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1 Úvod 

V současné době, kdy na zákazníka „útočí“ plné prodejní regály, je obtíţné, aby 

společnost se svými výrobky uspěla na trhu. Konkurence je v dnešní době obrovská. Kaţdá 

společnost se snaţí, aby se její výrobky dostaly do podvědomí zákazníků. 

V době, kdy společnost má vybudovanou svoji pevnou pozici na trhu, je nutné, aby 

byla stále progresivnější. Společnost dále musí sledovat nejnovější trendy, provádět výzkumy 

a hlavně inovovat. Pro společnost je výhodné, kdyţ je o krok napřed před konkurencí. 

Důleţitým článkem úspěchu společnost je také komunikace se zákazníkem. Dnešní 

spotřebitelé jsou přesyceni reklamou v televizích, a tak je vhodné hledat i jiné moţnosti, jak 

zaujmout zákazníka a přimět ho ke koupi výrobku. 

Jedním ze způsobů, jak lze zákazníka zaujmout, je vystavení výrobku. Způsob, jakým 

je výrobek vystaven, uspořádání prodejny, rozmístění výrobků po prodejní ploše, obal, cena, 

materiály slouţící k podpoře prodeje apod. jsou úkolem tzv. merchandisingu. V dnešní době 

se většina spotřebitelů rozhoduje o koupi výrobku aţ na místě prodeje. I kdyţ má nakupující 

napsán seznam, co chce koupit, často během cesty prodejnou přihodí do svého nákupního 

koše něco navíc. To, co mu prostě „padlo do oka“. Ve finále se pak často zákazník nestačí 

divit, co všechno nakoupil. A z tohoto důvodu je merchandising velmi důleţitou součástí 

marketingové komunikace. Merchandising je také velmi důleţitým prvkem v boji 

s konkurencí, protoţe čím lepší je vystavení daného výrobku od konkurenčního, tím je větší 

šance, ţe zákazník výrobek koupí. 

Tématem této diplomové práce je analýza merchandisingu produktu na 

potravinářském trhu. Konkrétně se jedná o přírodní zeleninové šťávy Refit, které vyrábí 

společnost Beskyd Fryčovice, a. s. Společnost Beskyd Fryčovice působí na potravinářském 

a obchodním trhu uţ od roku 1969 a od té doby si mezi zákazníky vybudovala pevné místo na 

trhu. Zeleninové šťávy jsou vyráběny ve čtyřech příchutích – 100% mrkev, 100% červená 

řepa, brokolice s jablkem a zelí s jablkem. Tyto zeleninové šťávy jsou unikátní tím, ţe jako 

jediné jsou vyráběny tzv. paskalizací. Jedná se o ošetření potravin vysokým tlakem. Díky 

tomuto zpracování si zeleninové šťávy Refit zachovávají vysoký obsah vitamínů, minerálů 

a stopových prvků. Zeleninové šťávy jsou „ideálním výrobkem“ pro ty, kteří dbají o svoji 

výţivu a zdraví. 

Cílem diplomové práce je zjistit úroveň merchandisingu zeleninových šťáv Refit 

v prodejnách na území Zlínském kraje. 
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2 Charakteristika společnosti Beskyd Fryčovice, a. s. 

Tato kapitola se věnuje popisu společnosti Beskyd Fryčovice, a. s., marketingovému 

prostředí a marketingovému mixu společnosti. 

2.1 Představení společnosti 

Společnost Beskyd Fryčovice, a. s. má dlouholetou tradici na potravinářském 

a obchodním trhu. Mezi sortiment společnosti patří balené brambory a výrobky ze 

zpracovaných brambor, jednodruhová chlazená zelenina a zeleninové směsi, zeleninové 

saláty, zeleninové šťávy a čerstvé bylinky. 

 V těchto komoditách zaujímá společnost přední postavení na českém trhu. K dalším 

obchodním aktivitám patří velkoobchod potravin a prodej motorových olejů a maziv pro 

osobní a nákladní automobily a také pro zemědělskou techniku. 

 S výrobky společnosti se zákazník můţe setkávat v maloobchodních 

i velkoobchodních řetězcích, ale také v různých gastronomických zařízeních, jako jsou 

například restaurace, jídelny a prodejny rychlého občerstvení. 

Jedním z nejdůleţitějších kritérií společnosti je kvalita konečných produktů. Důraz je 

kladen nejen na výběr vstupních plodin, ale také na jejich zpracování. Od roku 2001 je 

společnost Beskyd Fryčovice drţitelem certifikátu kvality ISO 9001:2000. V současné době je 

majitelem certifikátu 9001:2008. Společnost je také drţitelem normy kvality BRC a IFS pro 

výrobu chlazené balené a krájené zeleniny a drţitelem normy kvality pro pěstování brambor 

a bylinek GLOBAL G. A. P. Většina výrobků v maloobchodním balení má označení kvality 

potravin KLASA. 

Společnost Beskyd Fryčovice zaměstnává přibliţně 250 – 300 zaměstnanců. Velké 

rozmezí počtu zaměstnanců je dáno sezónností tohoto oboru. Podle zmíněného počtu 

zaměstnanců se společnost řadí mezi střední podniky. 

Společnost Beskyd Fryčovice je pravidelným účastníkem v mnoha soutěţích. Díky 

těmto aktivitám společnost získala několik významných ocenění. Mezi významné úspěchy 

patří několik ocenění zeleninových šťáv Refit. V roce 2009 se vítězným výrobkem v rámci 

Výroční ceny Slow Food Prague stala zeleninová šťáva Refit brokolice + jablko. V roce 2008 

se zeleninová šťáva Refit zelí + jablko stala nejlepší novinkou roku v soutěţi Volba 

spotřebitelů. V regionální soutěţi Potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje 2008 

v kategorii Zpracované a čerstvé ovoce a zelenina se na 1. místě umístila šťáva Refit 100% 
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červená řepa. Oceněny jsou také i další výrobky společnosti. Salát Green Fit – Zelný 

s okurkou se stal výrobkem Moravskoslezského kraje 2009. Poslední úspěch společnost 

zaznamenala v listopadu roku 2010, kdy byl oceněn výrobek Kakaové kuličky v soutěţi 

Moravskoslezského kraje o značku Regionální potravina v kategorii Ostatní výrobky. [27] 

2.1.1 Historie společnosti 

Společnost Beskyd Fryčovice, a. s. byla zaloţena v roce 1969. Prvním výrobním 

programem společnosti bylo horkovzdušné sušení pícnin. V roce 1975 byl uveden do provozu 

sklad pro trţní úpravu konzumních brambor, který byl v dalších letech rozšiřován. V roce 

1978 byl zahájen výrobní program průmyslového loupání konzumních brambor. 

Díky zvyšující se poptávce po konzumaci čerstvé zeleniny byl v roce 1993 zaveden 

nový výrobní program zaměřený na výrobu trţní a kuchyňsky upravené čerstvé zeleniny. 

Výroba je od svého počátku realizována v místě sídla společnosti ve Fryčovicích a od 

roku 2002 také v provozovně v Horní Cerekvi.  [27] 

2.2 Mikroprostředí společnosti 

„Cílem marketingu je vytvářet a udržovat vztah se zákazníky tím, že firma uspokojuje 

jejich potřeby a přání. Dosažení tohoto cíle však není v silách marketingu samotného, úspěch 

závisí i na interakci s ostatními faktory, které hrají roli v mikroprostředí firmy – s ostatními 

zaměstnanci a odděleními firmy, s dodavateli, s poskytovateli služeb, se zákazníky, 

s konkurencí i s veřejností.“
1
 

2.2.1 Firemní prostředí 

Firemní prostředí společnosti Beskyd Fryčovice se skládá z vedení společnosti, 

personálního oddělení a z dalších šesti oddělení – výrobní středisko, obchodní oddělení, 

marketingové oddělení, ekonomické oddělení, oddělení vývoje a kvality a provozní středisko. 

Podrobná organizační struktura je uvedena v příloze č. 2. Pro úspěch kaţdé společnosti je 

nutné, aby jednotlivá oddělení navzájem spolupracovala. 

Primárním úkolem výrobního střediska je zabezpečení výroby. Výrobní středisko se 

člení na divize (pěstování brambor, bramborárna, loupárna, zelenina atd.), v jejichţ čele stojí 

výrobní manaţeři. V těchto divizích se musí dodrţovat přísné hygienické podmínky, protoţe 

                                                 
1
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 stran. ISBN 80-247-

0513-3. Str. 175. 
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zde dochází ke styku se zpracovávanými surovinami, které jsou určené ke konzumaci. 

Z tohoto důvodu je třeba dohlíţet na jejich zdravotní nezávadnost. Dále je také důleţité 

dodrţování norem a výrobních postupů. 

Nedílnou součástí společnosti je také obchodní oddělení. Mezi náplň tohoto oddělení 

patří např: zpracování objednávek, vyřizování reklamací, příprava obchodních smluv, 

komunikace s obchodními partnery, péče o zákazníky apod. 

Pro úspěch kaţdé společnosti je nutné, aby o jejich produktech byla informována co 

nejširší veřejnost. Nejen aktivity, které slouţí k informování veřejnosti, ale i stanovení ceny 

nových výrobků, volbu cenových strategií apod. má na starosti marketingové oddělení. 

Pracovníci marketingového oddělení také úzce spolupracují s reklamní agenturou na 

propagačních aktivitách společnosti. 

Ekonomické oddělení zabezpečuje chod organizace. Ekonomické oddělení odpovídá 

za finanční stránku podniku. Činností tohoto oddělení je např. vedení mzdové agendy, 

zpracování faktur, komunikace s bankami a pojišťovnami, zpracování finančních výkazů, 

vyhodnocování ukazatelů hospodaření společnosti, inventarizace atd. 

Pro společnost, která klade důraz na kvalitu je důleţitá pravidelná kontrola produktů. 

Neméně významnou skutečností je sledování nových trendů v potravinářské sféře 

a vyhodnocování situace na trhu. To vše má na starosti oddělení vývoje a kvality. 

Úkolem provozního střediska je zabezpečení distribuce produktů a také udrţování 

správné výše zásob ve skladech. 

2.2.2 Dodavatelé 

Dodavatelé tvoří velmi důleţitý článek pro společnost. Dodavatelé poskytují zdroje, 

které slouţí pro výrobu zboţí a sluţeb. Je potřeba sledovat, jestli nejsou problémy 

s dodavateli, protoţe mohou společnost váţně ohrozit. Výpadky dodávek, nedostatek 

dodávek, zpoţdění dodávek, zhoršená kvalita surovin, stávky a jiné problémy mohou 

v krátkém období vést ke sníţení trţeb a v dlouhém období mohou tyto obtíţe ohrozit 

spokojenost zákazníků. [9, 10] 

 Dodavatelé surovin patří k nejdůleţitějším subjektům společnosti. Dodávky brambor 

a zeleniny si společnost zajišťuje jak z vlastních zdrojů, tak i za pomoci dalších subjektů. 

Brambory zejména dodává společnost AGRO-Měřín, a. s. a Europlant šlechtitelská spol. 

s r. o. Brambory jsou výhradně odebírány od českých subjektů. Nejcennější odrůdy pro daný 

rok převáţně dodává společnost Europlant. Zeleninu dodávají místní zemědělci, mimo sezónu 
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se odebírá i ze zahraničí, zejména ze Španělska. Bylinky a jedlé květy jsou mimo sezónu 

odebírány z Izraele. V období sezóny si společnost vystačí převáţně z vlastními výpěstky. 

 Dalšími subjekty, bez kterých se společnost neobejde, jsou dodavatelé energií, 

dodavatelé technologií (např: společnost ŢĎAS, a. s. – stroj na tzv. paskalizaci), dodavatelé 

obalů, dodavatelé marketingových předmětů a další. 

2.2.3 Zákazníci 

Společnost se zaměřuje nejen na výrobky pro konečné zákazníky, ale hlavně na 

výrobky pro obchodníky a gastronomii. Beskyd Fryčovice dodává své výrobky do 

gastronomických zařízení, velkoobchodních a maloobchodních prodejen a do prodejen zdravé 

výţivy. 

Mezi nejvýznamnější zákazníky v oblasti gastronomických řetězců patří společnosti, 

které poskytují stravovací sluţby (Aramark, Eurest,  GTH catering, IKEA, Interspar, Globus, 

Sodexo a Třinecké gastrosluţby). Dále řetězce rychlého občerstvení Burger King a KFC 

a řetězec kaváren Starbucks coffee. Z velkoobchodních a maloobchodních řetězců jsou 

nejdůleţitějšími zákazníky Albert, Billa, Globus, Interspar, Makro a Tesco. 

2.2.4 Konkurence 

Společnost Beskyd Fryčovice nemá přímou konkurenci. Na trhu se nenachází 

společnost s podobným výrobkovým portfoliem, jako má společnost Beskyd Fryčovice. 

V jednotlivých výrobkových řadách lze však nalézt přímé konkurenty. 

Velmi důleţitým konkurentem společnosti je společnost Frutana Gold, s. r. o., která se 

zabývá výrobou a distribucí loupaných a vařených brambor a také výrobou loupané a dále 

zpracované zeleniny. 

Konkurenty vyrábějící knedlíky jsou např: GASTRO – potravinářská výroba Marie 

Rypková, SVOBODA – výroba domácích knedlíků, s. r. o., HaKne, spol. s r. o., která na trh 

dodává své výrobky pod registrovanou známkou  Hausknechtův knedlík. 

Konkurentem v oblasti čerstvých bylinek je společnost Titbit, s. r. o., která je 

zaměřena na pěstování a distribuci čerstvých bylinek.  

V oblasti zeleninových šťáv nemá Beskyd Fryčovice přímého konkurenta, protoţe 

zeleninové šťávy jsou jako jediné v ČR zpracovávány unikátní technologií tzv. paskalizací. 

Za nepřímou konkurenci těchto zeleninových šťáv lze povaţovat např: výrobek ZP Otice, a. s. 

„Šťáva z Otického kysaného zelí“, ovocné a zeleninové šťávy Jacoby, ovocné a zeleninové 
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šťávy Rio Fresh, zeleninové šťávy od privátní značky SPAR, zeleninové šťávy Eden, 

zeleninové šťávy Viko, zeleninové šťávy Kapustnica od slovenské firmy Andaco, s. r. o. 

apod. 

2.2.5 Marketingoví zprostředkovatelé 

Pojem „marketingoví zprostředkovatelé“ zahrnuje všechny subjekty, které pomáhají 

společnosti propagovat, distribuovat a prodávat zboţí jejím zákazníkům. Patří zde distribuční 

společnosti, marketingové agentury a také finanční zprostředkovatelé. [10] 

Beskyd Fryčovice klade důraz na čerstvé a kvalitní výrobky. Z tohoto důvodu je 

nutné, aby se k zákazníkovi dostaly v co nejkratším čase. Společnost převáţně vyuţívá 

vlastních vozů, včetně velkých kamionů k distribuci svých výrobků. V případě potřeby 

společnost vyuţívá sluţeb externích dopravních společností, mezi které patří například 

FRYMM, spol. s r. o. a několik dalších dopravců. 

S produkcí marketingových komunikačních nástrojů pomáhá společnosti reklamní 

studio Sevendesign, s. r. o. Reklamní studio pro společnost zajišťuje např: grafickou stránku 

reklamních kampaní, tisk propagačních materiálů apod. 

Mezi finanční zprostředkovatele společnosti patří banky (Česká spořitelna, Komerční 

banka a donedávna i GE Money), pojišťovny (Kooperativa, Allianz), úvěrové společnosti 

(zejména Česká spořitelna) a Státní zemědělský a intervenční fond, který finančně podporuje 

evropský projekt „Ovoce do škol“. 

2.2.6 Veřejnost 

„Veřejností se rozumí jakákoli skupina, která má skutečný nebo potenciální zájem na 

schopnostech firmy dosáhnout svých cílů, případně na ně má vliv.“
2
 

Jedním z nejdůleţitějších článků veřejnosti jsou finanční instituce, které mají vliv na 

získávání finančních prostředků. Jedná se např: o banky, pojišťovny, ale i akcionáře 

společnosti. 

Média přispívají k pozitivnímu obrazu společnosti. Beskyd Fryčovice klade důraz 

převáţně na tisková a televizní média, pomocí kterých se snaţí informovat o samotné 

společnosti nebo o jejích produktech. 

Dalším typem veřejnosti jsou vládní instituce. Vedení společnosti musí dodrţovat 

všechna vládní rozhodnutí. 

                                                 
2
 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské vydání Praha: 

Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 134. 
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Mezi občanské iniciativy jsou zahrnovány různé spotřebitelské organizace, 

ekologická, potravinářská a zemědělská sdruţení apod. 

Místní komunitou a občany jsou myšleny organizace a úřady působící v dané oblasti 

a obyvatelé bydlící v oblasti. Kaţdá společnost je ovlivňována i těmito subjekty, a proto je 

snahou pečovat o dobré vztahy s těmito subjekty. 

Širší veřejnost představuje celkový pohled veřejnosti na postavení podniku ve 

společnosti. Představa širší veřejnosti ovlivňuje objem jejich nákupů. Proto je snahou kaţdé 

společnosti prezentovat se co nejlépe. 

Posledním typem veřejnosti jsou zaměstnanci. Tuto skupinu tvoří dělníci, brigádníci, 

manaţeři a představenstvo společnosti. Je třeba klást důraz na to, aby mezi vedením 

společnosti a zaměstnanci byl vytvořen pozitivní vztah, protoţe také zaměstnanci mají svůj 

podíl na reprezentaci společnosti.       [10] 

2.3 Marketingový mix společnosti 

„Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu.“
3
 

 

Marketingový mix se skládá ze 4 sloţek: 

 výrobek, 

 cena, 

 marketingová komunikace, 

 distribuce. 

2.3.1 Výrobek 

Společnost nabízí zákazníkům produkty z osmi výrobkových řad – brambory 

a polotovary z brambor, knedlíky, přílohy, chlazená upravená zelenina, zeleninové saláty, 

zeleninové šťávy, klíčky a výhonky a čerstvé bylinky. Společnost nabízí výrobky jak pro 

obchodníky a gastronomii, tak i pro konečné spotřebitele. Podrobnější nabídka sortimentu je 

uvedena v příloze č. 4 (pro konečného spotřebitele) a v příloze č. 5 (pro obchodníky 

a gastronomii). 

                                                 
3 
KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 stran. ISBN 80-247-

0513-3. Str. 105. 
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V posledních letech vzrostl zájem spotřebitelů o privátní značky obchodních řetězců. 

Z tohoto důvodu společnost Beskyd Fryčovice nabízí své výrobky i pod privátními značkami 

maloobchodních jednotek. Jedná se například o privátní značky Albert Quality, Tesco 

Standard, Tesco Healthy living, Clever, S-budget apod. 

Nejdůleţitějším kritériem výrobků je jejich kvalita. Společnost vyrábí produkty 

z nejkvalitnějších surovin s vyuţitím nejnovějších technologií a rychlého zavádění inovací. 

Společnost reaguje na poţadavky zákazníků, na jejichţ základě inovuje a rozšiřuje portfolio 

svých výrobků. 

Do portfolia společnosti patří také kvalitní moravská vína od společnosti Nové 

Vinařství. Beskyd Fryčovice pro toto vinařství zajišťuje distribuci těchto vín, i kdyţ 

v poslední době je to pouze okrajově. 

Beskyd Fryčovice nabízí svým zákazníkům i široký sortiment velkoobchodního zboţí, 

se zaměřením převáţně na potraviny. Nabídka velkoobchodního zboţí je určena zejména 

zákazníkům Moravskoslezského kraje. Mezi nejţádanější poloţky patří trvanlivé značkové 

potraviny, luštěniny, rýţe, oleje a koření. Velkoobchodní sortiment je nabízen v celé šíři. 

Najdeme zde i výrobky od renomovaných výrobců, např: Vitana, Lagris, Podravka, Opavia 

atd. 

Převáţně regionálním zákazníkům nabízí Beskyd Fryčovice nabídku motorových olejů 

a maziv pro osobní i nákladní vozy a také pro zemědělskou techniku. V nabídce jsou kvalitní 

oleje a maziva od renomovaných výrobců, např: Dynamic a BP. 

Výrobkový sortiment společnosti Beskyd Fryčovice v současné době tvoří osm 

výrobkových řad. Podle mého názoru jednotlivé výrobkové řady většinou obsahují poměrně 

širokou nabídku výrobků. Hloubka výrobkových řad je ve většině případů také poměrně 

široká, např: zeleninové talíře ProFit mají sedm variant salátů, zeleninové šťávy Refit mají 

čtyři varianty. Ale stále je zde prostor pro zlepšování. Osobně bych uvítala ve výrobkové řadě 

„zeleninové šťávy“ rajčatovou šťávu, která patří spolu a mrkvovou šťávou mezi 

nejoblíbenější druhy zeleninových šťáv. Ve výrobkové řadě „polotovary z brambor“ by 

moţná zákazníci na průmyslovém, ale i spotřebním trhu uvítali bramborové hranolky, které 

jsou zvláště oblíbené mezi mladšími generacemi. Míra konzistence výrobkových řad je 

z pohledu spotřebitele poměrně vysoká.  

2.3.2 Cena 

 Cena je nejčastěji stanovena nákladovým způsobem. To znamená, ţe k celkovým 

nákladům na produkt je připočtena určitá přiráţka. Pro produkt Refit byla však cena 
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stanovena jiným způsobem, a to kombinací metody orientované na náklady a metody 

orientované na zákazníka. Důvodem tohoto výběru je skutečnost, ţe produkt Refit je na trhu 

unikátním výrobkem, a tudíţ můţe mít navrţenu tzv. prémiovou cenu. 

 Ve společnosti se aktivně vyuţívají i další cenové nástroje, jako např: slevy. Jednou 

z nejčastějších podob slev jsou mnoţstevní slevy a sezónní slevy (v obdobích jarních 

očistných kůr, chřipek a nachlazeních apod.) apod. 

2.3.3 Marketingová komunikace  

„Komunikace představuje aktivity, které sdělují přednosti produktu a snaží se 

přesvědčit cílové zákazníky, aby jej koupili.“
4
 

Corporate identity 

Velmi důleţitým marketingovým nástrojem pro společnost je corporate identity. 

