šťáva je čisticím prostředkem pro 

ţlučník a odpadové látky, které se nahromadily v játrech. 

Červená řepa – Červená řepa patří mezi nejléčivější 

potraviny. Její 100 % šťáva normalizuje sedimentaci, čistí krev 

a především zvyšuje mnoţství červených krvinek. 

f) víno Nabízeno je také růţové víno značky „Moravská Růţenka“. 

Jde o kvalitní víno, dodávané výhradně z moravských vinic. 



 

 

 

 

Příloha č. 3: Přehled konkurence společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. v rámci odvětví (jednotlivých výrobků) 
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Brambory Knedlíky 

kynuté a 

bramborové 

Houby Bylinky Listová 

zelenina 

Saláty Zeleninové 

šťávy 

Lahůdky 

Bramko, s.r.o.  

 

Potravinářská 

výroba Rypková 

Marie 

České houby, a.s. 

 

Čeroz, s.r.o. 

 

 

Vezet BV 

 

Vezet BV 

 

 

Mc Carter, a.s. 

 

SVOPEX FOOD 

CZ, s.r.o 

Blanická 

Bramborářská, 

s.r.o. 

 

Svoboda – výroba 

domácích 

knedlíků, s.r.o. 

 

 Titbit, s.r.o. 

 

Eisberg 

 

Eisberg 

 

Zemcheba, s.r.o. B-PLUS 

GASTRO, s.r.o 

Euro Agras, s.r.o. 

 

MAYAK 

Corporation, a.s. 

 

 Vezet BV 

 

ZELENINA Malé 

Hoštice, a.s. 

Jihočeská 

zelenina, a.s. 

 

Občanské 

sdruţení Tradice 

Bílých Karpat 

 

Bramborárna 

Bukovice, s.r.o. 

 

Domita, a.s. 

 

 Abasto, s.r.o. 

 

 Heleb, s.r.o. Eckers – Granini 

 

 

MTM-ZAS spol.  

s r.o. 

Firma Martina, 

Paskov 

 

   Nowaco 

 

 

Biotta 

 

DUNAJ-

OSTRAVA CZ 

s.r.o. 

Pekosa Chodov, 

spol. s r. o. 

 

   SVOPEX FOOD 

CZ, s.r.o 

Jacoby Fruchtsäfte 

GmbH 

 



 

 

Příloha č. 4: Vývoj trţeb a počtu prodejen TOP 10 obchodníků v ČR 

 

 

 [40]



 

 

Příloha č. 5: Vybrané MOJ v Ostravě 

 

 

Firma: Řetězec: Adresa pobočky: 

 

 

Ahold Czech Republic, a.s. Albert Hypermarket Rudná 114, Ostrava 

  (Avion Shopping Park) 

  

 Albert Supermarket 30. dubna 3a, Ostrava 1 

   

L.Podeště 1969, Ostrava 

Poruba* 

 

  V. Vacka 6043/23, Ostrava  

  Pustkovec 

 

Billa, spol. s.r.o. Billa Masarykovo náměstí 3090/15, 

  Ostrava-Moravská Ostrava* 

 

 

Globus ČR, k.s. Globus Opavská 326/90, Ostrava –  

  Plesná 

 

Spar Česká obchodní s.r.o. Interspar Horní 283/87, Ostrava 

  Dubina 

 

  Opavská 6201/1A, Ostrava  

  Poruba* 

 

 

Tesco Stores ČR, a.s. Tesco Novinářská 3178/6a, Ostrava 

  (OC Futurum) 

 

  Prodlouţená 807, Ostrava  

  Hrabová 

 

  Sjízdná 5554/2, Ostrava  

  Poruba 

 

 

 

* prodejna byla z důvodu trvalé nepřítomnosti sledovaných výrobků z výzkumu vyřazena 

 

[23] 



 

 

 

Příloha č. 6: Pozorovací formulář Inventory indexu 

  

Číslo:

Albert H Globus

Avion 30. dubna Poruba Pustkovec Opavská Dubina Poruba Futurum Hrabová Poruba

Počet facingů v kategorii výrobku

Facing REFIT celkem

Facing Brokolice s jablkem

Facing Červená řepa 100%

Facing Mrkev 100%

Facing Zelí s jablkem

Klíčový sortiment

Doporučený sortiment

Konkurenční značky:

