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1 Úvod 

V dnešní době je na spotřebním trhu větší a větší konkurenční boj a obchodníci tak 

musí vyuţít veškeré prostředky k získání a udrţení zákazníka. 

V minulosti bylo uţívání značky spíše výhradou výrobců, avšak v dnešní době se 

objevují čím dál více také maloobchodní značky, které nenesou jméno výrobce. Jsou jím 

pouze vyráběny a jméno (značku) ponechávají maloobchodnímu řetězci. Výrobky prodávané 

pod maloobchodní značkou jsou soustředěny pouze pro daný maloobchodní řetězec. Tím, ţe 

se nemohou dostat do jiných obchodních sítí, si pak jednotlivé řetězce získávají výhodu oproti 

konkurenci. Hrají velkou roli při vytváření image a udrţování věrnosti zákazníka, čehoţ jsou 

si maloobchodní řetězce velmi dobře vědomi. Z tohoto důvodu dnes nenajdeme na trhu jediný 

maloobchodní řetězec bez vlastní značky.  

Trend prosazování vlastních značek na trhu spotřebního zboţí můţe vést k obstání ve 

tvrdém konkurenčním prostředí, kde se střetává nesčetné mnoţství maloobchodníků. Je velmi 

pravděpodobné, ţe výrobky v privátním segmentu budou i do budoucna růst. Rozhodla jsem 

se tedy zkoumat trţní pozici maloobchodních značek, přesněji pak v segmentu drogistického 

zboţí.  

Zvolila jsem zástupce dvou výrobkových kategorií, a to tělová mléka a aviváţe. Trţní 

pozici jsem zkoumala prostřednictvím hodnocení přístupů maloobchodníků k těmto značkám. 

Velký důraz byl kladen na podíl privátních značek ve zvoleném segmentu, způsob umístění 

zboţí v regálech a úroveň prezentace jednotlivých výrobků. Na základě tohoto hodnocení jsem 

pak srovnala trţní pozici maloobchodních značek ve třech drogistických prodejnách a dvou 

maloobchodních řetězcích. 

V první části diplomové práce jsem charakterizovala trh maloobchodních značek, kde 

jsem se zaměřila jak na maloobchod a maloobchodní značky obecně, tak na konkrétní 

maloobchodní řetězce včetně jejich privátních značek. V další kapitole jsem shrnula teoretická 

východiska maloobchodní značky, ze kterých jsem vycházela při analyzování trţní pozice 

konkrétních maloobchodních značek. Trţní pozici jsem hodnotila pomocí metody TSI. 

Závěrem mé diplomové práce jsem doporučila kaţdé maloobchodní jednotce kroky, které by 

podle mého názoru mohly vést ke zlepšení pozice právě jejich maloobchodní značky.  
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2 Analýza trhu maloobchodních značek 

2.1 Maloobchod v Evropě 

Evropa má společně s Amerikou 70% podíl na celkovém obratu všech maloobchodů na 

světě. Společnosti, které v dnešní době provozují retailingové řetězce, jsou z hlediska 

světového obchodu nejdůleţitější a zároveň nejdominantnější na trhu. 

Pokud chtějí retaileři v době po hospodářské recesi získat spotřebitele na svou stranu, 

budou muset inovovat a osvojovat si nové technologie, nabídnout lepší produkty, nebo pouze 

zajistit spotřebitelům snadnou dostupnost k produktům, které chtějí. Spotřeba v maloobchodě 

by měla v roce 2011 těţit ze skutečného rozvoje trhu, zaloţeného na vyšší ziskovosti a niţší 

míře inflace. [26] 

2.2 Maloobchod v ČR 

Maloobchodní trh v ČR je nyní v „přechodném období“. Objevují se jak odchody 

maloobchodníků z trhu (např. definitivní odchod obchodního řetězce Plus z českého trhu 

v roce 2010, který patřil do TOP 10 obchodníků a následné začlenění většiny jeho prodejen do 

řetězce Penny Market), tak zavádění nových značek. Výstavba je momentálně velmi omezena 

a zcela nové projekty tedy nezačínají. Většina aktivity na trhu se soustředí na středy měst, tedy 

na nejlukrativnější obchodní ulice či jejich bezprostřední okolí. Celková výkonnost 

maloobchodního trhu je stabilní, coţ velmi přispívá ke zvýšení sebevědomí maloobchodníků 

v širokém spektru značek od diskontních aţ po luxusní. [30] 

Podle předběţných odhadů výzkumné agentury Incoma Research, která zveřejňuje 

kaţdoročně ţebříček TOP 10 největších obchodníků na českém trhu, dosáhly trţby v roce 

2009 celkem 309 mld. Kč. Jednou z příčin trţeb na poměrně nízké úrovni je beze sporu 

zasaţení českého obchodu globální ekonomickou krizí. S tím souvisela i stagnace cen zboţí a 

pokles spotřebitelské poptávky, oboje pak s důsledky na vývoj trţeb maloobchodníků.  