Corporate identity zahrnuje především způsob, jakým je společnost prezentována. Podle mého 

názoru je nejdůleţitějším článkem corporate identity logo společnosti. Společnost se 

prezentuje jednoduchým logem, které je snadno zapamatovatelné a nezaměnitelné 

s konkurencí. Logo společnosti tvoří kombinace názvu společnosti a symbolu. Ukázka loga 

společnosti je uvedena v příloze č. 3. 

Reklama 

 Společnost ke komunikaci se zákazníky vyuţívá venkovní reklamu, která je umístěna 

pouze v místě sídla společnosti. Dále společnost vyuţívá ke komunikaci se zákazníky reklamu 

v tisku. Nejčastěji se články o společnosti objevují v odborných časopisech, např: Regal, Food 

Servise, Gastro Plus, Zboţí a prodej apod. V posledních letech se však reklama v tisku příliš 

nevyuţívá z důvodu neefektivity tohoto nástroje. V předešlých letech se také reklama 

objevovala v rozhlase, např: rádio Čas, Impuls apod. Dále lze reklamu společnosti vidět na 

návěsech kamionů společnosti. Důraz je také kladen na nejrůznější propagační materiály 

společnosti, např: letáky, broţury, bloky apod. 

Podpora prodeje 

 Podpora prodeje patří ve společnosti k nejdůleţitějším nástrojům marketingové 

komunikace. Podpora prodeje se zaměřuje jak na spotřební trh (B2C), tak i na průmyslový trh 

(B2B). 

                                                 
4
 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing.  4. evropské vydání Praha: 

Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. str. 71. 
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Na B2C trhu společnost poskytuje slevy na své produkty, např: v obdobích jarních 

očistných kůr nebo v obdobích chřipkových onemocnění. Dále společnost připravuje pro 

spotřebitele ochutnávky přímo v místě prodeje, takţe spotřebitelé mají moţnost seznámit se 

s kvalitou a chutí produktů společnosti. Ochutnávky mohou ovlivnit zákazníka při 

rozhodování o koupi výrobku. V místě prodeje můţe spotřebitel také najít malé letáčky 

s informacemi o produktu. 

Na B2B trhu jsou všem velkým řetězcům poskytovány nejrůznější slevy, např: 

mnoţstevní slevy. 

Osobní prodej 

 Osobní prodej je velmi důleţitou aktivitou na B2B trzích. Společnost má vlastní 

obchodní zástupce, kteří se zákazníky nejen jednají, ale také s nimi budují a udrţují 

dlouhodobé vztahy. Při osobním prodeji je důraz kladen hlavně na osobní přístup prodejce. 

Kaţdý z prodejců má na starosti určitou oblast. Prodejci jsou rozděleni podle zákazníků – 

gastro řetězce a MO řetězce, a poté teritoriálně podle jednotlivých regionů – Slovensko, jiţní 

Morava, severní Morava, Praha a Středočeský kraj, Severní Čechy, Jiţní Čechy a Západní 

Čechy.   

Public relations 

 Principem public relations je vybudování dobrých vztahů s veřejností. Společnost 

Beskyd Fryčovice pouţívá v této oblasti několik nástrojů. Jedním z nástrojů je publicita 

společnosti v podobě výročních zpráv, tiskových zpráv a také článků v časopisech, které 

informují veřejnost o společnosti nebo o produktech ve firmě. Nejčastěji se tyto články 

objevují v odborných časopisech, např: Trend marketing, Regal a Marketing a komunikace. 

Aktuality a tiskové zprávy týkající se společnosti najde veřejnost také na internetových 

stránkách společnosti. 

Dalším nástrojem, který společnost opakovaně vyuţívá je sponzoring. Sponzoring je 

zaměřen na sportovní akce nebo akce zaměřující se na zdraví člověka. Jedná se například 

o akci Tesco Maraton běh proti rakovině, Den zdraví ve Frýdku-Místku, různé regionální 

sportovní akce apod. 

Veletrhy a výstavy 

Společnost se také hojně zúčastňuje různých veletrhů a výstav v České republice i na 

Slovensku. Jedná se o mezinárodní veletrh v Českých Budějovicích Země ţivitelka, Gastro 
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festival Ostrava, Hortikomplex Flora Olomouc, Zemědělec, prodejní trhy oceněných potravin 

– Regionfest apod.  

Přímý marketing 

 Přímý marketing patří spolu s podporou prodeje k nejdůleţitějším nástrojům. Přímý 

marketing je charakteristický úzkým zaměřením nebo individuálním přístupem k zákazníkům. 

Vyuţíván je directmail, tzv. rozesílání přehledů o sortimentu všem zákazníkům (zejména TOP 

50-ti), a to nejvíce v období, kdy má společnost jakékoliv nové výrobky. 

Internetová komunikace 

 Společnost klade důraz také na vyuţití internetové komunikace. Prostřednictvím 

webových stránek společnosti mají obchodníci i koneční spotřebitelé moţnost seznámit se se 

samotnou společností, s novinkami o společnosti a hlavně s jejími produkty. Koneční 

spotřebitelé se zde také dozvědí, ve kterých gastronomických zařízeních a maloobchodních 

prodejnách naleznou výrobky společnosti. 

2.3.4 Distribuce 

 Společnost Beskyd Fryčovice klade velký důraz na čerstvé a kvalitní výrobky. 

Z tohoto důvodu je nutné, aby bylo vyuţito co nejkratších distribučních cest. Společnost má 

vlastní středisko, které se zabývá dopravou. Distribuce nejčastěji probíhá prostřednictvím 

podnikových vozů. V případě potřeby je vyuţito sluţeb externích dopravců. 

 Na B2B trhu probíhá distribuce prostřednictvím podnikových vozů, takţe produkty se 

za krátký časový úsek dostanou ke svým odběratelům. Schéma distribuční cesty na B2B trhu 

je vyobrazeno na následujícím obrázku. 

 

     Obr. 2.1: Distribuční cesty na B2B trhu 

 

 

 

 

 

 

Na B2C trhu jsou většinou dodávky realizovány přímo do maloobchodů 

a velkoobchodů. Díky krátké distribuční cestě konečný zákazník dostane čerstvé a kvalitní 

produkty. Schéma této distribuční cesty je znázorněno na obrázku 2.2. 
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 Společnost uplatňuje intenzivní distribuční strategii. To znamená, ţe se snaţí dodávat 

své produkty co největšímu počtu zákazníků, jak na trhu B2C, tak i B2B.  

 

    Obr. 2.2: Distribuční cesty na B2C trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Makroprostředí společnosti 

„Pojmem makroprostředí označujeme vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje. 

Faktory, ze kterých se skládá, mohou na jedné straně firmě nabídnout nové příležitosti, na 

druhé straně ji mohou ohrozit.“
5
 

2.4.1 Demografické prostředí 

Demografie je věda studující skupiny lidí, populace a jejich charakteristiky, mezi něţ 

patří např: počet obyvatel, hustota osídlení, věková struktura obyvatelstva, podíl muţů a ţen, 

etnická příslušnost atd. [9] 

 Společnost Beskyd Fryčovice zaujímá přední postavení na českém trhu v oblasti 

potravinářství. Z tohoto důvodu je nutné sledovat demografické faktory nejen 

v Moravskoslezském kraji, kde má společnost své sídlo, ale také údaje za celou Českou 

republiku. Důleţitým faktorem demografického prostředí, který je třeba sledovat, je ţivotní 

úroveň obyvatelstva. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí ţivotní úroveň v České 

republice dlouhodobě roste. Díky růstu reálných mezd a příjmů obyvatelstva, si lidé mohou 

dovolit koupit draţší a kvalitnější produkty. [30]  

Mezi další faktory demografického prostředí, které by společnost měla alespoň 

okrajově sledovat, patří údaje o populačním vývoji, hustotě osídlení, struktuře domácností atd.  

                                                 
5
 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 stran. ISBN 80-247-

0513-3. Str. 179. 

Beskyd Fryčovice 

Gastronomická 

zařízení 

Maloobchodní 

prodejny 

Velkoobchodní 

prodejny 

Prodejny zdravé 

výţivy 

Konečný 

zákazník 

Konečný 

zákazník 

Konečný 

zákazník 

Konečný 

zákazník 



13 

 

2.4.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je sloţeno z faktorů, které ovlivňují kupní sílu a sloţení výdajů 

domácností. [9] 

 Hrubý domácí produkt vypovídá o výkonnosti ekonomiky daného státu. V roce 2009 

činil HDP v České republice 345 601 Kč na jednoho obyvatele. V předcházejícím roce HDP 

činil 353 701 Kč. Za rok 2009 byl tedy zaznamenán pokles výkonnosti české ekonomiky. [26] 

Inflace je charakterizována jako růst cenové hladiny. V roce 2009 činila průměrná 

míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen 1,0 %.  Od roku 1989 to byla 

druhá nejniţší průměrná míra inflace. K nízké hodnotě inflace přispěly skutečnosti, jako např: 

pokles cen pohonných hmot, automobilů, potravin a nealkoholických nápojů. [25] 

V roce 2009 došlo ke sníţení celkové zaměstnanosti ve všech sférách národního 

hospodářství, a to o 1,4 %. Nepříznivý vývoj tohoto ukazatele je ovlivněn světovou 

hospodářskou krizí. Největší sniţování zaměstnanosti bylo zaznamenáno u zpracovatelského 

průmyslu, a to o 135,8 tisíc pracovníků. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2009 

činila 9,2 %. [25] 

  Ve 3. čtvrtletí 2010 byla průměrná mzda 23 665 Kč, coţ je o 2,0 % více neţ ve 

stejném období roku 2009. Spotřebitelské ceny se od předchozího roku zvýšily o 1,9 %, 

reálná mzda se tak zvýšila o pouhé 0,1 %. Průměrná mzda v podnikatelské sféře vzrostla 

o 2,9 % na 23 650 Kč, u reálných mezd byl tedy zaznamenán růst o 1,0 %. V nepodnikatelské 

sféře došlo ke sníţení mezd o 1,8 % na 23 731 Kč, v tomto případě reálná mzda poklesla 

o 3,6 %. [26] 

Dalšími důleţitými informacemi, které je třeba sledovat, jsou údaje o spotřebě ovoce 

a zeleniny. Spotřeba ovoce na 1 obyvatele se v roce 2009 zvýšila o 1,3 kg na 90,4 kg. Tohoto 

zvýšení bylo dosaţeno díky zvýšení spotřeby ovoce mírného pásma (55,4 kg). Spotřeba 

zeleniny poklesla o 1,6 kg na 81,2 kg zeleniny. Největší pokles byl zaznamenán u cibule 

(1,5 kg), zelí (1,3 kg) a rajčat (1,2 kg). V roce 2008 spotřeboval obyvatel České republiky 

v průměru 71,4 kg brambor. V roce 2009 spotřeba činila pouze 64,9 kg brambor. Sníţení 

spotřeby brambor má také souvislost s výrazně vyššími cenami brambor neţ v roce 2008, a to 

o 56,7 %. [14, 26] 
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2.4.3 Přírodní prostředí 

„Přírodní prostředí zahrnuje přírodní zdroje, které jsou vyuţívány jako vstupy, nebo 

které jsou marketingovými aktivitami ovlivněny.“
6
 

Důleţitým faktorem, který je třeba sledovat, jsou klimatické podmínky. Na těchto 

podmínkách závisí, jaká bude úroda brambor, ovoce a zeleniny. Od těchto podmínek se odvíjí 

velikost a kvalita úrody, která je důleţitá pro výrobní a další činnost firmy. Negativním 

faktorem můţe být neúroda. 

V posledních letech se také zvyšuje zájem o ţivotní prostředí a ekologii. Lidé stále 

více upřednostňují ekologické a přírodní potraviny. Při zemědělské výrobě se více podniků 

orientuje na tzv. ekologické zemědělství, které je charakteristické absencí chemických látek 

a nezatěţuje ţivotní prostředí. 

2.4.4 Technologické prostředí 

Pro kaţdou firmu je nesmírně důleţité sledovat vývoj nových technologií, které jsou 

jedním z důleţitých prvků v boji s konkurencí. V oblasti zpracování potravin se jedná 

především o pouţití takových technologií, které zaručí, co nejšetrnější zpracování a zaručí 

zachování, co nejvyššího počtu cenných látek a vlastností z výchozí suroviny. 

Ve společnosti Beskyd Fryčovice bylo vybudováno unikátní centrum vysokotlakých 

technologií pro výzkum a vývoj ošetřování potravin velmi vysokým tlakem. Díky tomu se 

společnost stala jediným výrobcem potravin zpracovaných vysokým tlakem v České 

republice. Paskalizace (ošetření potravin vysokým tlakem) nahrazuje pasterizaci (ohřev 

potraviny k dosaţení její trvanlivosti). Paskalizace, díky které je produkt zpracován tak, aby si 

co nejvíce zachoval svou přirozenou povahu výchozí suroviny, je pro své vlastnosti 

označována jako „technologie třetího tisíciletí“. 

Mezi další podmínky, které musí společnost dodrţovat, jsou technologické poţadavky 

na zpracování surovin a také poţadavky na skladovací a chladící prostory. 

2.4.5 Politické prostředí 

Dalším důleţitým faktorem, který společnost výrazně ovlivňuje je politické prostředí. 

Zahrnuje legislativu, vládní úřady a zájmové skupiny, jejichţ předmětem je ovlivňovat 

a omezovat nejrůznější organizace a jednotlivce v kaţdé společnosti. [10] 

                                                 
6
 KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. evropské vydání Praha: 

Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. str. 148. 
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Společnosti působící na potravinářském trhu musí splňovat řadu poţadavků. Mezi 

nejdůleţitější patří: 

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů; 

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

některých souvisejících zákonů; 

 zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon 

o obalech); 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin 

apod. 

Dále je třeba dodrţovat poţadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků, 

hygienické předpisy, ekologické standardy podnikání, poţadavky na skladování zboţí apod. 

Mimo jiné je třeba také dodrţovat další poţadavky, které jsou závazné pro jakýkoliv 

podnikající subjekt: 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; 

 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  [24] 

2.4.6 Kulturní prostředí 

Kulturním prostředím se rozumí faktory, které ovlivňují základní společenské 

hodnoty, jejich vnímání, preference a chování společnosti. [9] 

Vlivy kulturního prostředí mohou ovlivňovat nákupní chování zákazníků. Velký vliv 

na kaţdého jedince má jeho rodina a přátelé. V posledních letech se stále více hovoří 

o zdravém ţivotním stylu. Lidé se snaţí do svého jídelníčku zařazovat více ovoce a zeleniny, 

bylinek, zdravých jídel apod. V dnešní uspěchané době lidé stále častěji sahají po různých 

polotovarech, které jim usnadní přípravu jídla. Právě tyhle skutečnosti jsou velkou příleţitostí 

pro firmu, která se zabývá zpracováním brambor a zeleniny. 
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3 Teorie merchandisingu 

Třetí kapitola obsahuje teorii týkající se způsobu vystavování zboţí v místě prodeje 

(merchandising). Dále se tato kapitola věnuje umísťování výrobku na prodejní ploše 

i v prodejním regále, prezentaci zboţí a POP komunikaci, která je důleţitým prvkem při 

rozhodování o koupi výrobku. 

3.1 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je jednou ze sloţek marketingové komunikace. Podpora prodeje je 

charakterizována jako: „Jakýkoliv časově omezený program prodejce, snažící se učinit svou 

nabídku atraktivnější pro zákazníky, přičemž vyžaduje jejich spoluúčast formou okamžité 

koupě nebo nějaké jiné činnosti.“
7
 

Cíle podpory prodeje se budou odlišovat podle toho, na kterou skupinu je podpora 

prodeje zaměřována. Dle Tellise (2000, str. 290) je podpora prodeje určena 

zprostředkovatelům, maloobchodníkům nebo spotřebitelům. Pro všechny tři skupiny však 

platí, ţe nejdůleţitějším cílem podpory prodeje je vyvolání kladných reakcí spotřebitelů. [11] 

Podpora prodeje na spotřebitelských trzích 

Podpora prodeje získává na důleţitosti zejména na spotřebitelských trzích, protoţe 

dokáţe včas reagovat na potřeby a nákupní chování zákazníků. Proto také marketéři při 

plánování marketingových akcí zaměřujících se na podporu prodeje vycházejí ze zjištění 

týkajících se nákupního chování spotřebitele. Spotřebitelův nákup můţe probíhat 

v následujících čtyřech podobách. 

Specificky plánovaný nákup. V tomto případě má spotřebitel ještě před vstupem do 

prodejny přesně naplánováno, co koupí, jakou značku a počet kusů koupí. Jelikoţ je nákup jiţ 

naplánován, podpora prodeje zde nemá velký efekt. 

Obecně plánovaný nákup. Spotřebitel má předem naplánováno, jaký typ výrobku 

koupí, např: sýr. O konkrétní značce je však rozhodnuto aţ v místě prodeje. U tohoto druhu 

nákupu efekt podpory prodeje stoupá. 

Substituční nákup. Do spotřebitelova nákupního košíku je vloţen jiný druh zboţí, 

neţ původně plánoval. V tomto případě má podpora prodeje velkou účinnost. 

                                                 
7
 TELLIS, G. J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-7169-977-

7. Str. 285. 
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Neplánovaný (impulzivní) nákup. O nákupu je rozhodnuto aţ v místě prodeje. 

Motivem ke koupi bývá zejména nějaká výhoda, např: cena, dárek apod. Z provedených 

výzkumů vzešlo, ţe při neplánovaném nákupu prostředky podpory prodeje působí na 

nejpočetnější skupinu spotřebitelů.  [8] 

V roce 2008 byla provedena globální studie Nákupní rozhodování v místě prodeje. 

Tato studie potvrdila skutečnost, ţe zhruba 70 % nákupních rozhodnutí je učiněno v místě 

prodeje. Dotazování bylo uskutečněno ve dvou etapách. Nejprve byl nakupující osloven před 

vstupem do prodejny. Tazatelé se ptali nakupujících, co chtějí koupit za kategorii výrobku, 

jakou značku a také jaké mnoţství chtějí koupit. Poté byli nakupující opět osloveni při 

odchodu z prodejny. V této etapě byla porovnána zákazníkova účtenka s jeho původními 

představami. Z této studie tedy vyplynulo, ţe v České republice je aţ 30 % nákupů 

impulzivních, 50 % nákupů je plánovaných a 20 % nákupů obecně plánovaných. 50 % 

nakupujících ale nakonec vloţilo do svého nákupního koše něco jiného, neţ původně 

plánovalo. [19] 

Z toho tedy vyplývá, ţe podpora prodeje patří k významným prostředkům 

komunikačního mixu obchodníka. K často vyuţívaným formám podpory prodeje v obchodě 

patří [2]: 

 ochutnávky, 

 vzorky zboţí, 

 názorné ukázky vlastností výrobku, 

 zvýhodněné nabídky, 

 spotřebitelské soutěţe, 

 věrnostní programy, 

 pomůcky v místě prodeje, tzv. POP prostředky, 

 merchandising. 

3.2 Merchandising 

Pojem merchandising má původ v anglickém slově merchandise (zboţí). Přesný 

překlad tohoto pojmu však v českém jazyce neexistuje. [2] 

Slovník marketingu definuje pojem merchandising následovně: „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 
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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 v obchodě a místech 

nákupu, ve kterých je zboží vystaveno, což umožňuje představit nakupující veřejnosti výrobky 

v příznivém světle.“
8
  

Světová asociace POPAI popisuje merchandising jako: „Technika pro optimalizaci 

prodeje založená na plánování a studii umístění výrobků v regále či na prodejním místě. Jejím 

cílem je atraktivní, působivá a informující prezentace výrobku.“
9
 

Kniha Retail marketing definuje merchandising jako: „Proces, jehož cílem je najít 

optimální vystavení sortimentu (v první úrovni kategorií, v druhé úrovni položek kategorie) 

vedoucí ke zvýšení prodeje (maximalizaci zisku).“
10

 

Zjednodušeně lze tedy říci, ţe se jedná o způsob vystavování zboţí v místě prodeje.   

Zpočátku pojem merchandising představoval pouhé doplňování zboţí do regálů, vitrín, 

polic apod. Tyto aktivity nejčastěji vykonával prodejní personál, obchodní zástupce nebo 

skladník. Merchandisingové aktivity probíhaly tak, ţe v opakujících se termínech se pověřený 

pracovník dostavil do prodejny, doplnil zboţí a odešel. Tyto aktivity nebyly sladěny a ani 

práce „merchandisera“ a dalších zainteresovaných osob většinou nebyla koordinována. [8, 22] 

V současnosti merchandising označuje komplexní obchodní taktiku skládající se ze 

čtyř základních faktorů [7]: 

 nauky o zboţí; 

 nauky o prodeji; 

 nauky o podpoře prodeje; 

 umísťování zboţí.  

Nosným pilířem současného merchandisingu je nalezení co nejúčinnějšího umístění 

zboţí v regálech. Umístění zboţí má určitá obecná pravidla, „která jsou zpravidla 

rozpracována pro daný sortiment zboží, produktovou skupinu sortimentu a jednotlivé 

značky.“
11

 Nejčastěji jsou tato pravidla zachycena v tzv. plánogramu. 

Pro zvýšení účinnosti merchandisingu byla postupem času zavedena následující 

pravidla [8]: 

                                                 
8 
CLEMENTE, M. N. Slovník marketingu. 1 vyd. Brno: Computer Press, 2004. 378 stran. ISBN 80-251-0228-9. 

Str. 124. 
9
 <http://www.popai.cz/1-194/M.aspx> 

10
 BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, s. r. o., 2009. 326 

s. ISBN 978-80-7261-207-9. Str. 215. 
11

 HESKOVÁ, M.; ŠTARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 1. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5. Str. 97. 
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 prodávat kvalitní výrobky; 

 kvalitní výrobky umísťovat na nejlepší místa (např: ve výši očí) a dát jim i více 

místa v prodejních regálech; 

 vyuţívat druhotná umístění výrobku; 

 vyuţívat standardizovanou firemní komunikaci; 

 sladit všechny nástroje promotion s merchandisingovými procesy; 

 plně vyuţít motivovaný lidský potenciál; 

 provádět důslednou kontrolu na všech úrovních. 