Poznámky:

Pozorovací formulář - Inventory index

Veličina / Prodejna
Interspar Tesco

Datum:

Albert S



 

 

Příloha č. 7: Pozorovací formulář Position indexu 

 
  

Číslo:

Albert H Globus

Avion 30. dubna Poruba Pustkovec Opavská Dubina Poruba Futurum Hrabová Poruba

Umístění výrobku (image leadera)

Pořadí značek (150 cm, výše očí)

Sekundární vystavení

Nepřerušovaný blok

Rotace zásob (FIFO)

Merchandising

Poznámky:

Pozorovací formulář - Position index

Veličina / Prodejna
Interspar Tesco

Datum:

Albert S



 

 

Příloha č. 8: Pozorovací formulář Presentation indexu 

 

Číslo:

Albert H Globus

Avion 30. dubna Poruba Pustkovec Opavská Dubina Poruba Futurum Hrabová Poruba

Individuální ocenění

Sekundární ocenění

POSM v sektoru výrobku

Sekundární umístění POSM

Čisté výrobky

Čistá prodejní oblast výrobku

Poznámky:

Pozorovací formulář - Presentation index

Veličina / Prodejna
Interspar Tesco

Datum:

Albert S



 

 

Příloha č. 9: Rozhodovací kritéria 

 

 

Proměnná Označení Dosazení Kritérium přijetí (1)

Počet facingů v kategorii výrobku* a zapíše se počet

Facing REFIT celkem b zapíše se počet

FWS celkem c b/a alespoň 80 %

Facing Brokolise s jablkem d zapíše se počet

FWS Brokolice s jablkem e d/a alespoň 24 %

Facing Červená řepa f zapíše se počet

FWS Červená řepa 100% g f/a alespoň 16 %

Facing Mrkev 100% h zapíše se počet

FWS Mrkev 100% i h/a alespoň 24 %

Facing Zelí s jablkem j zapíše se počet

FWS Zelí s jablkem k j/a alespoň 16 %

Klíčový sortiment l přítomnost Mrkev 100%

Doporučený sortiment m přítomnost Mrkev 100% + Brokolice s jablkem

In
v
e
n

to
ry

 i
n

d
e
x

* kategorie výrobku = chlezené zeleninové šťávy



 

 

 

Příloha č. 10: Výsledné hodnoty Inventory indexu 

 

Pozorování číslo: I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Počet facingů v kategorii výrobku 17 16 21 19 6 7 7 7 7 6 7 6 18 16 17 14 34 20 30 43 7 15 7 28 8 14 15 12 10 10 15 15

Facing REFIT celkem 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 7 18 8 1 35 1 6 2 8 5 8 9 3 4 2 7 8

FWS celkem (v %) 12 6 10 11 33 29 29 29 29 33 29 33 44 50 47 50 53 40 3 81 14 40 29 29 63 57 60 25 40 20 47 53

FWS celkem (1; 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facing Brokolice s jablkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 9 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 2

FWS Brokolice s jablkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 18 14 0 0 0 21 0 0 0 7 0 21 20 0 0 0 13 13

FWS Brokolice s jablkem (1; 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facing Červená řepa 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 9 0 0 2 2 2 1 2 3 0 0 4 4

FWS Červená řepa 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 18 14 0 0 0 21 0 0 29 7 25 7 13 25 0 0 27 27

FWS Červená řepa 100% (1; 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1

Facing Mrkev 100% 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 9 4 1 8 0 3 0 2 3 2 2 0 2 0 1 0

FWS Mrkev 100% 12 6 10 11 33 29 29 29 29 33 29 33 11 13 0 7 26 20 3 19 0 20 0 7 38 14 13 0 20 0 7 0

FWS Mrkev 100% (1; 0) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Facing Zelí s jablkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9 4 0 9 1 3 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2

FWS Zelí s jablkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 12 14 26 20 0 21 14 20 0 7 0 14 13 0 20 20 0 13