První místo mezi nejdůleţitějšími změnami, jeţ ovlivnily vývoj trţeb, je definitivní 

odchod řetězce Plus v roce 2009 z českého trhu a následné začlenění většiny jeho prodejen do 
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řetězce Penny Market. V průběhu remodelace a přesunu prodejen mezi řetězci dochází totiţ 

typicky k poklesu úhrnných trţeb. 

Nejvyšší trţby vykázala v loňském roce skupina Schwartz, která zahrnuje sítě 

Kaufland a Lidl. Schwartz loni otevřel v ČR 17 nových prodejen a své trţby zvýšil o 1,5 

miliardy Kč na celkových 59 miliard Kč. Největší přesun trţeb pak Incoma zaznamenala u 

skupiny Rewe, jeţ zahrnuje obchodní sítě Billa a Penny Market, která zvýšila trţby o 10 

miliard na 48,5 miliardy Kč. Rewe se tak v TOP 10 tuzemského obchodu posunula na druhé 

místo. 

Výrazné změny nastaly také u společnosti Ahold, kde došlo ke sjednocení 

hypermarketů a supermarketů pod jednotnou značku  Albert a uzavření některých méně 

výkonných prodejen. Pořadí v seznamu TOP 10 se promíchalo a po dlouhé době se zde dostal 

také nový subjekt – díky trvalému růstu trţeb i díky koncentraci trhu se na 10. místě poprvé 

objevila společnost IKEA. Výčet TOP 10 obchodníků včetně dosaţených trţeb je uveden v 

tabulce 2.1. [27] 

Tab. 2.1 TOP 10 obchodníků v ČR za rok 2008 a 2009 

 

Zdroj: [27], upraveno autorem 

Během roku 2010 trţby v tuzemském maloobchodě opět nepatrně vzrostly a to o jedno 

procento. V roce 2010 má TOP 10 obchodníků 70% podíl na světovém maloobchodním trhu. 

Do „top desítky“ nebyla zařazena ani jedna specializovaná drogerie. Nejúspěšnější z nich byly 
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podle ţebříčku TOP 50 českého obchodu zařazeny od 21. do 36. místa. Přehled 4 

nejvýznamnějších drogerií v ČR je zobrazen včetně celkových trţeb a počtu prodejen za rok 

2009 v tabulce 2.2. 

Tab. 2.2 Nejlepší obchodníci v kategorii specializovaná drogerie 

 

Zdroj: [28], upraveno autorem 

2.3 Maloobchodní značky 

2.3.1  Vývoj maloobchodních značek 

Počátek pojmu „maloobchodní značky“ je zaznamenán jiţ kolem roku 1869, kdy jej 

pouţila americká obchodní společnost „The Great Atlantic and Pacific Tea Company“, která 

se zabývala prodejem kávy a čaje. Na evropský trh se však dostala aţ o mnoho let později. 

Jedním z prvních obchodníků s maloobchodní značkou byla v 70. letech minulého století 

britská obchodní firma Sainsbury, následovala ji dodnes velmi úspěšná firma Marks & 

Spencer. [14] 

Maloobchodní značky byly z počátku vnímány pouze jako produkty s niţší kvalitou, 

avšak od tohoto názoru spotřebitelé postupně upouštějí. Podle výzkumů agentury Focus dnes 

více neţ polovina respondentů povaţuje produkty maloobchodních značek za stejně kvalitní 

jako zboţí ostatních značek. Z tohoto mínění vychází také změna v určování strategie 

obchodníků, kteří usilují o to, aby byla kvalita výrobků nabízených pod vlastní značkou 

vnímána stejně jako u produktů předních značkových výrobců. Snaţí se tedy zaměřit více na 

značky standardní či prémiové. [8, 19]  
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2.3.2 Maloobchodní značky v Evropě 

Během finanční krize zaznamenaly maloobchodní značky podle AC Nielsen meziroční 

nárůst o necelé jedno procento. K tomuto došlo především z důvodu rebrandingu společnosti 