Z ekonomického hlediska merchandising znamená: „Finanční zhodnocení kteréhokoli 

viditelného prostoru. Místa viditelná nakupujícími mají „cenu zlata“ a je nezbytně nutné 

s nimi takto zacházet.“
12

 

V praxi se merchandising zabývá sortimentem, velikostí plochy, rozmístěním výrobků 

na prodejní ploše, obalem a cenou výrobku a také materiály slouţící k podpoře prodeje. 

V případě, ţe některý z těchto prvků není prodejcem dodrţen, výrobek nejde na odbyt tak, jak 

by měl, jsou finanční prostředky vynaloţené na merchandising zbytečné. Příkladem můţe být 

situace, kdy výrobek není řádně označen cenou. V takovém případě většina zákazníků 

výrobek nekoupí, protoţe jednoduše neví, kolik daný výrobek stojí. [1] 

Zákazníka mohou od výběru výrobku odradit i další faktory. Velmi důleţitá je cena 

výrobku. Vysoká nebo i příliš nízká cena můţe způsobit, ţe zákazník výrobek nekoupí. 

A nutno dodat, ţe cena je při výběru zboţí pro většinu zákazníků rozhodujícím prvkem. 

Odradit od koupě můţe i nevhodné umístění výrobku vedle konkurenčního výrobku, který je 

pro zákazníka v něčem atraktivnější. [1] 

V současné době se merchandising netýká pouze obchodníka, ale také výrobce. 

Nejlepším předpokladem úspěchu je vzájemná spolupráce obou subjektů, protoţe v zájmu 

kaţdého z nich je, aby se zboţí dobře prodávalo. Dobře provedený merchandising přináší zisk 

pro obě zainteresované strany. Pro obchodníka je dobře provedený merchandising příleţitostí, 

která slouţí k růstům prodejů. Z pohledu výrobce můţe být merchandising velkou 

konkurenční výhodou. [13, 15, 19]  

Aby byl merchandising účinný, je důleţitým článkem také dokonalá znalost 

koncového spotřebitele. Pro účinný merchandising potřebujeme znát informace týkající se 

psychologie vnímání, zákaznického chování, rozhodovacích procesech zákazníků atd. [15] 

                                                 
12

 BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, s. r. o., 2009. 326 

s. ISBN 978-80-7261-207-9. Str. 216. 
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Aby merchandising přinesl zisk oběma zainteresovaným stranám, je třeba dodrţovat 

několik zásad. Jedná se především o [16]: 

 zřízení stálého prodejního místa daného výrobku; 

 viditelné označení výrobku správnou cenou; 

 udrţení výrobku v dobrém stavu (čistý a neporušený obal výrobku); 

 dodrţování záručních lhůt výrobku; 

 vystavení výrobku podle metody FIFO. 

Tou nejdůleţitější zásadou merchandisingu je však nedopustit vyprodanost výrobku 

v regálu. [1] 

3.2.1 Merchandiser 

Jak jiţ bylo uvedeno v subkapitole 3.2, aby byl merchandising co nejúčinnější, je 

důleţitým předpokladem velmi dobrá spolupráce mezi výrobcem a obchodníkem (řetězcem). 

Z toho vyplývá, ţe pokud společnost chce mít dobře provedený merchandising, neobejde se 

bez kvalitního a zkušeného týmu. Tento tým je obvykle sloţen z obchodního zástupce dané 

společnosti, nákupčího řetězce a merchandisera.  

Nejdůleţitější činnost – umísťování zboţí -  má na starosti merchandiser. Proto je 

důleţité, aby tuto činnost vykonávala zkušená osoba. Společnosti mohou tuto pozici obsadit 

člověkem, který jiţ má zkušenosti s merchandisingem nebo také mohou vybrat člověka, který 

v této oblasti nemá příliš mnoho zkušeností, ale má všechny předpoklady k tomu, aby se z něj 

stal dobrý merchandiser. Mezi tyto předpoklady patří vizuální cítění, organizační schopnosti, 

orientační smysl v terénu a také vynikající komunikační schopnosti. V tomto případě se 

vyplatí investovat finanční prostředky na zaškolení a rozvoj tohoto člověka. 

Další z moţností, kterou mají společnosti, je vyuţití sluţeb externích agentur, které 

mají k dispozici plně vyškolené a zkušené merchandisery. Příkladem agentury, která má 

zkušené merchandisery je společnost Ppm czech.  

Merchandiser je zejména zodpovědný za vizuální prezentaci výrobků. Merchandiser 

má na starosti umístění výrobků v prodejním regále, označování zboţí cenou, monitorování 

stavu zásob, doplňování výrobků, dodrţování pravidla FIFO, úpravu a výměnu cenovek, 

udrţování čistoty výrobků, udrţování čistoty v regálech, instalaci POP materiálů apod.  

[5, 16, 21] 
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3.2.2 Plánogram 

Merchandiser se na prodejní ploše většinou řídí plánogramy. Plánogram lze 

zjednodušeně charakterizovat jako přehled uspořádání výrobků dané společnosti v regálech 

s cílem zvýšit nákupy zákazníků. Pomocí plánogramu lze maximálně vyuţít prostor 

prodejního regálu. V plánogramu je jasně a zřetelně definováno, jak má být zboţí uspořádáno 

v jednotlivých úrovních v rámci regálu (vertikální uspořádání) a také jak má být uspořádáno 

v rámci jedné úrovně (horizontální uspořádání). Horizontální uspořádání je určeno počtem 

facingů, „což je v zásadě počet obalů či jednotlivých výrobků vedle sebe při čelním pohledu 

na regál“
13

. Zjednodušeně lze tedy říci, ţe kaţdý výrobek má plánogramem nejen přesně 

určenou pozici v regálu i na polici, ale také je dáno, jak velký prostor má zabírat. [1, 6]  

3.3 Umístění výrobku 

Při umísťování výrobku je nutné zohlednit dva důleţité aspekty, a to umístění výrobku 

na prodejní ploše a umístění v regále.  

Při rozmístění sortimentu zboţí na prodejní ploše platí několik obecných zásad. 

Způsob, jakým bude zboţí rozmístěno, se řídí určitými pravidly, které vyplývají z psychologie 

nákupního chování zákazníků, charakteristických vlastností výrobku a technologie provozu 

prodejny. [3] 

Z výzkumu týkající se chování zákazníků v maloobchodě vyplynuly tyto poznatky [3]: 

 zákazníci upřednostňují vnější komunikaci; 

 zákazníci se drţí vpravo a směr jejich cesty prodejnou je nejčastěji proti směru 

hodinových ručiček (z toho vyplývá, ţe ve středu prodejny je prostor, ve 

kterém se zdrţuje menší počet zákazníků); 

 zákazníci mají tendenci v první části obchůzky chodit rychlejším tempem, poté 

zpomalí a v závěru opět zrychlí; 

 zákazníci se snaţí nevracet nazpátek a nechodí do koutů prodejny; 

 zákazníci se většinou dívají na pravou stranu; 

 zákazníci vyhledávají poschodí tím méně, čím dále jsou vzdáleni od vchodu. 

Z těchto poznatků vyplývá, ţe se v prodejně vyskytují zóny silně frekventované a zóny 

slabě frekventované. K velmi silně frekventovaným zónám patří zóny nacházející se při 

hlavním směru zákazníkovy cesty prodejnou (zejména po pravé straně), shromaţďovací 

                                                 
13

 BÁRTA, V.; PÁTÍK, L.; POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. 326 s.  

ISBN 978-80-7261-207-9. str. 224. 
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plochy, pokladní zóny apod. Mezi slabě frekventované zóny patří ty zóny, ve kterých 

zákazník nemá v úmyslu nakoupit zboţí (prodejní plochy na levé straně, vstupní zóny, 

prostory za pokladnami) nebo zóny, které zákazník nevyhledává (vyšší podlaţí prodejny). [3]  

Z dalších provedených studií vzešla další doporučení pro efektivní rozmístění zboţí 

v prodejnách. Z těchto studií vyplývá, ţe se v prodejně nacházejí místa atraktivní, méně 

atraktivní a zcela neatraktivní. [13] 

Na neatraktivních místech má být umístěno zboţí, které zákazník sám vyhledává, 

např: chléb, mléko, mouka, sůl apod. Většinou se jedná o zboţí nezbytné. Naopak na 

atraktivních místech by se měly nacházet produkty, jejichţ prodej má pro obchodníka 

prioritní význam. Jedná se např: o drahé zboţí, které má vysokou marţi; zboţí, kterému se 

krátí doba trvanlivosti; impulsní zboţí apod.  

Při vystavování zboţí je důleţité pamatovat na několik zásad [13]:  

 praktičnost; 

 estetičnost; 

 přehlednost; 

 zachování orientace v prodejně; 

 logickou návaznost sortimentu; 

 systematičnost uspořádání zboţí v regále (podle značek, velikostí, druhů atd.). 

V prodejním  regále se pro umístění výrobku rozlišuje zóna zorného pole očí, zóna 

dolní (ve výši rukou), zóna horní (horní část regálu) a zóna při zemi. 

Dle Underhilla (2002, str. 80) se zboţí, kterého si zákazníci s největší 

pravděpodobností všimnou, nalézá v prostoru, který je vymezen úrovní očí a úrovní kolen. 

Pokud se zboţí nachází nad nebo pod tímto pomyslným prostorem, většinou si jej zákazník 

ani nevšimne.  

3.3.1 Pravidla horizontálního a vertikálního uspořádání 

Zákazník nakupující v prodejně si zpravidla vybírá zboţí ve směru své cesty podél 

nákupních regálů. Čím více uliček zákazník prodejnou projde, tím je větší moţnost, ţe 

impulsivně nakoupí i další zboţí neţ měl původně v plánu. Na tuto skutečnost prodejci reagují 

„správným“ uspořádáním zboţí na ploše prodejny. Proto je zboţí krátkodobé spotřeby 

zpravidla umístěno aţ na konci prodejny, aby měl zákazník moţnost projít kolem řady regálů 

plných zboţí. 
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V případě, ţe zákazník nemá představu o konkrétní značce produktu, upoutá jej ta, 

kterou vidí jako první. Další značky v pořadí jsou v horší pozici, protoţe je zákazník 

porovnává s předchozími značkami. 

Pokud tedy zákazník nemá představu o konkrétní značce, pro jeho výběr zboţí se 

uplatňují pravidla horizontálního a vertikálního uspořádání. Podle pravidla vertikálního 

uspořádání, má být zboţí, jehoţ prodej je pro obchodníka prioritní, umístěno ve výši očí 

zákazníka, tzn. asi 150 cm od země. Zboţí vystavené o něco výš nebo níţ nepřitahuje 

zákazníkovu pozornost tak, jako kdyţ je umístěno přímo před jeho očima. V následující 

tabulce jsou uvedena procenta neprodaného mnoţství v závislosti na výšce umístění zboţí 

v regálu. 

 

Tab. 3.1: Závislost prodejnosti zboţí na výšce jeho umístění v regálu 

Výška umístění zboží v regálu % neprodaného zboží 

195 cm 87 % 

150 cm 0 % 

100 cm 20 % 

65 cm 25 % 

35 cm 40 % 

14 cm 60 % 

Zdroj: BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management 

Press, s. r. o., 2009. 326 s. ISBN 978-80-7261-207-9. Str. 218. 

 

Další uplatňované pravidlo při výběru zboţí je horizontální pravidlo. Podle tohoto 

pravidla má být nejdraţší zboţí propagované značky první na řadě. V případě, ţe výrobek je 

draţší neţ jaký nabízí konkurence, měla by být mezi těmito výrobky větší vzdálenost, a to tak, 

aby zákazník neměl moţnost je navzájem srovnávat. Důleţité ale je, aby zákazník viděl naši 

značku jako první. Je-li však výrobek levnější neţ konkurenční, je blízkost tohoto výrobku 

výhodou. 

Dalším pravidlem je vystavení výrobků do jednotlivého komplexu podle skupin. Toto 

vystavení vzbuzuje v zákazníkovi dojem, ţe všechno co chce nakoupit, se nachází na jednom 

místě. 

[1] 
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3.3.2 Hlavní zásady umístění zboží v regále 

V nejlepším případě má společnost vystaveny své výrobky vţdy první v toku 

zákazníků. Při pozorování pohybu zákazníků po prodejně lze vypozorovat, odkud většina 

zákazníků přichází. Pro úspěch daného zboţí je nutné, aby toto zboţí bylo první, které 

zákazník na své nákupní cestě spatří. Tato zásada platí pro většinu rychloobrátkového zboţí. 

Základní myšlenkou této zásady je skutečnost, ţe pokud chce zákazník koupit například 

čokoládu a nemá svoji oblíbenou značku, kterou kupuje, vezme první čokoládu, kterou uvidí. 

[1] 

V prodejnách, kde má daná společnost vymezen prostor pro své zboţí, platí následující 

zásady [1]: 

 první v pořadí výrobků společnosti musí být vystaveny nejdraţší výrobky, 

levnější výrobky budou následovat; 

 výrobky by měly být umístěny nejlépe v úrovni očí, nejníţe by výrobky měly 

být vystaveny v úrovni pasu a nejvýše v úrovni vlasů (podle průměrné výšky 

zákazníka); 

 výrobky dané společnosti musí být vystaveny společně. 

Naopak v prodejnách, kde jsou výrobky seskupovány podle kategorie výrobku (káva, 

čaj, marmeláda apod.) platí tyto zásady [1]: 

 v případě, ţe cena našeho výrobku je niţší neţ cena porovnatelného 

konkurenčního výrobku, snaţíme se, aby byl náš výrobek vystaven vedle 

konkurenčního výrobku takovým způsobem, aby byl první v toku zákazníků; 

 v opačném případě, kdy je náš výrobek draţší neţ konkurenční výrobek, 

snaţíme se, aby náš výrobek byl vystaven dále od konkurenčního výrobku 

a zároveň byl i první v toku zákazníků. 

3.3.3 Druhotné umístění 

Podle průzkumů bylo zjištěno, ţe druhotným umístěním lze dosáhnout nárůstu prodejů 

v průměru aţ o 60 %. Proto také většina společností usiluje o další umístění svých výrobků na 

prodejně neţ jen v klasických regálech. Velkou nevýhodou druhotného umístění pro výrobce 

je však skutečnost, ţe další umístění výrobků je spojeno s výdajem finančních prostředků. 

K dalšímu umístění výrobků na prodejně slouţí různé druhy stojanů – kartónové, 

plastové, kovové apod. Většinou bývají tyto stojany umístěny v místech, kde se pohybuje 
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nejvíce zákazníků, tzv.  silně frekventované zóny. V mnoha případech je druhotné umístění 

vyuţíváno při zavádění nových výrobků, nejrůznějších akcích nebo výprodeji zboţí. 

Nákup mimo regál má však zcela jiné zásady neţ nákup v regálu. V tomto případě je 

zákazníkův rozhodovací proces aţ čtyřikrát kratší. Pokud tedy chceme zákazníkovi něco 

sdělit, musí to být rychlé a srozumitelné sdělení. U druhotného umístění zákazníci hledají 

inspiraci a přidanou hodnotu. Příkladem, jak inspirovat zákazníka je takzvaný cross-

merchandising.  

[1, 15] 

Cross-merchandising 

Tímto termínem je označena situace, kdy k určitému výrobku je vystaven druhý 

podobný nebo doplňující výrobek. Jedná se o výrobky z různých kategorií, které jsou 

společně vystaveny na jednom místě. Tyto výrobky by spolu měly logicky souviset, např. 

mohou být společně spotřebovány. Příkladem cross-merchandisingu můţe být vystavení 

špaget a kečupu, kávy a smetany, cereálií a mléka atd. Primárním úkolem                         

cross-merchandisingu je podpořit impulsní nákupy nakupujících. Cross-merchandising můţe 

být pro zákazníka inspirací, jak můţe daný výrobek spotřebovat. Pro maloobchodníka je        

cross-merchandising způsob slouţící ke zvětšení příjmů. 28, 31] 

3.4 Prezentace zboží 

Hlavním cílem prezentace zboţí je: „Co nejúčinnější představení zboží zákazníkovi 

a připoutání pozornosti k výrobku i podnícení zájmu o jeho nákup.“
14

 K dosaţení tohoto cíle 

je důleţitá správná volba prezentační techniky. K často vyuţívaným prezentačním technikám 

patří následujících sedm prezentačních technik [3]: 

 vertikální prezentace – vertikální prezentace se pouţívá u větších prodejen 

s větší hloubkou sortimentu. Stejný druh zboţí je co do hloubky výběru 

vystaven v regálech v úrovních pod sebou, šíře nabídky je prezentována 

v horizontálním směru. 

 horizontální prezentace – naopak tato prezentace je vhodná pro menší 

prodejní jednotky, protoţe zde není dostatek prostoru pro vystavení většího 

mnoţství zboţí. Je vystaveno pouze menší mnoţství od jednoho druhu zboţí. 

                                                 
14

 CIMLER, P.; ZADRAŢILOVÁ, D. a kol. Retail management. 1. vyd. Praha: Management Press, 2007. 305 s. 

ISBN 978-80-7261-167-6. Str. 235. 
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 otevřená prezentace – předpokladem otevřené prezentace je aktivní zapojení 

zákazníka. Tato prezentace zvyšuje moţnost koupě, protoţe zákazník má 

moţnost lépe poznat zboţí. Bez problémů si jej můţe vyzkoušet, prohlédnout, 

porovnat s jiným zboţím apod. 

 tematická prezentace – různé druhy zboţí jsou vystaveny pod jedním 

společným tématem. Jako příklad lze uvést začátek školního roku, kdy na 

jednom místě mohou být vystaveny školní aktovky, psací potřeby, sešity apod. 

 prezentace životního stylu – jedná se o prezentaci různých druhů zboţí, která 

se zaměřuje na určitý segment zákazníků se stejnou charakteristikou ţivotního 

stylu. 

 prezentace příbuzného zboží - při nákupu určitého druhu zboţí je zákazník 

společnou prezentací veden k tomu, aby koupil i zboţí příbuzné 

k nakoupenému druhu zboţí. Příkladem prezentace příbuzného zboţí je 

například nábytek a bytové doplňky. 

 prezentace v blocích – pouţití této formy prezentace se doporučuje u nového 

zboţí, výjimečného zboţí nebo u zboţí za speciální cenu. Prezentace v blocích 

vyţaduje velkou plochu prodejního prostoru, proto se spíše pouţívá ve 

velkokapacitních prodejnách.        

Na prezentaci zboţí lze nahlíţet i z jiných hledisek. Například lze rozlišovat trvalou, 

sezónní či akční prezentaci zboţí; prezentaci sypaného, poloţeného či vrstveného zboţí apod. 

[3] 

3.5 POP komunikace 

Jedním z mnoha úkolů kaţdé obchodní společnosti je péče o místa prodeje výrobků.  

Prodejní místa jsou ta, kde dochází ke střetu mezi výrobkem a konečným spotřebitelem a kde 

se také spotřebitel rozhoduje o nákupu. Z provedených výzkumů vyplývá, ţe dnešní 

spotřebitel je přesycen informacemi komerčního rázu a příliš je nevyhledává. Naopak roste 

význam nákupního místa jako samostatného média, a proto je důleţité o tato místa náleţitě 

pečovat. [1] 

Z výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě, který je prováděn kaţdoročně od roku 

2003 vyplývá, ţe 38 % populace je ovlivněno reklamou přímo v místě prodeje. Upoutávky na 

regálech, ochutnávky, televizní obrazovky s reklamními spoty hodnotí čeští spotřebitelé jako 

prvky, které jim pomáhají orientovat se v nabídce, upozorňují je na slevy, novinky nebo 
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soutěţe. Dokonce 35 % populace uvádí, ţe by uvítalo větší počet ochutnávek. Zvýšení počtu 

dalších forem komunikace v místě prodeje by uvítalo kolem 20 % respondentů. [18] 

Pojem „POP komunikace“ označuje: „Všechny materiály, které jsou umisťovány na 

prodejních plochách u daného výrobku ve velkoobchodech, maloobchodech či jiných 

prodejních místech.“
15

 

Hlavní funkcí POP komunikace je navigování zákazníků k místu, kde se daný výrobek 

nachází. Správná POP komunikace musí také zákazníkovi podat základní informace 

o výrobku a o jeho ceně a také musí zákazníka motivovat ke koupi. 

POP materiály rozdělujeme do následujících 4 skupin [1]: 

 tiskové materiály (letáky, plakáty, samolepky na podlaze prodejny atd); 

 3D materiály: 

o nestandardní atypická produkce (nafukovala, plastické vizuály výrobku 

atd.), 

o světelná reklama, 

o dárkové a propagační předměty; 

 druhotné umístění; 

 merchandisingové doplňky (úchytná zařízení, zaráţky, plastové lišty, regálové 

poutače atd.). 

Z rozsáhlého projektu, který se týkal POP problematiky, vyplynulo, ţe spotřebitelé 

vnímají POP prostředky velmi kladně. Přes 50 % spotřebitelů uvedlo, ţe POP materiály hrají 

důleţitou roli při rozhodování o koupi daného výrobku. POP materiály totiţ u spotřebitelů 

vzbuzují zájem o výrobek a také kladně působí na postoje spotřebitelů k dané značce. POP 

materiály jsou spotřebiteli posuzovány jako informativní, přehledné, atraktivní a upozorňující 

na nejrůznější novinky. Pod pojmem „POP materiály“ si spotřebitelé nejčastěji vybaví letáky, 

plakáty, cedule, poutače, stojany s nabídkou výrobků a také ochutnávky. Nejvíce bývají 

v prodejnách zaznamenány plakáty, cedule a stojany s nabídkou výrobků. Z novějších typů 

POP materiálů více jak polovina spotřebitelů zaznamenala televizní obrazovky nebo 

interaktivní totemy a dokonce 37 % spotřebitelů dodává, ţe jsou těmito nástroji při nákupu 

ovlivňováni. [20] 

 

                                                 
15 BÁRTA, V.; PÁTÍK, L.; POSTLER, M. Retail marketing. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009. 326 s. 

ISBN 978-80-7261-207-9. Str. 220. 
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4 Metodika shromažďování dat 

V procesu marketingového výzkumu lze rozlišit dvě hlavní fáze, které na sebe logicky 

navazují, a to přípravnou fázi výzkumu a realizační fázi výzkumu. 