FWS Zelí s jablkem (1; 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Klíčový sortiment (1; 0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

Doporučený sortiment (1; 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

Inventory index (v %) 14 14 14 14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 14 29 43 29 14 57 0 29 14 29 43 29 29 14 29 14 43 14

Průměrný Inventory index (v %)

Celkový Inventory index (v %) 25,45

35,71 17,86 28,57 25,0014,29 28,57 28,57 25,00

Hrabová
Veličina / Prodejna

Albert H

Avion

Interspar

Poruba

Inventory index

Albert S

30. dubna Pustkovec

Globus

Opavská Dubina

Tesco

Futurum



 

 

 

Příloha č. 11: Výsledné hodnoty Position indexu 

 
  

Pozorování číslo: I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Umístění výrobku 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pořadí značek 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Sekundární vystavení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nepřerušovaný blok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rotace zásob 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Merchandising 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Position index (v %) 67 50 67 67 67 67 67 67 67 67 50 67 50 50 50 50 50 50 0 50 67 83 83 83 67 50 67 50 67 67 50 50

Průměrný Position index (v %)

Celkový Position index (v %)

Poruba

Position index

Albert S

30. dubna Pustkovec

Globus

Opavská Dubina

Tesco

Futurum Hrabová
Veličina / Prodejna

Albert H

Avion

Interspar

58,3362,50 66,67 62,50 50,00

59,38

37,50 79,17 58,33



 

 

Příloha č. 12: Výsledné hodnoty Presentation indexu 

 
  

Pozorování číslo: I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Individuální ocenění 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sekundární ocenění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSM v sektoru výrobku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sekundární umístění POSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Čisté výrobky 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Čistá prodejní oblast 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Presentation index (v %) 33 50 50 50 33 50 50 50 50 50 50 50 67 50 33 50 33 50 50 50 50 50 33 50 50 50 50 50 33 33 50 33

Průměrný Presentation index (v %)

Celkový Presentation index (v %) 46,35

45,83 45,83 50,00 37,5045,83 45,83 50,00 50,00

Futurum Hrabová
Veličina / Prodejna

Albert H

Avion

Interspar

Poruba

Presentation index

Albert S

30. dubna Pustkovec

Globus

Opavská Dubina

Tesco



 

 

Příloha č. 13: Výsledné hodnoty TSI 

 
  

Pozorování číslo: I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Inventory index (v %) 14 14 14 14 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 14 29 43 29 14 57 0 29 14 29 43 29 29 14 29 14 43 14

Průměrný Inventory index (v %)

Position index (v %) 67 50 67 67 67 67 67 67 67 67 50 67 50 50 50 50 50 50 0 50 67 83 83 83 67 50 67 50 67 67 50 50

Průměrný Position index (v %)

Presentation index (v %) 33 50 50 50 33 50 50 50 50 50 50 50 67 50 33 50 33 50 50 50 50 50 33 50 50 50 50 50 33 33 50 33

Průměrný Presentation index (v %)

Total Shopscore Index - aritm. (v %) 43,73

Total Shopscore Index - geom. (v %) 40,56

Poruba

Albert S

30. dubna Pustkovec

Globus

Opavská Dubina

Tesco

Futurum Hrabová
Veličina / Prodejna

Albert H

Avion

Interspar

14,29 28,57 28,57 25,00 35,71 17,86 28,57 25,00

79,17 58,3362,50 66,67 62,50 50,00 58,33

45,83 45,83 50,00 50,00 45,83 45,83 50,00 37,50

37,50

40,16 43,68

40,87 47,02 47,02 41,67 39,68

44,36 44,70 39,69 39,45 37,96

Total Shopscore index

C
e

lk
o

v
ý
 

p
rů

m
ě

r

25,45

59,38

46,35

47,62 45,63 40,28

34,46



 

 

Příloha č. 14/1: Boxplot pro Inventory index (hodnoty jsou v %) 

 
  



 

 

Příloha č. 14/2: Boxplot pro Position index (hodnoty jsou v %) 

 
  



 

 

Příloha č. 14/3: Boxplot pro Presentation index (hodnoty jsou v %) 

 