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

4.1.1 Definice problému 

Kaţdá společnost, která chce, aby se její výrobky dobře prodávaly, musí vyvinout 

velké úsilí k tomu, aby spotřebitelé o jejích produktech věděli a nakupovali je. Jedním 

z prostředků slouţící k dosaţení tohoto cíle je i merchandising. Aby spotřebitelé našli 

výrobky v řetězcích, kde nakupují, společnosti často musí zaplatit nemalé finanční prostředky 

za zalistování daného výrobku do prodejního sortimentu daného řetězce. 

Takovou společností je i Beskyd Fryčovice, a. s., která dodává své výrobky do mnoha 

maloobchodních řetězců. Společnost Beskyd Fryčovice má však informace od zákazníků, ţe 

jejich výrobky často nejsou v prodejnách k dostání. Společnost předpokládá, ţe se jejich 

výrobky nachází ve všech řetězcích, kde jsou zalistovány. Často je však skutečnost jiná. 

Společnost potřebuje znát, zda tyto řetězce výrobky dodávají do svých prodejních regálů. 

Společnost téţ nemá informace týkající se úrovně merchandisingu jejich výrobků. Nelze tedy 

posoudit, jestli finanční prostředky vynakládané na merchandising, jsou vynakládány 

efektivně. „Efektivně“ v tomto případě znamená, ţe produkt bude vţdy umístěn v prodejním 

regálu daného řetězce, a to takovým způsobem, aby byla dodrţena pravidla merchandisingu. 

A právě zjištění úrovně merchandisingu produktu je předmětem této diplomové práce. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu je zjistit úroveň merchandisingu zeleninových šťáv 

Refit. To znamená zjistit, jestli se dané výrobky v prodejnách nacházejí, v jakém zastoupení 

jednotlivých příchutí, jaká je pozice výrobků v prodejně, jak je pečováno o místo prodeje, 

jestli jsou výrobky správně označeny atd.   

4.1.3 Plán výzkumu 

V této diplomové práci budou vyuţity sekundární informace, které budou získány 

z odborných knih, odborných periodik, internetu a také z rozhovoru s marketingovým 

pracovníkem společnosti Beskyd Fryčovice. K dosaţení cíle výzkumu budou potřeba také 
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primární informace, které budou shromáţděny prostřednictvím marketingového kvalitativního 

výzkumu.  

Metodou kvalitativního výzkumu bude pozorování, které bude probíhat v přirozených 

podmínkách. Při sběru informací se bude postupovat přesně podle stanoveného postupu 

a výsledky budou zapsány do záznamového archu. Bude se tedy jednat o standardizované 

dotazování. Pozorování bude realizováno mnou osobně, takţe půjde o pozorování osobní. 

 Sběr primárních údajů bude proveden v rámci Zlínského kraje. Údaje budou sbírány 

ve čtyřech obchodních řetězcích – Albert, Tesco, Billa a Interspar, kterým společnost Beskyd 

Fryčovice dodává své výrobky. Celkově výzkum bude probíhat v deseti prodejnách 

uvedených v následující tabulce. 
 

    Tab. 4.1: Seznam prodejen 

Prodejna Adresa prodejny 

Albert supermarket třída Tomáše Bati 4074, Zlín 

Albert supermarket Okruţní 4701, Zlín 

Albert supermarket Trávníky 2, Otrokovice 

Tesco hypermarket třída 3. května 1170, Zlín 

Tesco supermarket Kvítková 4352, Zlín 

Tesco hypermarket Rybářská 2481, Uherský Brod 

Billa Okruţní, Zlín - Jiţní Svahy 

Billa nám. T. G. Masaryka 6, Zlín 

Billa Pořádí 2283, Uherský Brod 

Interspar Náves 671, Zlín - Prštné 

 

Rozpočet výzkumu bude stanoven přibliţně na 1 518 Kč. V této poloţce budou 

zahrnuty náklady na tisk pozorovacích listů, které budou činit 18 Kč a náklady na dopravu, 

které budou odhadnuty na 1 500 Kč. Údaje zjištěné pozorováním budou zaznamenány do 

záznamového archu, jehoţ jednotlivé pozorovací listy budou vytvořeny v programu MS 

Excel. 

Marketingový výzkum bude probíhat dle harmonogramu, který je uveden v tabulce 

4.2. 

Kontrola plánu bude provedena pomocí předvýzkumu, který bude realizován ve třech 

prodejnách, a to konkrétně v Intersparu a ve dvou prodejnách Albert. Cílem předvýzkumu 

bude zjištění, v jakém zastoupení se výrobky nacházejí v řetězcích, jak jsou umístěny apod. 
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Na základě předvýzkumu bude stanoveno, které proměnné jsou měřeny v rámci Total 

shopscore indexu. 
 

Tab. 4.2: Harmonogram činnosti 

Činnost 

Týdny 

6.12.-

12.12. 

13.12.-

19.12. 

3.1.-

9.1. 

8.2. – 

18. 2. 

7.3. – 

15. 3 

19. 3. – 

25. 3.  

26.3. – 

30.3. 

Definice problému        

Plán výzkumu        

Pilotáţ        

Sběr údajů        

Zpracování údajů        

Analýza údajů        

Příprava zprávy        

 

Total shopscore index bude sloţen ze tří základních komponentů: 

 Inventory index (index přítomnosti),  

 Position index (index pozice), 

 Presentation index (index prezentace). 

Inventory index bude sloţen z ukazatelů: Forward stock celkem, Forward stock 

jednotlivých produktů, klíčového sortimentu a doporučeného sortimentu. 

 

fa

sortiment dop. sortiment  kl.  FWS   FWS
 index Inventory 

výrobkůcelkem 
 ,      vz. 4.1 

 

kde FWS celkem – Forward stock celkem, 

 FWS výrobků – Forward stock jednotlivých výrobků přítomných v prodejně, 

 kl. sortiment – klíčový sortiment, 

 dop. sortiment – doporučený sortiment, 

fa – počet hodnocených faktorů. 

 

V rámci Position indexu se budou hodnotit následující faktory: umístění produktu ve 

výši očí, sekundární umístění, pořadí značek, nepřerušovaný blok, rotace zásob 

a merchandising. 
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fa

 x  x  x  x x x
 index Position 

654321 
 ,   vz. 4.2 

 

kde x1 – umístění produktu ve výši očí, 

x2 – sekundární umístění, 

  x3 – pořadí značek, 

x4
 
– nepřerušovaný blok, 

x5 – rotace zásob, 

x6 – merchandising, 

fa – počet hodnocených faktorů. 

 

Presentation index bude sloţen z proměnných, které se týkají prezentace produktu. 

Bude zahrnovat proměnné: individuální ocenění, sekundární ocenění, POSM v sektoru 

výrobku, sekundární umístění POSM, čisté výrobky a čistá prodejní oblast výrobku. 

 

fa

 x  x  x  x x x
 index on Presentati

654321 
 ,  vz. 4.3 

 

kde x1 – individuální ocenění, 

 x2 – sekundární ocenění, 

 x3 – POSM v sektoru výrobku, 

 x4 – sekundární umístění POSM, 

 x5 – čisté výrobky, 

 x6 – čistá prodejní oblast, 

 fa – počet hodnocených faktorů. 

 

V případě dodrţení jednotlivých faktorů bude do pozorovacího listu zapsána „1“, 

v případě nedodrţení bude zapsána „0“. Výjimku bude tvořit počet facingů (produktů) 

v prodejně. Jednotlivé indexy budou poté vypočítány jako součet všech faktorů daného indexu 

dělený počtem hodnocených faktorů. Výsledný Total shopscore index bude spočítán 

aritmetickým průměrem výše uvedených indexů. 
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4.2 Realizační fáze výzkumu 

První den realizace výzkumu (8. 2. 2011) jsem narazila na velký problém. Ani v jedné 

z deseti prodejen se zeleninové šťávy Refit nenacházely. Tento problém bohuţel nebyl při 

předvýzkumu odhalen, protoţe zeleninové šťávy v prodejnách byly přítomny. V prodejně 

Albert v Otrokovicích byly zeleninové šťávy zrovna vyprodány. V regálu bylo řádně 

označeno místo, kde by se zeleninové šťávy Refit měly nacházet, ale bohuţel místo bylo 

prázdné. Ve zlínském Albertu zeleninové šťávy jiţ neodebírají. V Intersparu jsem se po 

rozhovoru s prodavačkou dozvěděla, ţe zeleninové šťávy Refit mívají, ale neobjednávají je 

pravidelně, z důvodu malého zájmu zákazníků o tento výrobek. V dalších prodejnách jsem se 

z rozhovoru s pracovníky daných prodejen dozvěděla, ţe buď zeleninové šťávy Refit nemají 

v nabídce nebo ţe neví, o co se jedná. Protoţe pozorování zeleninových šťáv Refit se má ještě 

třikrát opakovat a výsledky těchto pozorování jsou nejisté, po dohodě s marketingovým 

pracovníkem společnosti, jsem se rozhodla pozorovat ještě další výrobky společnosti Beskyd 

Fryčovice, které jsem při prvním dnu výzkumu viděla skoro ve všech prodejnách. Jedná se 

o zeleninové saláty Green Fit a Long Fit. Tyto saláty jsou k dostání ve 200g balení 

a výjimkou salátu mix s dressingem, který je nabízen v 100g balení s vidličkou. Rozdíl těchto 

salátů je zejména v jejich trvanlivosti a sloţení. Saláty Long Fit mají oproti salátům Green Fit 

prodlouţenou dobu trvanlivosti a jejich základ tvoří bílé krouhané zelí. 

Pro tyto saláty jsou vytvořeny pozorovací listy. Tím se navyšuje rozpočet výzkumu 

o 18 Kč na tisk pozorovacích listů. Rozpočet se také navyšuje o náklady na dopravu o 375 Kč, 

a to z toho důvodu, protoţe je přidán ještě jeden den pozorování. Pozorování zeleninových 

šťáv Refit je naplánováno od úterý 8. 2. 2011 do 18. 2. 2011. Pozorování má probíhat vţdy 

v úterý a v pátek. Tato skutečnost zůstává zachována. Pozorování zeleninových salátů tedy 

probíhá od následujícího pátku 11. 2. 2011 do úterý 22. 2. 2011. To znamená, ţe 11. 2. 2011 

proběhne první pozorování zeleninových salátů a zároveň druhé pozorování zeleninových 

šťáv Refit. 

Cíl marketingového výzkumu je zachován i pro zeleninové saláty. 

Při dalších pozorování nenastaly další problémy. Celkově tedy proběhly 4 pozorování 

zeleninových šťáv Refit a 4 pozorování zeleninových salátů Green Fit a Long Fit. Po 

ukončení pozorování byly zjištěné údaje zpracovány v programu Microsoft Excel. 
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5 Analýza merchandisingu produktu 

Tato kapitola obsahuje vyhodnocení a interpretaci výsledků, které byly zjištěny při 

realizační fázi marketingového kvalitativního výzkumu. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit úroveň merchandisingu zeleninových šťáv. 

Z důvodu velmi malého výskytu zeleninových šťáv Refit na prodejnách byla analýza 

merchandisingu rozšířena o další pozorování, a to zeleninových salátů Green Fit a Long Fit. 

V první části se budu zabývat vyhodnocením a interpretací výsledků zeleninových 

šťáv. Druhá část bude věnována vyhodnocení a interpretaci výsledků zeleninových salátů. 

5.1 Analýza merchandisingu zeleninových šťáv Refit 

Při pozorování, které proběhlo v rámci 14 dní ve Zlínském kraji, bylo zjištěno, ţe 

zeleninové šťávy Refit se nacházejí pouze ve dvou z deseti prodejen. Zeleninové šťávy Refit 

se nacházely v supermarketu Albert v Otrokovicích a v hypermarketu Interspar.  

Pozorování v supermarketu Albert 

První den pozorování 8. 2. 2011 se v prodejně Albert nenacházela ani jedna lahvička 

zeleninové šťávy Refit. V prodejním regále byl řádně označen prostor pro výrobek a pod ním 

bylo zřetelně označeno: výprodej výrobku. Výrobek byl zároveň zlevněn z původní ceny 

29,90 Kč na 26,70 Kč. Bohuţel výrobek se zde uţ nenacházel. V pátek 11. 2. 2011 bylo na 

prodejně celkem 9 lahviček mrkvových Refitů. V úterý 15. 2. 2011 byly na prodejně 

4 výrobky. Pod těmito výrobky se opět nacházela cedulka s označením: výprodej výrobku. 

Záruční lhůta zeleninových šťáv byla do dne 15. 2. 2011. Výrobek byl zlevněn z 29,90 Kč na 

20 Kč. Poslední den pozorování 18. 2. 2011 se zeleninové šťávy Refit na prodejně 

nenacházely. 

Pozorování v hypermarketu Interspar 

První den pozorování 8. 2. 2011 se v hypermarketu Interspar nenacházely ţádné 

zeleninové šťávy Refit. Po rozhovoru s prodavačkou jsem se dozvěděla, ţe zeleninové šťávy 

Refit mívají, ale momentálně nejsou. Šťávy jsou objednávány nepravidelně, a to z toho 

důvodu, ţe o šťávy není ze strany zákazníků zájem a často se neprodají do data trvanlivosti. 

Na prodejně byly zeleninové šťávy aţ třetí den pozorování, tj. v úterý 15. 2. 2011. Tento den 

bylo na prodejní ploše celkem 25 lahviček zeleninových šťáv Refit, 4 lahvičky zeleninové 

šťávy 100% mrkev, 9 lahviček šťávy 100% červená řepa, 8 lahviček šťávy zelí s jablkem 
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a 4 lahvičky šťávy brokolice s jablkem. Poslední den pozorování 18. 2. 2011 se 

v hypermarketu Interspar nacházelo 19 lahviček zeleninových šťáv, 2 lahvičky šťávy 100% 

mrkev, 8 lahviček šťávy 100% červená řepa, 6 lahviček šťávy zelí s jablkem a 3 lahvičky 

šťávy brokolice s jablkem. Cena těchto šťáv byla po celou dobu pozorování stejná. 

Zeleninové šťávy Refit 100% mrkev, 100% červená řepa a zelí s jablkem stály 36,90 Kč, 

Refit brokolice s jablkem 49,90 Kč. V porovnání se supermarketem Albert, kde Refit 100% 

mrkev stál 29,90 Kč, byl zde výrobek o 7 Kč draţší. Dle mého názoru je sedmikorunový 

rozdíl ceny jednoho výrobku hodně velký. 

5.1.1 Hodnocení inventory indexu 

Inventory index zahrnoval faktory týkající se přítomnosti výrobků na prodejní ploše. 

Inventory index byl vypočten z faktorů Forward stock výrobků, Forward stock celkem, 

klíčový sortiment a doporučený sortiment. 

Forward stock výrobků 

Forward stock výrobků byl hodnocen počtem facingů jednotlivých druhů výrobků vůči 

konkurenci. Z provedené pilotáţe byla hodnota pro splnění tohoto kritéria stanovena na 6% 

podíl na prodejní ploše. Toto kritérium splnily obě prodejny. V supermarketu Albert se během 

pozorování hodnota Forward stock výrobku pohybovala v rozmezí 6,3 % - 7,2 %. Zde byl na 

prodejně umístěn pouze jeden druh zeleninové šťávy, a to 100% mrkev. V hypermarketu 

Interspar byly na prodejní ploše umístěny všechny čtyři druhy zeleninových šťáv. Forward 

stock výrobků se zde pohyboval v intervalu 7,1 % - 28,6 %. Tohoto vysoké číslo bylo 

dosaţeno tím, ţe při pozorování byly výrobky vystaveny v nejspodnější části regálu, takţe 

počet facingů v tomto případě nebyl hodnocen čelním pohledem na výrobek, ale počtem 

vršků zeleninových šťáv Refit. 

Forward stock celkem 

Forward stock celkem byl hodnocen počtem facingů zeleninových šťáv Refit vůči 

veškeré konkurenci. Pro splnění tohoto kritéria musela hodnota Forward stock celkem být 

minimálně 40 %. Tuto podmínku splnil pouze hypermarket Interspar, kde se výsledné 

hodnoty Forward stock celkem pohybovaly kolem 66 %, a to především díky vystavení 

výrobků, kde počet facingů představoval počet vršků výrobku. V supermarketu Albert se na 

prodejně nacházel pouze jeden druh zeleninové šťávy, takţe zde byl Forward stock celkem 
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totoţný s Forward stock výrobku (6,3 % - 7,2 %). Supermarket Albert tedy kritérium Forward 

stock celkem nesplnil. 

Klíčový sortiment 

Klíčový sortiment tvořily výrobky, které měly být na prodejně. Za klíčový výrobek 

byla určena zeleninová šťáva 100% mrkev. Klíčový sortiment se nacházel v obou 

pozorovaných prodejnách. 

Doporučený sortiment 

Doporučený sortiment tvořily další výrobky z výrobkového portfolia. Za doporučený 

sortiment byly v tomto případě povaţovány zeleninové šťávy 100% mrkev a brokolice 

s jablkem. Doporučený sortiment se nacházel pouze v hypermarketu Interspar.  

Inventory index 

Inventory index byl vypočítán souhrnem předchozích faktorů a jejich následným 

vydělením celkovým počtem hodnocených faktorů Inventory indexu (vz. 4.1). Z výsledků 

pozorování vzešlo, ţe hodnota Inventory indexu pro supermarket Albert činila 50 % 

a hodnota pro hypermarket Interspar 100 %. 50% hodnota Inventory indexu supermarketu 

Albert byla především z důvodu výskytu pouze jednoho druhu ze čtyř druhů zeleninových 

šťáv Refit na prodejní ploše. 

5.1.2 Hodnocení Position indexu 

Position index byl sloţen z kritérií, která se týkala umístění výrobku (ve výši očí), 

sekundárního umístění, pořadí značek, nepřerušovaného bloku výrobků, dodrţení pravidla 

FIFO a merchandising. 

Umístění výrobku ve výši očí 

Nakupující si nejvíce všímají výrobků, které jsou umístěny v úrovni jejich očí, tzn. asi 

150 cm od země. Jak bylo uvedeno v tabulce 3.1, v tomto pásmu je zaznamenána skoro 100% 

prodejnost daného výrobku. V supermarketu Albert byly výrobky vystaveny v tomto pásmu. 

V hypermarketu Interspar zeleninové šťávy Refit byly vystaveny ve dvou bedýnkách za sebou 

v nejspodnější části chladícího zařízení. Zákazník tedy viděl pouze barevné vršky lahviček, 

a to pouze pokud sklonil hlavu. V první bedýnce byly vystaveny mrkvové a zelné šťávy. 

V bedýnce za nimi se nacházely řepové a brokolicové šťávy. Spolu s těmito zeleninovými 

šťávami byly v bedýnkách vystaveny i jiné produkty.  
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Sekundární umístění 

Produkty mohou být umístěny i na více místech v prodejně neţ jen v klasickém regálu, 

v tomto případě v chladírenském zařízení. V mnoha případech bývá sekundární umístění 

spojeno s nejrůznějšími akcemi, výprodeji zboţí atd. V obou prodejnách byl výrobek umístěn 

pouze na jednom místě v chladírenském zařízení. 

Pořadí značek 

V tomto případě muselo být dodrţeno pravidlo horizontálního uspořádání výrobků. To 

znamená, ţe výrobky musely být uspořádány v jedné linii. Jelikoţ se v supermarketu Albert 

nacházel pouze 1 facing výrobku, postrádá tento faktor smysl. V hypermarketu Interspar byly 

výrobky vystaveny v bedýnkách za sebou. Tudíţ pravidlo horizontálního uspořádání zde 

nebylo splněno. 

Nepřerušovaný blok 

Tento ukazatel má přímou souvislost s kritériem pořadí značek. Aby bylo toto 

kritérium dodrţeno, muselo platit pravidlo uspořádání výrobků v jednom bloku bez přerušení 

bloku konkurenčními značkami. Jelikoţ se v supermarketu Albert nacházel pouze 1 facing 

výrobku, tak zde nebylo moţné přerušení jinou konkurenční značkou. V hypermarketu 

Interspar byly výrobky v průběhu pozorování vţdy přerušeny jinými výrobky, takţe nebyl 

vytvořen ucelený blok zeleninových šťáv. 

Rotace zásob (FIFO) 

Zde se jednalo o dodrţení pravidla FIFO. To znamená, ţe výrobky, kterým doba 

trvanlivosti brzy vyprší, by měly být umístěny v prvních řadách. Výrobky s delší dobou 

trvanlivosti by měly být umístěny v zadních řadách. V supermarketu Albert i v hypermarketu 

Interspar se nacházely výrobky se stejnou dobou trvanlivosti. V supermarketu Albert byly 

výrobky s končící dobou trvanlivosti zlevněny a řádně označeny cedulkou: výprodej výrobku. 

Merchandising 

V případě splnění kritéria merchandising muselo být splněno několik pravidel. 

Zákazník by měl být schopen přečíst název daného výrobku a název výrobce, zboţí by mělo 

být vybaleno z přepravních obalů, zboţí by mělo být přehledně uspořádané v prodejních 

regálech apod. Jednoduše řečeno muselo upoutat zákazníkovu pozornost a motivovat jej ke 

koupi výrobku. Toto kritérium bylo splněno pouze v supermarketu Albert, tedy pouze v tom 

případě, pokud se zeleninové šťávy nacházely na prodejně. Hypermarket Interspar tento 

ukazatel během pozorování nesplnil ani jednou během pozorování. Pokud se výrobky 
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nacházely na prodejní ploše, neupoutaly zákazníkovu pozornost z důvodu velmi nevhodného 

vystavení (nejspodnější část chladícího zařízení). 

Position index  

Position index byl vypočítán souhrnem šesti předchozích kritérií a jejich následným 

vydělením celkovým počtem hodnocených kritérií Position indexu (vz. 4.2). Na obrázku 5.1 

je vidět velký rozdíl v hodnocení Position indexu v supermarketu Albert a hypermarketu 

Interspar. Pokud byly zeleninové šťávy během pozorování přítomny na prodejně, vţdy 

Position index byl pro supermarket Albert 83,3 % a pro hypermarket Interspar pouhých 

16,7 %. Supermarket Albert nesplnil pouze jedno kritérium, a to sekundární umístění. 

Hypermarket Interspar byl, co se týká Position indexu, hodnocen velmi špatně. Splněno bylo 

pouze kritérium rotace zásob. 

 

   Obr. 5.1: Hodnoty Position indexu zel. šťáv (v %) 

 
 

5.1.3 Hodnocení Presentation indexu 

Presentation index byl sestaven z kritérií, která hodnotila prezentaci výrobku. Tento 

index byl sloţen z kritérií individuálního ocenění, sekundárního ocenění, POSM v sektoru 

výrobku, sekundárního umístění POSM, čisté výrobky a čistá prodejní oblast výrobku. 

Individuální ocenění 

Výrobky by vţdy měly být jasně a zřetelně označeny cenovkou, protoţe pokud 

zákazník nezná cenu výrobku, můţe jej chybějící údaj odradit od koupě. V prodejnách, kde 

výzkum probíhal, byly ceny výrobků umístěny přímo na regálech. Kritérium individuálního 

ocenění bylo vţdy splněno v obou prodejnách. Na cenovkách byl vţdy uveden název 

výrobku, gramáţ, cena za 1 kg výrobku a EAN kód. V supermarketu Albert, kde byl výrobek 
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během pozorování dvakrát zlevněn, bylo vţdy ještě označeno, ţe se jedná o výprodej 

výrobku, a také zde byla informace, kolik % činí sleva výrobku z původní ceny a kolik Kč 

stojí výrobek po slevě. 

Sekundární ocenění 

V tomto případě se jednalo o ocenění, které by se nacházelo mimo sektor výrobků, 

např: ve výkladní skříni, na letácích, plakátech, u pokladen apod. Sekundární ocenění se 

pouţívá zejména v případě nejrůznějších akcí, novinek apod. Cena výrobku zde má spíše 

povahu reklamní neţ informační. Sekundární ocenění výrobku se nenacházelo ani v jedné 

z pozorovaných prodejen. 

POSM v sektoru výrobku 

Point of Sale Material (POSM) jsou komunikační materiály informativního a podpůrně 

prodejního charakteru. Jejich primárním úkolem je vyvolání pozornosti zákazníků. Důleţité 

je, aby POSM byly umístěny v úrovni očí a aby nebyly poškozené. V obou prodejnách, kde 

pozorování proběhlo, nebyly umístěny v sektoru výrobku ţádné POSM. 

Sekundární umístění POSM 

POSM se také mohly nacházet na dalších místech prodejny neţ jen v sektoru výrobku, 

např: u vstupu do prodejny, u pokladen apod. Také v tomto případě nebyly na prodejně ţádné 

POSM. 

Čisté výrobky 

Kritérium čisté výrobky znamenalo, ţe výrobky byly čisté, nepoškozené a řádně 

označené. V některých případech se můţe stát, ţe výrobek je poškozen, má natrţen obal atd. 

Pokud nastane tato skutečnost, faktor není pozitivně hodnocen. Obě prodejny měly všechny 

výrobky v pořádku, takţe toto kritérium splnily na 100 %. 

Čistá prodejní oblast 

Poslední hodnocený faktor Presentation indexu byl čistá prodejní oblast. To jednoduše 

znamenalo, ţe prodejní regály, police a jejich okolí byly čisté. Obě prodejny toto kritérium 

splnily na 100 %. 

Presentation index 

Také tento index byl vypočítán souhrnem šesti předchozích kritérií a jejich následným 

vydělením celkovým počtem hodnocených kritérií Presentation indexu (vz. 4.3). Při 
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pozorování bylo zjištěno, ţe pokud se výrobky nacházely na prodejně, byla splněna tato 

kritéria: individuální ocenění, čisté výrobky a čistá prodejní oblast. V tomto případě byla 

u obou prodejen vţdy splněna pouze polovina kritérií. Hodnota Presentation indexu vţdy 

činila 50 %. 

5.1.4 Total shopscore index 

Total shopscore index charakterizuje pozici výrobků v prodejnách. Tento index byl 

vypočítán jako aritmetický průměr Inventory indexu, Position indexu a Presentation indexu. 

Pokud se zeleninové šťávy Refit během pozorování nacházely na prodejní ploše, vţdy byla 

hodnota Total shopscore indexu pro supermarket Albert 61,1 %, hodnota pro hypermarket 

Interspar byla o 5,5 % horší, a to 55,6 %. 

 

            Obr. 5.2: Total shopscore index zeleninových šťáv (v %) 

 

 

V supermarketu Albert byl nejlépe hodnocen Position index – 83,3 %. 

Z nadefinovaných kritérií zde nebylo pouze splněno kritérium sekundárního umístění. 

Inventory index dosáhl hodnoty pouze 50 %, a to zejména z toho důvodu, ţe se na prodejně 

nacházel pouze jeden druh výrobku. Presentation index byl také splněn na pouhých 50 %. 

Splněna byla kritéria individuálního ocenění, čisté výrobky a čistá prodejní oblast.  

V hypermarketu Interspar byl dosaţen nejlepší výsledek 100 % u Inventory indexu. 

Zde byly na prodejní ploše vystaveny v dostatečném mnoţství všechny čtyři druhy 

zeleninových šťáv Refit. Hodnocení Position indexu však dopadlo velmi špatně. Splněno zde 

bylo pouze kritérium rotace zásob. Ostatní kritéria nebyla splněna, a to zejména z důvodu 

nevhodného vystavení výrobku v nejspodnější části chladícího zařízení. Výrobky zde byly 

vystaveny ve dvou bedýnkách za sebou a ještě navíc byl blok výrobků vţdy přerušen 

konkurenčním výrobkem. Hodnota Position indexu tedy činila pouhých 16,7 %. Presentation 
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index byl zde splněn pouze z poloviny. Byla zde splněna stejná kritéria jako v supermarketu 

Albert. 

 

        Obr. 5.3: Ukazatelé Total shopscore indexu zeleninových šťáv (v %) 

 

 

5.2 Analýza merchandisingu zeleninových salátů 

Zeleninové saláty společnosti Beskyd Fryčovice se na rozdíl od zeleninových šťáv 

Refit nacházely ve všech vybraných prodejnách ve Zlínském kraji. 

Pozorování v supermarketech Albert 

V supermarketech Albert se zeleninové saláty nacházely pod vlastní privátní značkou. 

Během pozorování se v supermarketech Albert nacházely druhy zeleninových salátů uvedené 

v následující tabulce. 

 

     Tab. 5.1: Druhy salátů v supermarketech Albert 

Prodejna Druhy salátů 

Albert – třída T. Bati 
Mrkvový salát s ananasem 

Coleslaw 

Albert - Okružní 
Mrkvový salát s ananasem 

Coleslaw 

Albert - Otrokovice 

Mrkvový salát s ananasem 

Tzaziky 

Zelný salát s okurkou 

Coleslaw 
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V těchto prodejnách stál Mrkvový salát s ananasem, salát Coleslaw a Zelný salát 

s okurkou 21,90 Kč. Salát Tzaziky stál 29,90 Kč. Z pozorování bylo zjištěno, ţe 

v supermarketech Albert byly zeleninové saláty, které měly poslední den záruční lhůty vţdy 

zlevněny. Na prodejním regále bylo viditelně označeno ţlutou cedulkou, ţe jde o výprodej 

výrobku. Jen jednou během pozorování nebyla tato skutečnost dodrţena. Druhý den 

pozorování zeleninových salátů 15. 2. 2011 se v supermarketu Albert v Otrokovicích 

nacházely Zelné saláty s okurkou se záruční lhůtou do 15. 2. 2011. Dle mého názoru měly být 

tyto saláty zlevněny a řádně označeny cedulkou: výprodej výrobku. 

Pozorování v prodejnách Tesco 

První den pozorování 11. 2. 2011 se v hypermarketech Tesco v Uherském Brodě a ve 

Zlíně na třídě 3. května nenacházely ţádné zeleninové saláty společnosti Beskyd Fryčovice. 

Další dny pozorování uţ v těchto prodejnách zeleninové saláty byly umístěny na prodejní 

ploše. V následující tabulce jsou uvedeny druhy salátů, které se na prodejnách během 

pozorování nacházely. 

 

     Tab. 5.2: Druhy salátů v prodejnách Tesco 

Prodejna Druhy salátů 

Tesco – třída 3. května 
Mrkvový salát s ananasem 

Coleslaw 

Tesco - Kvítková 

Mrkvový salát 

Salát mix s dresingem 

Zelný salát s okurkou 

Zelný salát s červenou řepou 

Tesco – Uh. Brod Coleslaw 

 

V hypermarketu Tesco na třídě 3. května stojí Mrkvový salát s ananasem a salát 

Coleslaw 18,90 Kč. V hypermarketu Tesco v Uherském Brodě se během pozorování nacházel 

na prodejní ploše pouze salát Coleslaw za cenu 19,90 Kč. V supermarketu Tesco na ulici 

Kvítková se na prodejní ploše nacházely jiné druhy zeleninových salátů neţ v hypermarketech 

Tesco. Zeleninové saláty zde stály od 18,90 Kč do 23,90 Kč. V případě končící doby 

trvanlivosti byly výrobky zlevňovány a byly také přemístěny na místo, které bylo určeno pro 

zlevněné výrobky. Druhý den pozorování 15. 2. 2011 v hypermarketu Tesco na třídě 3. května 

byly zlevněny 4 kusy Mrkvového salátu s ananasem z 18,90 Kč na 9,40 Kč. Důvodem slevy 
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byla končící doba trvanlivosti výrobků. Také v supermarketu Tesco na ulici Kvítková se 

nacházely zlevněné zeleninové saláty z důvodu končící doby trvanlivosti. Zelný salát 

s okurkou byl zlevněn na 14,90 Kč a Salát mix s dressingem na 11,90 Kč. Dne 18. 2. 2011 

byly v supermarketech Tesco zlevněny 2 kusy Mrkvového salátu s ananasem z 18,90 Kč na 

13,90 Kč. Důvodem slevy byla opět končící doba trvanlivosti výrobku. 

V porovnání se supermarkety Albert byly zeleninové saláty společnosti Beskyd 

Fryčovice v prodejnách Tesco levnější. 

Pozorování v supermarketech Billa 

V supermarketech Billa se na prodejní ploše nacházely druhy zeleninových salátů 

uvedené v tabulce 5.3. Cena Mrkvového salátu s ananasem a salátu Coleslaw byla v těchto 

prodejnách 21,90 Kč, salát Tzaziky stál 29,90 Kč. I v supermarketech Billa byly zeleninové 

saláty s končící dobou trvanlivosti zlevňovány. Tato skutečnost nastala během pozorování 

dvakrát. Dne 11. 2. 2011 byl v prodejnách v Uherském Brodě a ve Zlíně na ulici Okruţní 

zlevněn salát Tzaziky z důvodu končící doby trvanlivosti. V obou prodejnách byl salát 

zlevněn o 50 %. 

V porovnání se supermarkety Albert byly zeleninové saláty v supermarketech Billa na 

stejné cenové úrovni. V prodejnách Tesco byly zeleninové saláty levnější. 

 

    Tab. 5.3: Druhy salátů v supermarketech Billa 

Prodejna Druhy salátů 

Billa - Okružní 

Mrkvový salát s ananasem 

Tzaziky 

Coleslaw 

Billa – nám. T. G. M. 
Mrkvový salát s ananasem 

Coleslaw 

Billa – Uh. Brod 

Mrkvový salát s ananasem 

Tzaziky 

Coleslaw 

 

Pozorování v hypermarketu Interspar 

V hypermarketu Interspar byly zeleninové saláty vystaveny stejným způsobem jako 

zeleninové šťávy Refit, a to v bedýnkách. Také zeleninové saláty zde neměly stanovené stálé 
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prodejní místo. Během pozorování se výrobky nacházely na jiných místech v chladicím 

zařízení. V nabídce zde byly všechny čtyři druhy salátů Long Fit za 24,90 Kč. Navíc zde bylo 

ještě 500g balení salátu Coleslaw za 46,90 Kč. První den pozorování 11. 2. 2011 byly 200g 

saláty Coleslaw zlevněny z důvodu končící doby trvanlivosti. Výrobek byl označen štítkem: 

sleva. Bohuţel výše slevy byla velmi obtíţně čitelná. 

V porovnání s předchozími řetězci (Albert, Billa a Tesco) zde byly zeleninové saláty 

nejdraţší. 

 

       Tab. 5.4: Druhy salátů v hypermarketu Interspar 

Prodejna Druhy salátů 

Interspar - Prštné 

Coleslaw 

Zelný salát s červenou řepou 

Zelný salát s feferonkou 

Zelný salát s křenem 

 

5.2.1 Hodnocení Inventory indexu 

Inventory index zahrnoval faktory týkající se přítomnosti výrobků na prodejní ploše. 

Inventory index byl vypočten z faktorů Forward stock výrobků, Forward stock celkem, 

klíčový sortiment a doporučený sortiment. 

Forward stock výrobků 

Forward stock výrobků byl hodnocen počtem facingů jednotlivých druhů výrobků vůči 

konkurenci. Hodnota pro splnění tohoto kritéria byla stanovena na 12% podíl na prodejní 

ploše. 

 V supermarketu Albert na třídě T. Bati bylo toto kritérium splněno všechny 

pozorovací dny. Forward stock všech zeleninových salátů společnosti Beskyd Fryčovice se 

zde pohyboval v rozmezí 16,7 % - 33,3 %.  V supermarketu Albert v Otrokovicích bylo toto 

kritérium splněno 15. 2. 2011 a 18. 2. 2011. Hodnoty Forward stock výrobků zde tyto dny 

těsně přesáhly stanovenou hodnotu pro splnění tohoto kritéria (12,5 %). Supermarket Albert 

na ulici Okruţní splnil kritérium 12% podílu na prodejní ploše pouze první den pozorování 

(12,5 %). 

Hypermarket Tesco na třídě 3. května stanovené kritérium nesplnil pouze první den 

pozorování, a to z důvodu absence zeleninových salátů společnosti Beskyd Fryčovice na 
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prodejní ploše. Další dny pozorování se zde hodnoty Forward stock výrobků pohybovaly 

v intervalu 22,2 % - 33,3 %. Supermarket Tesco na ulici Kvítková první dva dny pozorování 

splnil kritérium u všech výrobků na prodejně (15,4 % - 23,1 %). Dne 18. 2. 2011 kritérium 

nebylo splněno pro Zelný salát s okurkou a Salát mix s dressingem. Poslední den pozorování 

kritérium nebylo splněno pro Zelný salát s okurkou. Hypermarket Tesco v Uherském Brodě 

stanovené kritérium splňoval vţdy, pokud se výrobky na prodejní ploše nacházely. 

Hodnoty Forward stock výrobků supermarketu Billa na ulici Okruţní se vţdy během 

pozorování pohybovaly pod stanovenou hranicí 12 %. Hodnoty Forward stock výrobků byly 

v rozmezí 3,8 % - 4,5 %. V této prodejně byla velká přítomnost konkurenčních výrobků. 

Supermarkety Billa na náměstí T. G. M. a v Uherském Brodě dosahovaly mnohem lepších 

výsledků. Kritérium 12% podílu na prodejní ploše bylo v těchto dvou prodejnách splněno 

vţdy během pozorování. V prodejně na náměstí T. G. M. se hodnoty pohybovaly v intervalu 

12,5 % - 25 % a v prodejně v Uherském Brodě v intervalu 14,3 % - 33,3 %. 

V hypermarketu Interspar dosahoval nejlepších výsledků Forward stock výrobků 

zeleninový salát Coleslaw. Zde hodnoty byly v rozmezí od 33,3 % - 52,4 %. Tento výsledek 

byl způsoben přítomností zeleninového salátu Coleslaw ve dvou baleních (200 g a 500 g). 

U dalších druhů zeleninových salátů bylo kritérium 12% podílu na prodejní ploše splněno 

pouze u některých výrobků. 

Forward stock celkem  

Forward stock celkem byl hodnocen počtem facingů zeleninových salátů Green Fit 

a Long Fit vůči konkurenčním výrobkům. Na základě pilotáţe bylo stanoveno, ţe pro splnění 

tohoto kritéria musí hodnota Forward stock celkem být minimálně 40 %. 

Supermarkety Albert nedosahovaly ve výpočtu Forward stock celkem výrazných 

výsledků. Tento stav je způsoben velkou existencí konkurenčních zeleninových salátů. 

Nejlepší výsledek (50 %) byl zaznamenán první den měření v Albertu na třídě T. Bati. 

Supermarket Albert na třídě T. Bati kritérium dosaţení nejméně 40 % splnil během 

pozorování vţdycky. Hodnota Forward stock celkem činila první den pozorování 50 %, další 

dny pozorování tato hodnota byla 40 %. Supermarket Albert na ulici Okruţní toto kritérium 

nesplnil ani jednou během pozorování. Supermarket Albert v Otrokovicích kritérium splnil 

první den pozorování (40 %) a poslední den pozorování (44,4 %).  

Hypermarket Tesco na třídě T. Bati kritérium minimální hodnoty 40 % splnil během 

pozorování ve dvou případech, a to 18. 2. 2011 a 22. 2. 2011, kdy hodnoty Forward stock 

celkem činily 44,4 %. Supermarket Tesco na ulici Kvítková vykazoval velmi dobré výsledky 
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Forward stock celkem. Během pozorování se hodnoty pohybovaly v rozmezí 61,5 % - 69,2 %. 

Hypermarket Tesco v Uherském Brodě kritérium 40 % splnil ve dvou případech, a to dne 

15. 2. 2011 (57,1 %) a 18. 2. 2011 (66,7 %). 

Supermarkety Billa na ulici Okruţní a na náměstí T. G. M. minimální hodnoty 40 % 

během pozorování ani jednou nedosáhly. Důvodem nízkých hodnot byl velký počet 

zeleninových salátů vlastní privátní značky. V supermarketu Billa v Uherském Brodě nebyla 

vlastní privátní značka tak hojně zastoupena jako ve zlínských supermarketech Billa. Zde bylo 

kritérium vţdy splněno.  

Hypermarket Interspar dosahoval velmi dobrých výsledků Forward stock celkem. Na 

následujícím obrázku jsou zobrazeny hodnoty Forward stock celkem, které se pohybovaly 

v rozmezí 52,4 % - 71,4 %. 

 

Obr. 5.4: Hodnoty Forward stock celkem hypermarketu Interspar (v %) 

 
 

Klíčový sortiment 

Klíčový sortiment tvořily výrobky, které měly být vţdy na prodejně. Za klíčový 

sortiment byly zvoleny dva zeleninové saláty: Mrkvový salát s ananasem a Zelný salát 

s mrkví (Coleslaw). Výskyt klíčového sortimentu v jednotlivých dnech pozorování je uveden 

v tabulce 5.5. Po celou dobu pozorování byl klíčový sortiment vţdy přítomný pouze 

v supermarketu Albert na třídě T. Bati. 

Doporučený sortiment 

Doporučený sortiment byl tvořen dalšími výrobky z výrobkového portfolia 

společnosti. Za doporučený sortiment byly na základě předvýzkumu stanoveny tři zeleninové 

saláty: Mrkvový s ananasem, Tzaziky a Zelný salát s mrkví (Coleslaw). Výskyt doporučeného 

sortimentu v jednotlivých dnech pozorování je uveden v tabulce 5.6. 
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     Tab. 5.5: Výskyt klíčového sortimentu 

Den Prodejna 

11. 2. 2011 
Albert – třída T. Bati, Albert - Otrokovice, Billa 

- Okruţní 

15. 2. 2011 
Albert – třída T. Bati, Albert – Okruţní, 

Billa - Okruţní, Billa – nám. T. G. M. 

18. 2. 2011 

Albert – třída T. Bati, Albert – Okruţní, 

Albert – Otrokovice, Tesco – třída 3. května, 

Billa -  Okruţní, Billa - Uherský Brod 

22. 2. 2011 
Albert – třída T. Bati, Albert – Okruţní, 

Albert – Otrokovice, Billa – nám. T. G. M. 

 

     Tab. 5.6: Výskyt doporučeného sortimentu 

Den Prodejna 

11. 2. 2011 Albert - Otrokovice, Billa - Okruţní 

15. 2. 2011 Billa - Okruţní 

18. 2. 2011 Billa -  Okruţní, Billa - Uherský Brod 

22. 2. 2011 Albert - Otrokovice 

 

Inventory index 

Inventory index byl vypočítán souhrnem předchozích faktorů a jejich následným 

vydělením celkovým počtem hodnocených faktorů Inventory indexu (vz. 4.1).  

Hodnoty Inventory indexu v supermarketu Albert na třídě T. Bati činily vţdy během 

pozorování 80 %. V supermarketu Albert na ulici Okruţní byly hodnoty Inventory indexu 

velmi nízké (20 % - 25 %). Důvodem této nízké hodnoty bylo malé zastoupení zeleninových 

salátů vůči konkurenci. Inventory index supermarketu Albert v Otrokovicích činil dne 

18. 2. 2011 57,1 %, ostatní dny pozorování tato hodnota byla niţší (42,9 %).  

V hypermarketech Tesco na třídě 3. května a v Uherském Brodě první den pozorování 

nebyly zeleninové saláty společnosti Beskyd Fryčovice na prodejní ploše. Další dva dny 

pozorování v hypermarketu v Uherském Brodě činily hodnoty 50 %. Poslední den pozorování 

byla výsledná hodnota niţší, a to 25 %. Tento den nebyla splněna minimální hodnota 40% 

podílu salátů Beskyd Fryčovice na prodejní ploše. V Tescu na třídě 3. května byla dne 

18. 2. 2011 hodnota Inventory indexu 80 %. Tento den se na prodejně nacházely dva druhy 
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zeleninových salátů (Coleslaw a Mrkvový salát s ananasem). Další dny pozorování byl na 

prodejně pouze salát Coleslaw. Hodnoty Inventory indexu byly pouze 20 %. V supermarketu 

na ulici Kvítková se hodnoty Inventory indexu pohybovaly v rozmezí 42,9 % - 71,4 %. 

V supermarketu Billa na ulici Okruţní během prvních třech dnů pozorování hodnoty 

Inventory indexu činily 33,3 %, poslední den pozorování však hodnota byla na 0 %, z důvodu 

absence klíčového sortimentu a značného počtu konkurenčních výrobků. Druhý a čtvrtý den 

pozorování v supermarketu Billa na náměstí T. G. M. byly hodnoty indexu 60 %. První a třetí 

den pozorování byly hodnoty niţší (20 %) z důvodu chybějícího Mrkvového salátu 

s ananasem na prodejně. Dne 18. 2. 2011 hodnota Inventory indexu supermarketu Billa 

v Uherském Brodě dosáhla nejlepšího výsledku z celého pozorování (100 %). Tento den se na 

prodejně nacházel v dostatečném mnoţství klíčový i doporučený sortiment. Další dny 

pozorování zde byly pouze dva druhy zeleninových salátů. Hodnoty Inventory indexu činily 

50 % - 60 %. 

V hypermarketu Interspar se hodnoty pohybovaly v intervalu 42,9 % - 57,1 %. 

5.2.2 Hodnocení Position indexu 

Position index byl sloţen z kritérií, která se týkala umístění výrobku (ve výši očí), 

sekundárního umístění, pořadí značek, nepřerušovaného bloku výrobků, dodrţení pravidla 

FIFO a merchandising. 

Umístění ve výši očí 

V prodejnách Albert a Tesco byly zeleninové saláty vţdy umístěny ve výši očí. 

V supermarketech Billa byly zeleninové saláty v chladicím zařízení umístěny níţe neţ 

v úrovni očí, a to odhadem ve výši 100 cm od země. V hypermarketu Interspar výrobky 

neměly výrobky stanovené stálé prodejní místo. Zeleninové saláty byly umístěny 

v bedýnkách.  V chladícím zařízení byly dvě bedýnky za sebou. Jednou se výrobky nacházely 

v nejvyšší části chladicího zařízení, takţe zákazník velmi obtíţně viděl, co se v bedýnkách 

nachází. Jindy byly některé výrobky umístěny v nejspodnější části a některé v nejvyšší části 

chladícího zařízení.  

Sekundární umístění 

V případě výprodeje výrobku byly v prodejnách Tesco výrobky umístěny v jiné části 

chladícího zařízení, a to v části, kde se nacházely zlevněné výrobky. V ostatních řetězcích 
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nebylo zlevněné zboţí umístěno na jiných místech. Sleva výrobku byla označena buď na 

prodejním regále, nebo na samotném výrobku. 

Pořadí značek 

Zde muselo platit pravidlo horizontálního uspořádání výrobků. To znamená, ţe 

zeleninové saláty musely být uspořádány v jedné linii. To bylo splněno ve všech řetězcích 

kromě hypermarketu Interspar. Výrobky zde byly vystaveny v bedýnkách za sebou. Některé 

výrobky byly poloţeny na jiné výrobky. Tuto situaci lze vidět na následujícím obrázku, kdy 

zeleninové saláty Coleslaw (500 g) byly poloţeny na skleničkách strouhaného křenu. 

 

             Obr. 5.5: Uspořádání zel. salátů v hypermarketu Interspar 

 

 

Nepřerušovaný blok 

Kritérium nepřerušovaného bloku souvisí s předcházejícím kritériem. Zde muselo 

platit, ţe blok výrobků nesmí být přerušen konkurenční značkou. I tento faktor byl splněn ve 

všech řetězcích kromě hypermarketu Interspar. Ani jednou během pozorování nebylo toto 

kritérium v hypermarketu Interspar splněno. Výrobky buď byly umístěny v bedýnkách 

s jinými výrobky takovým způsobem, ţe netvořily ucelený blok zeleninových salátů. Nebo 

některé zeleninové saláty byly vystaveny v horní části chladicího zařízení a některé v dolní 

části. 

Rotace zásob (FIFO) 

Kritérium rotace zásob bylo během pozorování vţdy splněno. Na prodejnách se 

většinou nacházely výrobky se stejnou dobou trvanlivosti. V případě, ţe výrobky měly jinou 

dobu trvanlivosti, vţdy platilo, ţe výrobky, jejichţ doba trvanlivosti vyprší dříve, byly 
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vystaveny první v řadě. V případě končící doby trvanlivosti byly výrobky zlevněny. Pouze 

jednou během pozorování nebyly výrobky s končící dobou trvanlivosti zlevněny. Dne 

15. 2. 2011 nebyly v supermarketu Albert v Otrokovicích zlevněny Zelné saláty s okurkou. 

Merchandising 

Kritérium merchandisingu bylo splněno ve všech řetězcích kromě hypermarketu 

Interspar. Kritérium zahrnovalo skutečnosti, ţe zákazník musel být schopen přečíst název 

daného výrobku, název výrobce, zboţí muselo být přehledně uspořádané v regálech apod. 

Toto kritérium nebylo v hypermarketu Interspar splněno ani jeden den během pozorování. 

Výrobky nikdy neupoutaly zákazníkovu pozornost; v několika případech byly výrobky 

vystaveny takovým způsobem, ţe se nedalo přečíst název výrobku ani název výrobce apod. 

Position index  

Position index byl vypočítán souhrnem šesti předchozích kritérií a jejich následným 

vydělením celkovým počtem hodnocených kritérií Position indexu (vz. 4.2). 

Hodnoty Position indexu pro supermarkety Albert pro všechna pozorování činily vţdy 

83,4 %. V těchto prodejnách byla vţdy splněna kritéria umístění ve výši očí, pořadí značek, 

nepřerušovaný blok, rotace zásob a merchandising. Jediné kritérium, které během pozorování 

nebylo splněno, bylo sekundární umístění výrobku. 

Také hodnoty Position indexu pro supermarkety Billa byly vţdy stejné. Hodnota činila 

vţdy 66,7 %. V těchto prodejnách nebyla splněna dvě kritéria ze šesti, a to kritérium umístění 

ve výši očí a kritérium sekundárního umístění výrobku. 

 

Obr. 5.6: Hodnoty Position indexu ze dne 15. 2. 2011 (v %) 
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V prodejnách Tesco se Position index pohyboval v rozmezí 83,4 % - 100 %. Hodnoty 

100 % bylo dosaţeno 15. 2. 2011 v Tescu na ulici Kvítková a v Tescu na třídě 3. května. Dne 

18. 2. 2011 byl tento výsledek znovu dosaţen v Tescu na třídě 3. května. V ostatních 

případech nebylo splněno kritérium sekundárního umístění výrobku. Position index činil 

83,4 %. Na obrázku 5.6 lze vidět hodnoty Position indexu ze dne 15. 2. 2011. Tento den 

dosáhly dvě prodejny Tesco 100% hodnotu Position indexu. Tento výborný výsledek byl dán 

zejména tím, ţe výrobky s končící dobou trvanlivosti byly vystaveny na dalším místě, a to 

místě určenému pro zlevněné výrobky. 

V hypermarketu Interspar byly výsledné hodnoty Position indexu velmi nízké 

(16,7 %). Vţdy zde bylo splněno pouze kritérium rotace zásob. Ostatních pět kritérií během 

pozorování nikdy splněno nebylo. 

5.2.3 Hodnocení Presentation indexu 

Presentation index byl sestaven z kritérií, která hodnotila prezentaci výrobku. Tento 

index se skládal z kritérií individuálního ocenění, sekundárního ocenění, POSM v sektoru 

výrobku, sekundárního umístění POSM, čisté výrobky a čistá prodejní oblast výrobku. 

Individuální ocenění 

Výrobky byly aţ na jeden případ ve všech prodejnách jasně a zřetelně označeny 

cenovkou. Ve všech prodejnách byly ceny výrobků umístěny přímo na prodejních regálech. 

Pouze 18. 2. 2011 byla v prodejně Billa ve Zlíně na nám. T. G. M. pod saláty Coleslaw 

umístěna cenovka s údaji týkající se Mrkvového salátu s ananasem. Ten den byl na prodejně 

pouze salát Coleslaw. Předpokládám, ţe chyba byla učiněna nepozorností prodavačky. Po 

detailním pohledu na cenovku bylo vidět, ţe pod touto cenovkou je ještě jedna cenovka. 

Odhaduji, ţe tahle cenovka se týkala salátu Coleslaw. Další den pozorování 22. 2. 2011 byl 

v regálu vystaven se salátem Coleslaw i Mrkvový salát s ananasem. Bohuţel cenovka pro 

salát Coleslaw chyběla. Umístění cenovky bylo stejné jako v den pozorování 18. 2. 2011, 

z toho tedy vyplývá, ţe při doplňování zboţí nebylo zkontrolováno ocenění výrobku. 

V případě slevy výrobku (končící doba trvanlivosti) bylo v prodejnách Albert na 

regále řádně označeno, ţe se jedná o výprodej výrobku, a také zde byl údaj, kolik % činí sleva 

výrobků a kolik Kč výrobek stojí po slevě. V ostatních prodejnách byl v případě slevy 

výrobku, nalepen na výrobek štítek s informací, ţe se jedná o slevu a také zde byla nová cena 

výrobku. Na prodejním regále tento údaj nebyl zaznamenán. 
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Sekundární ocenění 

Další ocenění výrobků, např: na letácích, u pokladen apod., nebylo během pozorování 

zaznamenáno ani v jedné z prodejen. 

POSM v sektoru výrobku 

Během pozorování ve všech pozorovaných jednotkách nebyly v sektoru zeleniny 

a ovoce umístěny ţádné Point of Sale Material. 

Sekundární umístění POSM 

Ani na ostatních místech prodejny nebyly umístěny ţádné Point of Sale Material. 

Čisté výrobky 

Ve všech prodejnách po dobu 14 dní byly všechny výrobky čisté a nepoškozené. Toto 

kritérium bylo ve všech prodejnách vţdy splněno na 100 %. 

Čistá prodejní oblast 

Toto kritérium nebylo v jednom případě splněno na 100 %. Dne 22. 2. 2011 

v hypermarketu Interspar prodejní oblast výrobku působila velmi neuspořádaně. Mezi 

jednotlivými výrobky byly poházeny listy od zelí. Domnívám se, ţe tato situace byla 

způsobena neukázněným zákazníkem prodejny. Kromě tohoto případu byly v prodejnách 

prodejní regály, police a jejich okolí vţdy perfektně čisté. 

Presentation index 

Presentation index byl vypočítán souhrnem šesti předchozích kritérií a jejich 

následným vydělením celkovým počtem hodnocených kritérií Presentation indexu (vz. 4.3). 

Hodnota Presentation indexu ve všech prodejnách činila maximálně 50 %. Ţádná 

z prodejen nesplnila kritérium sekundárního ocenění, POSM v sektoru výrobku a sekundární 

umístění POSM. 

Hodnota Presentation indexu v supermarketech Albert a také v prodejnách Tesco 

během pozorování vţdy činila 50 %.  

V supermarketech Billa většinou hodnota tohoto indexu byla také 50 %. Splněna byla 

kritéria individuálního ocenění, čisté výrobky a čistá prodejní oblast. Výjimku tvoří 

supermarket Billa na náměstí T. G. M. ve Zlíně v období 18. 2. aţ 22. 2. 2011. Toto období 

činil Presentation index pouhých 33,3 %, a to z důvodu zaměněného ocenění zeleninového 

salátu Coleslaw za Mrkvový salát s ananasem. 
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V hypermarketu Interspar byla hodnota tohoto indexu v prvních třech dnech 

pozorování 50 %. Poslední den pozorování 22. 2. 2011 byla hodnota indexu pouhých 33,3 % 

z důvodu nesplnění dalšího kritéria (čistá prodejní oblast). 

5.2.4 Total shopscore index 

Total shopscore index byl vypočítán aritmetickým průměrem Inventory indexu, 

Position indexu a Presentation indexu. Tento ukazatel charakterizuje pozici výrobků 

v prodejních jednotkách. Hodnoty Total shopscore indexu z jednotlivých dnů pozorování jsou 

uvedeny v příloze č. 12. 

Supermarket Albert na třídě T. Bati dosahoval nejlepších výsledků Total shopscore 

indexu. Index vţdy během pozorování činil 71,1 %. Jednotlivý ukazatelé Total shopscore 

indexu vţdy během pozorování dosáhly následujících hodnot: Inventory index – 80 %, 

Position index – 83,4 %, Presentation index – 50 %. Supermarket Albert v Otrokovicích se 

vţdy ve výši Total shopscore indexu umístil mezi třetím a pátým místem. Hodnoty indexu se 

nacházely v intervalu 58,7 % - 63,5 %. Oproti supermarketu Albert na třídě T. Bati zde byly 

niţší hodnoty Inventory indexu (42,9 % - 57,1 %). Supermarket Albert na ulici Okruţní 

dosahoval nejhorších výsledků z těchto tří prodejen Albert. V tomto supermarketu se nacházel 

větší počet konkurenčních zeleninových salátů. Hodnoty Total shopscore indexu během 

pozorování vţdy činily 51,1 %. 

Velmi dobrých výsledků Total shopscore indexu dosahoval supermarket Tesco na ulici 

Kvítková. Zde byly na prodejní ploše přítomny zeleninové saláty ve větším počtu neţ 

v ostatních prodejnách. Index se zde pohyboval v rozmezí 58,7 % - 73,8 %. Nejvyšší hodnoty 

Total shopscore indexu za celou dobu pozorování dosáhl dne 18. 2. 2011 hypermarket Tesco 

na třídě 3. května. Hodnota činila 76,7 %. Tato situace byla způsobena 100% Position 

indexem, a také velmi dobrou hodnotou Inventory indexu (80 %). Dne 15. 2. 2011 

a 22. 2. 2011 dosahoval tento hypermarket niţších hodnot Total shopscore indexu (56,7 %, 

51,1 %). První den pozorování se zde zeleninové saláty nenacházely na prodejní ploše. Také 

první den pozorování v hypermarketu Tesco v Uherském Brodě nebyly ţádné zeleninové 

saláty společnosti Beskyd Fryčovice na prodejně. Druhý a třetí den pozorování Total 

shopscore index činil 61,1 % a poslední den 52,8 %. Poslední den pozorování v tomto 

hypermarketu byl niţší Inventory index z důvodu nesplnění minimální hodnoty 40 % Forward 

stock celkem. 
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Obr. 5.7: Hodnoty Total shopscore indexu prodejny Tesco na třídě 3. května 

 

 

Supermarket Billa na ulici Okruţní dosahoval spíše niţších hodnot Total shopscore 

indexu. Hodnoty se nacházely v rozmezí 38,9 % - 50 %. V této prodejně byla velká 

přítomnost zeleninových salátů pod vlastní privátní značkou. Supermarket Billa na náměstí 

T. G. M. dosahoval trochu lepších hodnot neţ supermarket Billa na ulici Okruţní. Na 

prodejně zde nebylo tolik zeleninových salátů pod vlastní privátní značkou. Na druhou stranu 

také výskyt zeleninových salátů Beskyd Fryčovice byl nízký. První a třetí den se na prodejně 

nacházel pouze salát Coleslaw. A poslední dva dny pozorování zde byla niţší hodnota 

Presentation indexu díky špatnému ocenění výrobků. Hodnoty Total shopscore indexu se zde 

pohybovaly v intervalu 40 % - 58,9 %. Hodnoty indexu v supermarketu Billa v Uherském 

Brodě činily 55,6 % - 72,7 %. Hodnoty 72,7 % bylo dosaţeno díky přítomnosti klíčového 

i doporučeného sortimentu v dostatečném mnoţství. Všechny supermarkety Billa však měly 

niţší hodnotu Position indexu (66,7 %) neţ prodejny Albert a Tesco, a to díky tomu, ţe se zde 

výrobky nebyly vystaveny ve výši očí. 

Hypermarket Interspar měl během pozorování velmi nízké hodnoty indexu            

(26,2 % - 41,3 %). Nízkých hodnot bylo dosaţeno především díky velmi špatným výsledkům 

Position indexu (16,7 %).  
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6 Návrhy na zlepšení merchandisingu produktu 

Kapitola obsahuje návrhy a doporučení, které vzešly z pozorování. První část se 

zabývá návrhy a doporučeními pro zlepšení merchandisingu zeleninových šťáv Refit a pro 

zlepšení jejich prodeje. V druhé části doporučuji totéţ pro zeleninové saláty Green Fit a Long 

Fit. 

6.1 Návrhy a doporučení na zlepšení merchandisingu zeleninových šťáv  

Při pozorování ve Zlínském kraji bylo zjištěno, ţe se zeleninové šťávy Refit nacházejí 

pouze ve dvou z deseti vybraných prodejen (supermarket Albert v Otrokovicích, hypermarket 

Interspar). 

6.1.1 Albert 

V supermarketu Albert v Otrokovicích byla výše Inventory indexu pouze 50 %. Zde se 

nacházel pouze jeden druh zeleninové šťávy (100% mrkev). Facing výrobku zde byl pouze 1. 

Bylo by vhodné, aby obchodní zástupce společnosti Beskyd Fryčovice vyjednal umístění 

i dalších druhů zeleninových šťáv Refit na prodejní plochu. 

Position Index v supermarketu Albert dosahoval výborných výsledků. Pokud byla na 

prodejně přítomna mrkvová zeleninová šťáva, Position index byl 83,3 %. Nebylo splněno 

pouze kritérium sekundárního umístění výrobku. 

Presentation index vţdy během pozorování dosahoval 50 %. Splněna byla kritéria 

individuálního ocenění, čisté výrobky a čistá prodejní oblast. Během pozorování se zde 

neobjevilo sekundární ocenění výrobku, POSM v sektoru výrobku a sekundární umístění 

POSM. 

6.1.2 Interspar 

V hypermarketu Interspar byla hodnota Inventory indexu 100 %, a to díky přítomnosti 

všech čtyř druhů zeleninových šťáv Refit. Tohoto stavu však bylo dosaţeno pouze tehdy, 

pokud se zeleninové šťávy nacházely na prodejně. V hypermarketu Interspar byly zeleninové 

šťávy Refit objednávány nepravidelně z důvodu malého zájmu zákazníků o tyto produkty. 

Výrobky by měly být objednávány pravidelně, aby zákazník v prodejně vţdy výrobek našel. 

Objednávky mohou být i v menším mnoţství, aby se prodaly do konce doby trvanlivosti 

výrobku. V hypermarketu Interspar byly na prodejní ploše vystaveny všechny čtyři druhy 
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zeleninových šťáv, na rozdíl od supermarketu Albert, kde se nacházela pouze mrkvová šťáva. 

Ale je důleţité dodat, ţe výrobky zde byly přítomny na prodejní ploše aţ třetí den pozorování. 

Velkým problémem zeleninových šťáv v hypermarketu Interspar byla jejich nevhodná 

pozice v nejspodnější části chladícího zařízení. Zákazník viděl pouze barevné vršky lahviček, 

tudíţ netušil, o jaký výrobek se jedná, jeho název, výrobce apod. Proto by bylo dobré tyto 

výrobky přemístit do vyšších polic chladícího zařízení. Bohuţel vystavení výrobků není 

záleţitostí společnosti Beskyd Fryčovice, ale pouze hypermarketu Interspar. Také způsob 

vystavení zeleninových šťáv by se měl zlepšit. Během pozorování se výrobky nacházely ve 

dvou bedýnkách za sebou. V první bedýnce byly umístěny mrkvové a zelné šťávy a ve druhé 

bedýnce řepové a brokolicové šťávy. Uloţení v bedýnkách bohuţel nelze změnit, protoţe celé 

chladící zařízení je zaloţeno na systému umístění výrobků do bedýnek. Doporučila bych tedy 

výrobky umístit vedle sebe dle jednotlivých druhů tak, aby v první bedýnce byly umístěny 

všechny čtyři druhy zeleninových šťáv a v další bedýnce by řetězec šťáv pokračoval. 

Samozřejmostí je, ţe výrobky budou tvořit jeden ucelený celek a nebudou přerušeny jinými 

produkty. 

Presentation index zde také vţdy dosahoval výše 50 %. Kritéria individuálního 

ocenění, čisté výrobky a čistá prodejní oblast byla vţdy perfektně splněna. Během pozorování 

se v hypermarketu Interspar neobjevilo sekundární ocenění výrobku, POSM v sektoru 

výrobku a sekundární umístění POSM. 

6.1.3 Návrhy a doporučení na zlepšení merchandisingu zel. šťáv v obou prodejnách 

V průběhu pozorování neprobíhaly v prodejnách ţádné akce na podporu prodeje. 

Výrobek byl sice dvakrát zlevněn v supermarketu Albert, ale to bylo z důvodu končící doby 

trvanlivosti. Doporučuji tedy občas podpořit prodej výrobku niţší cenou výrobku nebo 

nabídkou zeleninových šťáv 2 + 1 zdarma. Například ke dvěma klasickým mrkvovým šťávám 

přidat jednu zelnou šťávu s jablkem zdarma. Spotřebitel tak bude mít moţnost vyzkoušet 

i jinou netradiční chuť. S touto skutečností musí být zákazník dobře obeznámen, a to 

prostřednictvím akčního letáku daného řetězce. Dalším návrhem, jak spotřebitele seznámit se 

zeleninovými šťávami Refit, jsou POS materiály umístěné na prodejním regále. Tyto letáčky 

by byly umístěny na regálu hned vedle zeleninových šťáv. Letáčky by byly umístěny v úrovni 

očí zákazníka. Jednalo by se o malé letáčky, na kterých by se nacházely informace týkající se 

blahodárných účinků zeleninových šťáv na lidský organismus a také informace o ceně 

výrobku. 
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V ţádné z pozorovaných prodejen nebyly zeleninové šťávy přítomny na dalším místě. 

V tomto případě je to poněkud sloţitější, protoţe zeleninové šťávy musí být umístěny 

v chladícím zařízení. Jelikoţ zeleninové šťávy nejsou u spotřebitelů příliš v oblibě, zatím 

nemá smysl umísťovat výrobky na dalším místě. Jestliţe by však zeleninové šťávy časem 

získaly oblibu u zákazníků, bylo by moţné uvaţovat i o dalším umístění výrobků na prodejní 

plochu. Příkladem druhotného umístění výrobku by mohlo být menší chladící zařízení, nejen 

se zeleninovými šťávami Refit, ale také s dalšími výrobky společnosti Beskyd Fryčovice 

(zeleninové saláty Long Fit a Green Fit, čerstvé bylinky, čerstvé klíčky atd). 

6.2 Návrhy a doporučení pro zlepšení prodeje zeleninových šťáv  

Z výzkumu vzešla skutečnost, ţe zeleninové šťávy Refit nejsou u spotřebitelů příliš 

v oblibě nebo je spotřebitelé vůbec neznají. V supermarketu Albert byly zeleninové šťávy 

dvakrát během pozorování zlevněny z důvodu končící doby trvanlivosti. Malý zájem 

o zeleninové šťávy ze strany spotřebitelů potvrdila také prodavačka v hypermarketu Interspar. 

Je tedy hodně důleţité informovat spotřebitele o existenci tohoto výrobku na trhu. Aby se 

o existenci zeleninových šťáv Refit dozvěděli zákazníci a aby zeleninové šťávy získaly 

u spotřebitelů větší oblibu, doporučuji společnosti Beskyd Fryčovice komunikovat tyto 

zeleninové šťávy pomocí ochutnávek v místě prodeje. Ochutnávky jsou v současné době 

u spotřebitelů velmi oblíbenou formou reklamy. Často spotřebitel netuší, jak můţe chutnat 

brokolicová šťáva s jablkem nebo zelí s jablkem a právě ochutnávka tohoto výrobku mu můţe 

pomoci se rozhodnout ke koupi výrobku. Nejlepší načasování ochutnávek by bylo, dle mého 

názoru, buď období posilování organismu, nebo období předjaří, kdy lidé mají tendenci 

provádět různé očistné kůry. Ochutnávky lze také spojit i s některými dalšími akcemi, např:    

2 + 1 zdarma, zavádění produktu na trh apod. 

Dalším z návrhů, jak zvýšit zájem spotřebitelů o zeleninové šťávy, je reklama na 

zeleninové šťávy Refit v televizi. Tento návrh je však poměrně finančně hodně náročný 

a záleţí na rozhodnutí managementu firmy. Pokud by však byl tento návrh realizován, 

nejlepší načasování spuštění reklamy by bylo v období posilování organismu nebo v období 

předjaří, kdy lidé mají tendenci provádět různé očistné a detoxikační kůry.  

Také doporučuji, aby se reklama na zeleninové šťávy Refit objevovala v časopisech. 

Zvláště se zaměřit na časopisy pro ţeny (např. Svět ţeny, Katka, Tina atd.) a časopisy 

o zdraví a zdravém ţivotním stylu (Zdraví, Moje zdraví atd.). Zde je větší prostor pro 

informování spotřebitele neţ v televizní reklamě. Navrhuji, aby v časopisech byly uveřejněny 
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informace týkající se blahodárných účinků na lidský organismus (zachování vitamínů) díky 

tzv. paskalizaci. Díky paskalizaci je výrobek zpracován tak, aby si co nejvíce zachoval svou 

přirozenou povahu výchozí suroviny. Zeleninové šťávy Refit mají díky paskalizaci vysoký 

obsah vitamínů, minerálů a stopových prvků. 

Dalším návrhem, jak krátkodobě podpořit prodej zeleninových šťáv, je uspořádání 

soutěţe. Tento návrh by však bylo dobré realizovat aţ po zvětšení zájmu o zeleninové šťávy 

u spotřebitelů. Jednalo by se o sbírání obrázků zeleniny, které by byly vyobrazeny na obalu 

zeleninových šťáv Refit. Za 10 nasbíraných obrázků by zákazník získal velkou sklenici 

s nápisem Refit. O soutěţi by bylo samozřejmě informováno prostřednictvím POS materiálů, 

informací na obale výrobku, v časopisech a na internetových stránkách společnosti. 

Je také nutné zaměřit se nejen na zákazníky, ale také na obchodní zástupce 

jednotlivých prodejních řetězců, protoţe pokud se zeleninové šťávy na prodejní ploše 

nebudou nacházet, nemají pak šanci dostat se ke konečnému spotřebiteli. Během pozorování 

bylo zjištěno, ţe se výrobky nachází pouze ve dvou z deseti prodejen, coţ je opravdu velmi 

málo. Obchodní zástupce společnosti Beskyd Fryčovice mající na starosti Zlínský kraj by měl 

více podpořit prodej maloobchodním jednotkám. Mezi nástroje, jak podpořit prodej, patří 

např: mnoţstevní slevy, diskonty, věrnostní programy atd. A také by měl obchodní zástupce 

společnosti Beskyd Fryčovice vyjednat s jednotlivými zástupci obchodních řetězců moţnost 

provedení ochutnávek v daných prodejnách, umístění výrobků v letácích dané prodejny 

a instalaci POS materiálů. Důleţité také je pravidelné zasílání aktualizovaných katalogů 

výrobků, aktuálních nabídek prostřednictvím e-mailu atd. obchodním jednotkám.  

Bylo by také vhodné vyjednat s obchodními zástupci jednotlivých řetězců vystavení 

výrobků. V nejlepším případě by se na prodejně měly nacházet všechny čtyři druhy 

zeleninových šťáv. Vystavení by mělo být nejlépe ve výši očí zákazníků, nejlépe 2 facingy 

kaţdého druhu zeleninové šťávy. Výrobky musí v prodejním regále tvořit jeden celek a nesmí 

být přerušeny jinými výrobky. Samozřejmostí by bylo viditelné ocenění výrobků a péče 

o prodejní oblast výrobku. Jelikoţ se jedná o rychle se kazící zboţí, je nutné, aby personál 

jednotlivých prodejen pečlivě kontroloval dobu trvanlivosti výrobků. Ke konci doby 

trvanlivosti bude pak vhodné výrobky zlevnit, aby se do konce data trvanlivosti výrobku 

prodaly. O zlevnění výrobku bude nutné zákazníky informovat, např: viditelnou cedulkou na 

prodejním regále. A dále bude také nutné kontrolovat přítomnost výrobku na prodejní ploše, 

protoţe prázdné prodejní místo má na zákazníky negativní vliv. Prázdný regál můţe 

zapříčinit, ţe zákazník například začne kupovat jinou značku zeleninových šťáv. 
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6.3 Návrhy a doporučení na zlepšení merchandisingu zeleninových salátů 

6.3.1 Albert 

Supermarket Albert v Otrokovicích měl nabídku zeleninových salátů Beskyd 

Fryčovice bohatší o dva druhy (Tzaziky a Zelný salát s okurkou) neţ zlínské prodejny Albert. 

Zde se pouze nacházely salát Coleslaw a Mrkvový salát s ananasem. Obecně do sortimentu 

supermarketů Albert doporučuji zařadit více druhů zeleninových salátů. Pod privátní značkou 

Albert je celkem vyráběno šest druhů zeleninových salátů (Coleslaw, Tzaziky, Mrkvový salát 

s ananasem, Zelný salát s křenem, Zelný salát s okurkou a Salát mix s dressingem). 

Doporučovala bych, do sortimentu otrokovického Albertu zařadit i zbývající dva druhy 

zeleninových salátů (Zelný salát s křenem a Salát mix s dressingem). Do zlínských Albertů 

doporučuji určitě zařadit alespoň salát Tzaziky a Zelný salát s okurkou, protoţe 

v supermarketu Albert v Otrokovicích byl o tyto saláty ze strany zákazníků docela zájem. Ale 

i zde by bylo vhodnější, aby na prodejní ploše bylo všech šest druhů zeleninových salátů. 

Dále navrhuji pokusit se vyjednat, aby pod privátní značkou Albert byly vyráběny i zbývající 

čtyři druhy zeleninových salátů. Dle mého názoru by i tyto druhy zeleninových salátů měly 

u spotřebitelů úspěch. V supermarketech Albert měly zeleninové saláty výborné umístění (ve 

výši zákazníkových očí), o prodejní oblast bylo většinou dobře postaráno, výrobky (i 

zlevněné) byly řádně označeny cenou atd. 

Ve všech supermarketech Albert, kde proběhlo pozorování, byly zeleninové saláty 

vystaveny ve výši očí zákazníků. Umístění výrobků bylo ve všech supermarketech Albert 

v klasických regálech, takţe i z dálky bylo výrobek velmi dobře vidět. Bylo vypozorováno, ţe 

v případě končící doby trvanlivosti zeleninových salátů byly výrobky zlevňovány a na 

prodejním regále bylo viditelně ţlutou cedulkou označeno, ţe se jedná o výprodej výrobku. 

Ţlutá cedulka navíc velmi dobře upoutala zákazníkovu pozornost. Ale jednou během 

pozorování v supermarketu Albert v Otrokovicích výrobky s končící dobou trvanlivosti 

zlevněny nebyly. Proto doporučuji, aby si pracovníci sektoru ovoce a zeleniny lépe 

kontrolovali záruční lhůty výrobků, zvláště u rychle se kazícího zboţí, jakým jsou 

i zeleninové saláty a ty pak následně zlevňovaly. 

Personál supermarketu Albert v Otrokovicích by měl lépe sledovat stav zeleninových 

salátů na prodejní ploše. Dvakrát během pozorování zde bylo v prodejním regálu volné místo. 

Dne 15. 2. 2011 chyběl Mrkvový salát s ananasem a dne 18. 2. 2011 salát Tzaziky. Toto 

doporučení platí pro všechny prodejny, protoţe prázdné prodejní místo působí na zákazníka 

negativně. 
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6.3.2 Tesco 

V supermarketu Tesco na ulici Kvítková byly na prodejní ploše přítomny čtyři druhy 

zeleninových salátů společnosti Beskyd Fryčovice. V hypermarketech Tesco na třídě 

3. května a v Uherském Brodě byly na prodejní ploše nejvýše dva druhy zeleninových salátů. 

Doporučuji do sortimentu zařadit i další druhy zeleninových salátů společnosti Beskyd 

Fryčovice. Do supermarketu Tesco na ulici Kvítková zařadit minimálně salát Coleslaw, 

Tzaziky a Mrkvový salát s ananasem. Tyto druhy zeleninových salátů jsou mezi spotřebiteli 

v oblibě. Do hypermarketů Tesco na třídě 3. května a v Uherském Brodě zařadit jakékoliv 

další druhy zeleninových salátů společnosti Beskyd Fryčovice. Čím větší bude nabídka 

zeleninových salátů, tím lépe. 

Také v prodejnách Tesco byly zeleninové saláty umístěny ve výši očí zákazníků. 

V supermarketu Tesco na ulici Kvítková byly výrobky umístěny v klasických regálech 

v chladícím zařízení. V hypermarketech Tesco na třídě 3. května a v Uherském Brodě byly 

zeleninové saláty umístěny v bedýnkách. Nevýhodou takovéhoto umístění je, ţe zákazník, 

i kdyţ jsou bedýnky mírně nakloněné, musí stát blízko bedýnky, aby dobře viděl její obsah. 

Tato skutečnost však nelze změnit. Jedině v případě změny celého chladícího zařízení. 

V prodejnách Tesco by zaměstnanci měli lépe sledovat stav zboţí na prodejně. První 

den pozorování v hypermarketech Tesco v Uherském Brodě a ve Zlíně na třídě 3. května se na 

prodejní ploše nenacházely ţádné zeleninové saláty společnosti Beskyd Fryčovice. Další dny 

pozorování byl v těchto dvou prodejnách vţdy přítomen alespoň jeden druh zeleninového 

salátu. Ani v supermarketu Tesco na ulici Kvítková nebyly na prodejně vţdy přítomny 

všechny čtyři druhy zeleninových salátů. První den pozorování zde chyběl Salát mix 

s dressingem. V této prodejně se velmi měnily počty facingů jednotlivých zeleninových 

salátů. Doporučuji více sledovat prodejní místo, aby na prodejně byly vţdy přítomny všechny 

čtyři druhy zeleninových salátů společnosti Beskyd Fryčovice. 

V případě slevy výrobků byly zeleninové saláty v prodejnách Tesco na třídě 3. května 

a Kvítková umísťovány na jedno místo v chladícím zařízení spolu s ostatními zlevněnými 

výrobky ze sektoru ovoce a zeleniny. Bohuţel dle mého názoru umístění výrobků na tomto 

místě nepůsobí na zákazníky příliš dobře. I kdyţ se jedná o zlevněné zboţí, mělo by být 

vystaveno takovým způsobem, aby si jej zákazník všiml, mělo by být srovnané apod. V těchto 

prodejnách však byly výrobky poházeny dohromady s ostatními zlevněnými produkty. 

Vystavení nemá ţádný řád. Pokud tedy zákazník cíleně nevyhledává zlevněné výrobky, 

většinou si takto vystavených výrobků vůbec nevšimne. V případě chladírenského zařízení je 
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zde omezení kapacity velikostí tohoto zařízení, ale bylo by vhodné, alespoň tyto produkty 

poskládat jednotlivě pěkně vedle sebe, ať si je zákazník můţe prohlédnout a nemusí 

přemísťovat výrobky ze strany na stranu. 

6.3.3 Billa 

V supermarketech Billa se na prodejní ploše nacházely maximálně tři druhy 

zeleninových salátů (Coleslaw, Mrkvový salát s ananasem a Tzaziky). I zde doporučuji 

pokusit se rozšířit sortiment o další druhy zeleninových salátů. Čím větší počet zeleninových 

salátů Beskyd Fryčovice bude na prodejně, tím lépe. 

V supermarketech Billa byly zeleninové saláty vystavovány v úrovni zákazníkova 

pasu. Lepší prodejnosti by však bylo dosaţeno, kdyby výrobky byly vystaveny přímo 

v úrovni očí zákazníka. 

V prodejně Billa na náměstí T. G. M. by měly být zaměstnanci při doplňování zboţí 

pečlivější. Dne 18. 2. 2011 byla pod salátem Coleslaw chybně umístěna cenovka Mrkvového 

salátu s ananasem. Ani při dalším pozorování (22. 2. 2011) nebyla cenovka opravena. Je 

důleţité, aby při kaţdém doplňování zboţí bylo zkontrolováno správné ocenění zboţí. Tato 

rada platí nejen pro supermarket Billa na náměstí T. G. M., ale pro všechny prodejny. Protoţe 

pokud zákazník nezná cenu výrobku, můţe od koupě výrobku upustit. V případě slevy 

výrobku byly na zeleninové saláty nalepeny malé štítky s informací o slevě výrobku. 

Doporučuji zlevněné výrobky označit viditelněji. Například na prodejní regál umístit 

výraznou cedulku s nápisem „sleva“ takovým způsobem, aby výrazná cedulka upoutala 

zákazníkovu pozornost. 

Ve všech supermarketech Billa by také měl být lépe monitorován stav zeleninových 

salátů na prodejně. Často se během pozorování stávalo, ţe na prodejně chyběl oproti jiným 

dnům pozorování jeden druh zeleninového salátu. 

6.3.4 Interspar 

V hypermarketu Interspar byly během pozorování na prodejně vţdy přítomny pouze 

zeleninové saláty řady Long Fit. Řada Long Fit je charakteristická prodlouţenou dobou 

trvanlivosti (salát Coleslaw – 14 dní, ostatní – 21 dní). Navrhuji, aby do sortimentu tohoto 

hypermarketu byly zařazeny i zeleninové saláty řady Green Fit. Nejlépe by bylo zařadit do 

sortimentu celou řadu Green Fit. Pokud by to však nebylo moţné, doporučuji zařadit alespoň 

Mrkvový salát s ananasem a salát Tzaziky. Vypozorovala jsem totiţ, ţe tyto dva druhy salátů 
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mají spotřebitelé v oblibě. Zeleninové saláty řady Green Fit mají kratší dobu trvanlivosti        

(4 – 10 dní). Z tohoto důvodu je nutné častěji kontrolovat dobu trvanlivosti výrobků. 

V případě blíţícího se konce doby trvanlivosti by se výrobky měly zlevnit. Sleva výrobku by 

měla být jasně a viditelně označena, nejlépe na prodejním regále. 

Z pozorování vzešlo, ţe hypermarket Interspar dosahoval velmi nepříznivých hodnot 

Position indexu. Rotace zásob byla jediným kritériem, které během pozorování bylo vţdy 

splněno. Ostatní kritéria: umístění ve výši očí, sekundární umístění, pořadí značek, 

nepřerušovaný blok a merchandising nikdy během pozorování splněny nebyly.  

Bohuţel pozici výrobků v prodejně společnost Beskyd Fryčovice příliš ovlivnit 

nemůţe. Bylo by vhodné, aby zeleninové saláty měly jedno stálé prodejní místo, aby je 

zákazník nemusel hledat. Během pozorování se totiţ výrobky nacházely na různých místech 

v chladícím zařízení. Na zákazníky tato skutečnost musí působit negativně, kdyţ musí 

výrobek hledat. V nejlepším případě, by se měly zeleninové saláty nacházet ve výši očí 

zákazníků, protoţe takového vystavení zvyšuje prodejnost zboţí. Zeleninové saláty by neměly 

být přerušeny ostatními výrobky. Měly by tvořit jeden ucelený blok zeleninových salátů. Také 

uspořádání výrobků na prodejním místě by se mělo zlepšit. V ţádném případě nesmí být 

výrobky poloţeny na sobě jako tomu je na obrázku 5.5. Prodejní místo v tomto případě 

působilo velmi neuspořádaně. Vystavení ve dvou bedýnkách za sebou také není ideální. 

V tomto případě, je zde ale omezení velikostí chladícího zařízení. V nejlepším případě by 

zeleninové saláty měly být urovnány vedle sebe v jedné linii. Také by se neměla opakovat 

situace ze dne 22. 2. 2011, kdy mezi jednotlivými výrobky byly poházeny listy od zelí. Tato 

situace byla dle mého názoru způsobena neukázněným zákazníkem prodejny, ale nutno dodat, 

ţe v sektoru ovoce a zeleniny byla vţdy u prodejních vah přítomna prodavačka. A chladící 

zařízení s výrobky bylo umístěno velmi blízko těchto prodejních vah. Prodávající musí 

sledovat, co se děje v daném sektoru a být pohotový. Poházené listy a jiné „škody“ od 

neukázněných zákazníků musí být rychle odstraněny. Také je nutné sledovat, kdy výrobkům 

končí doba trvanlivosti. V tomto případě je nutné tyto výrobky viditelně označit štítkem 

s nápisem sleva. A také čitelně napsat výši slevy a cenu po slevě. Ne tak, jako tomu bylo 

učiněno dne 11. 2. 2011, kdy byla výše slevy výrobku velmi obtíţně čitelná. Další moţností, 

jak upozornit na slevu výrobku, je umístění štítku s informací o slevě na prodejní regál. Také 

v hypermarketu Interspar by měli zaměstnanci lépe sledovat stav výrobků na prodejní ploše. 

Poslední den pozorování (22. 2. 2011) se na prodejně nacházely pouze saláty Coleslaw. 

Ostatní druhy zeleninových salátů se zde tento den nenacházely. 
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6.3.5 Návrhy a doporučení na zlepšení merchandisingu zeleninových salátů ve 

všech prodejnách 

Ve všech pozorovaných prodejnách byla výše Presentation indexu nejčastěji 50 %. 

Vyšší hodnoty tohoto indexu během pozorování nikdy nebylo dosaţeno. Na prodejnách se 

vůbec nevyskytovaly POS materiály v sektoru výrobku ani na dalších prodejních místech. Ani 

další ocenění výrobku (např: v akčních letácích, u pokladen apod.) nebylo zaznamenáno. 

U zeleninových salátů nebyly na prodejnách ţádné POS materiály. Navrhuji, aby 

u vystavených zeleninových salátů byly na prodejní ploše také POS materiály týkající se 

nabídky zeleninových salátů. V letáčcích umístěných na tomto místě by měl být zdůrazněna 

potřeba vitamínů a také nabídka zeleninových salátů, ve kterých můţeme tyto vitamíny najít. 

Zde bych také navrhovala, aby POS materiály týkající se zeleninových salátů byly 

umístěny i v sektoru masa. V tomto případě by byl letáček odlišný od letáčku umístěném 

v sektoru ovoce a zeleniny. Tento letáček by lákal zákazníky k tomu, aby si k masu koupili 

jako přílohu k jídlu zeleninový salát.  

Doporučovala bych, aby se občas zeleninové saláty objevily i v akčních letácích dané 

prodejny. V letácích dané prodejny by se výrobky měly například objevit v případě niţší ceny 

výrobku nebo nabídky 2 + 1 zdarma. 

Zeleninové saláty jsou umísťovány stejně jako zeleninové šťávy Refit v oddělení 

ovoce a zeleniny. Další umístění zeleninových salátů by mohlo být v oddělení, kde se 

nacházejí jiné druhy salátů (např: rybí, sýrové, majonézové atd.). Nebo také, jak jiţ bylo 

v části týkající se zeleninových šťáv Refit doporučeno, v případě zvýšení zájmu o zeleninové 

saláty by mohla společnost Beskyd Fryčovice mít vlastní chladící zařízení s jejich výrobky. 

 

6.4 Návrhy a doporučení na zlepšení prodeje zeleninových salátů 

Zeleninové saláty společnosti Beskyd Fryčovice se nacházely ve všech pozorovaných 

prodejnách ve Zlínském kraji. V jednotlivých prodejnách se však nacházely různé druhy 

zeleninových salátů. V ţádné z prodejen nebyly na prodejní ploše přítomny všechny druhy 

zeleninových salátů. Nejčastěji se vyskytujícími zeleninovými saláty byly salát Coleslaw 

a Mrkvový salát s ananasem. Nabídka zeleninových salátů byla v jednotlivých řetězcích 

odlišná. Nejvyšší počet zeleninových salátů společnosti Beskyd Fryčovice měly supermarket 

Albert v Otrokovicích, hypermarket Tesco na ulici Kvítková a hypermarket Interspar. 

V těchto prodejnách byly na prodejní ploše čtyři druhy salátů. Velké rozdíly byly i mezi 
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samotnými prodejnami jednotlivých řetězců. Největší rozdíl byl zaznamenán mezi prodejnami 

Tesco. V supermarketu Tesco na ulici Kvítková se na prodejní ploše nacházely čtyři druhy 

zeleninových salátů, zatímco v hypermarketech Tesco bylo na prodejně přítomno méně druhů 

zeleninových salátů (Tesco Uherský Brod – Coleslaw, Tesco třída 3. května – Coleslaw 

a Mrkvový salát s ananasem). Překvapující byly také rozdíly mezi supermarkety Albert. 

V Albertu v Otrokovicích se nacházely čtyři druhy zeleninových salátů, zatímco ve zlínských 

supermarketech byly přítomny pouze dva druhy zeleninových salátů (Coleslaw a Mrkvový 

salát s ananasem). 

Stejně jako u zeleninových šťáv Refit i u zeleninových salátů je nutné podporovat 

maloobchodní jednotky. Doporučuji formou nejrůznějších slev, věrnostních programů apod. 

podpořit prodej nejen těch zeleninových salátů, které se na prodejně nachází, ale také i dalších 

druhů zeleninových salátů. Se zástupci jednotlivých řetězců se dohodnout na realizaci 

ochutnávek v prodejně, na umístění výrobků v letácích a instalaci POS materiálů. Bylo by 

vhodné se také snaţit dohodnout na vystavení zeleninových salátů podle pravidel 

merchandisingu. 

V průběhu pozorování jsem nezaznamenala ţádné akce na podporu prodeje. Navrhuji, 

aby prodej zeleninových salátů byl občas podpořen niţší cenou. Tato skutečnost by měla být 

zaznamenána i v letácích dané prodejny. Další variantou slouţící k podpoře prodeje můţe být 

nabídka 2 + 1 zdarma. Další salát zdarma by mohl být i jiného druhu. Např: Tzaziky 

+ Mrkvový salát zdarma. 

 I u zeleninových salátů bych doporučovala vyuţít ochutnávek. V malých plastových 

kelímcích s vidličkou by se nabízely různé druhy zeleninových salátů. Realizaci ochutnávek 

bych doporučila provést ve dvou etapách. Na jaře by spotřebitelé měli moţnost ochutnat svěţí 

zeleninové saláty z řady Green Fit. A na podzim, v době, kdy je potřeba posílit organismus, 

bych navrhovala uskutečnění ochutnávek řady Long Fit. Základem této řady je bílé zelí, které 

je bohatým zdrojem vitamínu C a ten je doporučován jako preventivní prostředek proti 

chřipkám a nachlazením. 

 Na podzim, v obdobích chřipek a nachlazení, bych navrhovala umístit reklamu na řadu 

zeleninových salátů Long Fit do časopisů pro ţeny (Svět ţeny, Tina, Katka atd.) a o zdraví 

(zdraví, Moje zdraví apod). V časopisech by bylo informováno o zvýšení potřeby vitamínu C. 

A právě jedním ze zdrojů tohoto vitamínu jsou zeleninové saláty řady Long Fit. V jarních 

měsících, v době očistných a detoxikačních kůr, by spotřebitel byl informován o lehkých 

a svěţích zeleninových salátech z řady Green Fit. 
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Dalším z návrhů, jak krátkodobě povzbudit prodej zeleninových salátů, je uspořádání 

soutěţe. Soutěţ by probíhala čtyři měsíce a v tomto období by zákazníci sbírali čárové kódy 

z obalů zeleninových salátů. Za 15 nasbíraných čárových kódů by soutěţící obdrţel sadu dvou 

misek i s příborem s názvem výrobku (Green Fit a Long Fit). Informace o probíhající soutěţi 

by se nacházely na obalech zeleninových salátů, na POS materiálech umístěných na regálu 

vedle zeleninových salátů (ve výši očí zákazníka), v časopisech a na internetových stránkách 

společnosti. 

Dalším doporučením, je provedení marketingového výzkumu týkající se vhodnosti 

velikosti balení. Toto doporučení vychází ze skutečnosti, ţe během pozorování jsem dvakrát 

zaznamenala, jak zákazníci do svého nákupního koše vkládají dvě balení zeleninových salátů. 

200g balení je vhodné pro jednu osobu na svačinku nebo jako příloha k hlavnímu jídlu. Ale 

například pro čtyřčlennou rodinu je toto balení nevyhovující. V dnešní uspěchané době 

některé ţeny raději sáhnou po hotovém výrobku, neţ aby sami připravily zeleninový salát. 

Navrhovaný výzkum by měl upřesnit, z jakého důvodu zákazníci kupují zeleninové saláty, při 

jaké příleţitosti je konzumují, pro kolik osob je kupují, jestli je pro ně balení vhodné, jaké 

balení by zákazníci uvítali atd. Na základě tohoto výzkumu by pak bylo rozhodnuto, jestli 

velikost balení ponechat, změnit nebo nabídnout více velikostí balení. 

6.5 Zeleninové šťávy versus zeleninové saláty 

Z provedených marketingových kvalitativních výzkumů vyplynulo, ţe je problém 

s dodáváním a také s přítomností zeleninových šťáv Refit na prodejnách. V období 

pozorování byly zeleninové šťávy Refit přítomny pouze ve dvou prodejnách ve Zlínském 

kraji (supermarket Albert v Otrokovicích a hypermarket Interspar ve Zlíně). Se zeleninovými 

saláty nebyl problém aţ tak velký. Zeleninové saláty se ve většině případů v pozorovaných 

prodejnách nacházely. Problém byl spíše v malém počtu druhů zeleninových salátů na 

prodejnách (max. čtyři druhy salátů). 

Na jedné straně je zde informace, ţe zákazníci o zeleninové šťávy Refit nemají zájem. 

Na druhé straně má společnost Beskyd Fryčovice informace (stíţnosti) od zákazníků, ţe 

zeleninové šťávy Refit nemohou v prodejnách najít. Je tedy problém na straně společnosti 

Beskyd Fryčovice nebo na straně maloobchodníků? Dle mého názoru je problém na straně 

obou subjektů. Společnost Beskyd Fryčovice některé z mých návrhů jiţ realizuje, např: 

poskytuje prodejnám letáčky, pořádá ochutnávky, poskytuje slevy apod., ale mohla by 

zákazníky ještě intenzivněji informovat o existenci zeleninových šťáv na trhu. A dále by 
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společnost mohla zařadit ještě další aktivity, které by vedly ke zvýšení povědomí o existenci 

zeleninových šťáv (reklama v Tv, v časopisech atd). Samozřejmě záleţí i na finančních 

moţnostech společnosti. 

Na straně maloobchodníků je ještě více chyb, např. v nevhodném vystavení výrobku, 

v doplňování zboţí, v komunikaci se zákazníkem apod. Společnost Beskyd Fryčovice 

poskytuje prodejnám materiály na podporu prodeje (blok trhacích letáčků s popisem sloţení 

zeleninových šťáv a technologií výroby). Během pozorování však tyto letáčky nebyly 

spatřeny. Kde byly tyto letáčky, kdyţ nebyly zákazníkům k dispozici? V hypermarketu 

Interspar mi prodavačka přímo sdělila, ţe o výrobek není ze strany zákazníků zájem. Je tedy 

otázkou, jestli by se zvýšil prodej výrobku, kdyby byl výrobek objednáván v pravidelných 

termínech a byl vţdy přítomen na prodejně; byl vystaven na lepším místě apod. 

Tato problematika (neexistence zeleninových šťáv Refit v prodejnách) je velmi 

obsáhlá a dle mého názoru je to podnět k provedení dalšího marketingového výzkumu. Tento 

výzkum by měl být zaměřen na zákazníky a na obchodníky. Výsledkem tohoto výzkumu by 

měla být informace, jestli je o zeleninové šťávy Refit ze strany zákazníků malý zájem nebo 

zda je problém na straně obchodníků. 
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7 Závěr 

V dnešní době se spotřebitelé většinou rozhodují o koupi výrobku aţ na místě prodeje. 

Proto je důleţité klást důraz na umístění výrobků na prodejní ploše, umístění výrobků 

v prodejním regále, na ocenění výrobků, čistotu výrobků a prodejního místa apod. Je také 

potřeba dbát na správné umístění POP materiálů, protoţe jejich úkolem je motivovat 

zákazníka ke koupi výrobku. Všechny tyto aktivity jsou předmětem tzv. merchandisingu. 

Merchandising slouţí nejen k upoutání zájmu zákazníků o daný výrobek, ale je také 

důleţitým nástrojem v konkurenčním boji. Lepší vystavení výrobku oproti konkurenci můţe 

společnosti přinést zvýšení prodeje a také vyšší zisk. 

Tato diplomová práce byla zaměřena na analýzu merchandisingu zeleninových šťáv 

Refit. Z provedeného marketingového výzkumu vyplynulo, ţe přírodní zeleninové šťávy Refit 

od společnosti Beskyd Fryčovice, a. s. se nacházejí pouze ve dvou z deseti vybraných 

prodejen ve Zlínském kraji. Těmito prodejnami jsou supermarket Albert v Otrokovicích 

a hypermarket Interspar ve Zlíně. V obou prodejnách je ještě dostatek prostoru pro zlepšení 

úrovně merchandisingu. V hypermarketu Interspar je hlavním problémem nepravidelnost 

objednávek zeleninových šťáv a umístění výrobku v prodejním regále. Zeleninové šťávy zde 

totiţ nemají stálé prodejní místo. Naproti tomu v supermarketu Albert je umístění v prodejním 

regále skvělé. Výrobek je umístěn přímo v úrovni očí zákazníka. Zde je však problémem 

skutečnost, ţe se na prodejně nachází pouze jeden druh zeleninové šťávy (100% mrkev). 

Skutečnost, ţe se zeleninové šťávy Refit nacházejí pouze ve dvou prodejnách, je pro 

společnost Beskyd Fryčovice velmi negativním jevem. Protoţe pokud zeleninové šťávy 

nejsou přítomny na prodejnách, nemohou se dále dostat ke konečnému spotřebiteli. Důleţité 

tedy je, aby obchodní zástupce společnosti Beskyd Fryčovice vyjednal umístění zeleninových 

šťáv i do dalších prodejen ve Zlínském kraji. Také je velmi důleţité informovat spotřebitele 

o existenci zeleninových šťáv Refit na trhu. 

Z důvodu velmi malého výskytu zeleninových šťáv Refit v prodejnách bylo 

pozorování rozšířeno o pozorování dalších výrobků společnosti Beskyd Fryčovice, a to 

o zeleninové saláty Green Fit a Long Fit. Výskyt zeleninových salátů byl mnohem lepší neţ 

výskyt zeleninových šťáv. Zeleninové saláty se nacházely ve všech pozorovaných prodejnách. 

Ale nutno dodat, ţe v prodejnách byly přítomny maximálně čtyři druhy zeleninových salátů. 

Obě řady dohromady mají deset druhů zeleninových salátů. Bylo by vhodné vyjednat 

umístění dalších druhů těchto salátů na prodejní plochu jednotlivých prodejen. Úroveň 
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merchandisingu zeleninových salátů v jednotlivých řetězcích velmi odlišuje. Nejhůře je na 

tom hypermarket Interspar, kde ani zeleninové saláty nemají stálé prodejní místo. 

Pokud by společnost Beskyd Fryčovice podnikla některé kroky, které by slouţily ke 

zvýšení výskytu zeleninových šťáv a zeleninových salátů na prodejnách, doporučovala bych, 

provést znovu analýzu merchandisingu, aby společnost měla přehled, jak jsou výrobky po 

provedených krocích vystavovány v prodejnách. 

Uvědomuji si, ţe mé návrhy a doporučení nejsou jediné, které mohou zlepšit úroveň 

merchandisingu zeleninových šťáv a zeleninových salátů. Také výčet návrhů a doporučení 

týkající se zlepšení prodejnosti těchto výrobků není zcela vyčerpávající. Realizace některých 

návrhů není jednoduchou záleţitostí a hlavně je spojena s výdajem finančních prostředků. 

Přesto bych byla ráda, kdyby mé návrhy a doporučení slouţily jako inspirace ke zlepšení 

úrovně merchandisingu zeleninových šťáv a zeleninových salátů a také ke zvýšení zájmu 

spotřebitelů o tyto výrobky. 
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Příloha č. 4/1 

Výrobky pro spotřebitele 

 

Brambory konzumní a sadbové 

Společnost Beskyd Fryčovice pěstuje brambory od počátku její existence. V nabídce 

se nacházejí konzumní brambory, sadbové brambory a zámecké brambory. Konzumní 

brambory jsou varného typy A, B i C. Jsou nabízeny v balení po 2 kg a 25 kg, 

které je vhodné i na uskladnění. Sadbové brambory jsou vybraných odrůd a 

jejich původ je většinou z ČR. Pojmem zámecké brambory jsou označeny 

malé lahůdkové brambory, které jsou vybrány z nejlepších odrůd.  

 

Polotovary z brambor 

Výrobky této kategorie zahrnují vařené brambory lahůdkové, americké 

brambory a  halušky. 

 

Knedlíky 

Výrobky této kategorie nabízí konečných spotřebitelům širokou škálu 

výrobků – bramborové knedlíky slané i sladké,  ovocné kynuté knedlíky, houskové 

kynuté knedlíky, pečené mrkvánky s povidly a další. Tyto polotovary stačí pouze 

ohřát v páře nebo v mikrovlnné troubě.  

 

Zpracovaná zelenina 

Zpracovaná zelenina usnadňuje přípravu některých jídel, a to tím, ţe 

zelenina se nemusí čistit ani loupat. V nabídce této kategorie je polévková směs 

balená Mistr kuchař a čerstvá hlíva ústřičná.  

 

Saláty se zálivkou či dressingem 

Saláty se zálivkou či dressingem, vyráběné v malém balení, mohou být 

chutnou a zdravou svačinkou či přílohou k hlavnímu jídlu. Do této kategorie patří 

saláty Green Fit Mrkvový salát, Zelný salát s okurkou apod.), saláty LongFit 

charakteristické prodlouţenou dobou trvanlivosti (salát Coleslaw, Zelný salát 

s červenou řepou apod.) a Bramborový salát s jogurtem nebo majonézou.  

 



 

 

Příloha č. 4/2 

 

Hotové saláty – zeleninové talíře Profit 

Hotové saláty se vyrábějí v praktickém balení, takţe je stačí pouze 

otevřít a můţeme ihned konzumovat. Mezi výrobky této kategorie patří 

například  oblíbený Šopský nebo Řecký salát.  

 

Zeleninové šťávy 

Zeleninové šťávy Refit jsou 100% zeleninové šťávy lisované za studena. 

Zelenina je pomocí vysokého tlaku zpracována tak, aby si zachovala všechny své 

cenné látky a vlastnosti. To znamená, ţe šťávy jsou čistě přírodní, bez konzervačních 

látek a nepasterované. Zeleninové šťávy jsou vyráběny ve čtyřech příchutích – 

brokolice s jablkem, zelí s jablkem, 100% mrkev a 100% červená řepa.  

 

Klíčky a výhonky 

Společnost na trh také dodává čerstvě naklíčené duţnaté výhonky, které 

jsou zdrojem cenných vitamínu a minerálů. Pro konečné spotřebitele jsou 

k dostání tři druhy – naklíčené baby mungo, směs Kendo a směs Trikolora.  

 

Čerstvé bylinky 

Do sortimentu společnosti patří také čerstvé bylinky. V této řadě 

nalezneme jednopruhové bylinky (bazalka, kopr, máta atd.), naťovou zeleninu 

(paţitka, petrţel, rukola atd.) a směsi bylin (grilovací směs, italská směs, 

provensálská směs atd.).  

 

Jedlé květy 

V portfoliu společnosti se nacházejí také jedlé květy, které jsou netradiční, 

ale zároveň chutnou ozdobou salátových směsí, polévek, dortů a zákusků. V této 

kategorii můţeme najít např: chrpu, fialu letní, macešku, sedmikrásku apod.  

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5/1 

Výrobky pro obchodníky a gastronomii 

 

Brambory konzumní a sadbové 

Společnost Beskyd Fryčovice pěstuje brambory od počátku její existence. V nabídce 

se nacházejí konzumní brambory, sadbové brambory a zámecké brambory. Konzumní 

brambory jsou varného typy A, B i C. Jsou nabízeny v balení po 2 kg a 25 kg, 

které je vhodné i na uskladnění. Sadbové brambory jsou vybraných odrůd a 

jejich původ je většinou z ČR. Pojmem zámecké brambory jsou označeny 

malé lahůdkové brambory, které jsou vybrány z nejlepších odrůd.  

 

Polotovary z brambor 

V této kategorii nalezneme loupané vařené brambory, které patří mezi 

velmi oblíbené produkty. Dále má společnost v nabídce loupané brambory, 

brambory k pečení (krájené i celé) a americké brambory.  

 

Knedlíky 

Výrobky této kategorie zahrnují širokou škálu výrobků – bramborové knedlíky slané 

i sladké,  ovocné kynuté knedlíky, houskové kynuté knedlíky, pečené mrkvánky 

s povidly a další. Tyto polotovary stačí pouze ohřát v konvektomatu nebo 

v mikrovlnné troubě.  

 

Polotovary, přílohy 

Společnost pro gastronomická zařízení připravuje i další polotovary pro 

přípravu hotových jídel. Jedná se např: o bezvaječné vařené těstoviny, halušky, 

bramboráky apod. 

 

Zpracovaná zelenina 

Tato kategorie obsahuje širokou škálu čerstvé chlazené zeleniny, jak 

jednodruhové, tak směsi. Zeleninu lze vyuţít nejen pro tepelné zpracování, ale 

také ji lze servírovat v čerstvé podobě, a to díky vakuovému balení, které 

zaručuje kvalitu a čerstvost zeleniny. V této kategorie nalezeneme např. 

kořenovou nebo košťálovou zeleninu, ale i také houby. 



 

 

Příloha č. 5/2 

 

Saláty se zálivkou či dressingem 

Saláty se zálivkou či dressingem se pro B2B trh vyrábějí jak ve velkobalení, tak 

i malém balení, které stačí pouze otevřít a podávat. Do této kategorie patří saláty Green Fit 

Mrkvový salát, Zelný salát s okurkou apod.), saláty Long Fit charakteristické 

prodlouţenou dobou trvanlivosti (salát Coleslaw, Zelný salát s červenou řepou 

apod.), Bramborový salát s jogurtem nebo majonézou a zeleninové saláty se 

zálivkou ve velkobalení (salát Čínský, Paprikový salát apod.). 

 

Listová zelenina 

Kategorie listová zelenina obsahuje bohatý výběr jednodruhové listové 

zeleniny a směsi čerstvé zeleniny vhodné pro přípravu čerstvých salátů. Patří zde 

např: ledový salát, římský salát, špenát nebo také různé směsi (salát mix, selský 

salát apod.) 

 

Hotové saláty – zeleninové talíře ProFit 

Hotové saláty se vyrábějí v praktickém balení, takţe je stačí pouze 

otevřít a můţeme ihned konzumovat. Mezi výrobky této kategorie patří 

například  oblíbený Šopský nebo Řecký salát.  

 

Klíčky a výhonky 

Společnost na trh také dodává čerstvě naklíčené duţnaté výhonky, které 

jsou zdrojem cenných vitamínu a minerálu. Na trhu jsou k dostání v menším 

balení pro domácnost (tácek), ale také i v mikrotenu, který je určen 

gastronomickým zařízením. Mezi výrobky patřící do této kategorie patří např: 

klíčená cizrna, klíčená čočka, klíčky mungo a další.  

 

Čerstvé bylinky 

Do sortimentu společnosti patří také čerstvé bylinky. V této řadě nalezneme 

jednopruhové bylinky (bazalka, kopr, máta atd.), naťovou zeleninu (paţitka, petrţel, 

rukola atd.) a směsi bylin (grilovací směs, italská směs, provensálská směs atd.).  
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Jedlé květy 

V portfoliu společnosti se nacházejí také jedlé květy, které jsou netradiční, ale 

zároveň chutnou ozdobou salátových směsí, polévek, dortů a zákusků. V této kategorii 

můţeme najít např: chrpu, fialu letní, macešku, sedmikrásku apod.  

 

Zeleninové šťávy Refit 

Zeleninové šťávy Refit jsou 100% zeleninové šťávy lisované za studena. 

Zelenina je pomocí vysokého tlaku zpracována tak, aby si zachovala všechny své 

cenné látky a vlastnosti. To znamená, ţe šťávy jsou čistě přírodní, bez konzervačních 

látek a nepasterované. Zeleninové šťávy jsou vyráběny ve čtyřech příchutích – 

brokolice s jablkem, zelí s jablkem, 100% mrkev a 100% červená řepa.  

 



 

 

Příloha č. 6/1     Pozorovací listy pro zeleninové šťávy Refit 
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Příloha č. 7/1     Pozorovací listy pro zeleninové saláty Green Fit a Long Fit 
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Příloha č. 8 

Fotografie z pozorování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9  

 

Facingy zeleninových šťáv Refit 

 

 

     Tab. 1: Pozorování v supermarketu Albert, Otrokovice 
 

 

 

 

 

     Tab. 2: Pozorování v hypermarket Interspar, Zlín – Prštné 
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Facingy zeleninových salátů Green Fit a Long Fit 

 

       Tab. 3: Pozorování dne 11. 2. 2011 
 

 

 

     Tab. 4: Pozorování dne 15. 2. 2011 
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    Tab. 5: Pozorování dne 18. 2. 2011 
 

 

 

 

  Tab. 6: Pozorování dne 22. 2. 2011 
 



 

 

 

Příloha č. 11/1 

 

Hodnoty Inventory indexu, Position indexu a Presentation indexu 

v jednotlivých dnech pozorování 

 

Tab. 7: Hodnoty Inventory indexu (v %) 
 

 

 

Tab. 8: Hodnoty Position indexu (v %) 
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Tab. 9: Hodnoty Presentation indexu (v %) 
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Hodnoty Total shopscore indexu z jednotlivých dnů pozorování 

 

Obr. 1: Total shopscore index ze dne 11. 2. 2011 (v %) 
 

 

 

  Obr. 2: Ukazatelé Total shopscore indexu ze dne 11. 2. 2011 (v %) 
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Obr. 3: Total shopscore index ze dne 15. 2. 2011 (v %) 
 

 

 

  Obr. 4: Ukazatelé Total shopscore indexu ze dne 15. 2. 2011 (v %) 
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          Obr. 5: Total shopscore index ze dne 18. 2. 2011 (v %) 
 

 

 

Obr. 6: Ukazatelé Total shopscore indexu ze dne 18. 2. 2011 (v %) 
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         Obr. 7: Total shopscore index ze dne 22. 2. 2011 (v %) 
 

 

 

Obr. 8: Ukazatelé Total shopscore indexu ze dne 22. 2. 2011 (v %) 
 

 