Penny Market, či novou strategií Lidlu, který během krize začal zavádět více značkového 

zboţí. Je velmi pravděpodobné, ţe se výrobky v privátním segmentu budou nadále 

kvalitativně a cenově diferencovat a do budoucna porostou. [22] 

 Maloobchodní značky dosáhly v roce 2010 rekordních trţních podílů napříč celou 

Evropou a vůbec poprvé v historii tvoří nejméně 40 % nebo dokonce více mezi všemi 

prodanými produkty u celkem pěti evropských zemí. Celkově podíly těchto značek vzrostly ve 

čtrnácti ze dvaceti států, které sleduje pro ročenku PLMA agentura Nielsen. Zákazníci tedy 

kupují výrobky maloobchodních značek více neţ kdykoliv předtím. Některé obchodní řetězce 

mají v nabídce aţ tisíce produktů pod vlastní značkou.   

 Naprostou jedničkou v podílu privátních značek je i nadále Švýcarsko (53% podíl na 

trhu), následuje ho Velká Británie s podílem 47 %.  Poprvé přesáhlo 40% podíl také Španělsko 

a Slovensko. Německo si zachovalo stejný podíl jako minulý rok a to 40 %. K této hranici 

směřuje v brzké době také Rakousko. Podrobný přehled podílů privátních značek v 

jednotlivých státech je zobrazen v příloze 1. V některých obchodních domech si privátní 

značky vydobyly dokonce dominantní pozici. Značky retailerů se vyšplhaly k 70% podílu v 

odděleních maso-ryby-drůbeţ a delikatesy ve Velké Británii, v oddělení papír v Německu, v 

oddělení mraţené potraviny ve Španělsku a v odděleních mraţené potraviny a čerstvé 

potraviny ve Švýcarsku. 

V zemích střední a východní Evropy rostly maloobchodní značky v souvislosti s tím, 

jak západní retaileři otevírali více prodejen s velmi dobře rozvinutými programy privátních 

značek. Nejvyšší podíl v těchto zemích má Slovensko (44 %), v těsné blízkosti následované 

Českou republikou, Maďarskem a Polskem. Ve Skandinávii se podíl maloobchodních značek 

nyní nachází v kaţdé zemi na úrovni 25 %. [31] 
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2.3.3 Maloobchodní značky v ČR 

Podíl maloobchodních značek v ČR je 35 %, avšak v následujících letech se očekává 

další růst. Přední postavení na českém trhu zaujímá hypermarket Tesco. Pod vlastní značkou 

se jiţ neprodávají pouze potraviny či nápoje, jak tomu bylo v počátcích budování vlastních 

značek. Dnes se privátní značky rozšířily také do drogistického zboţí, domácích spotřebičů, 

nádobí či sportovních potřeb. [19] 

Hlavním důvodem nákupu výrobků privátních značek je i nadále nízká cena, avšak 

silným argumentem je v posledních letech také srovnatelná kvalita s konkurenčními výrobky 

(viz. příloha 2). Maloobchodní jednotky je dnes pouţívají mimo jiné k přilákání zákazníků a k 

získání konkurenční výhody. Všechny maloobchodní řetězce v ČR jsou si velmi dobře 

vědomy, ţe privátní značky hrají velkou roli při získávání loajálních zákazníků, a proto dnes 

na trhu nenajdeme jediný maloobchodní řetězec bez vlastní značky.  

V ČR je mnoho řetězců či maloobchodníků, kteří zavedli do své nabídky privátní 

značky, dále však uvádím pouze ty, které se týkají mé práce.  

2.4 TESCO STORE ČR, a.s. 

Společnost Tesco Stores vstoupila do střední Evropy a zároveň na český trh v roce 

1996. Svůj první hypermarket v ČR otevřela v roce 1998 v Praze – Zličíně. O čtyři roky 

později se začaly objevovat první výrobky pod vlastní značkou. Od roku 2010 mohou 

zákazníci nakupovat také v novém formátu obchodu a to v Tesco Extra a mohou vyuţívat 

věrnostní systém Clubcard. V roce 2011 Tesco otevírá první ekologicky šetrný hypermarket 

s nulovou uhlíkovou stopou v Evropě. V současné době provozuje v České republice celkem 

125 obchodů (61 hypermarketů, 45 supermarketů, 13 prodejen Tesco Expres, 6 obchodních 

domů a 1 Tesco Extra) a zaměstnává téměř 14.000 zaměstnanců ve více neţ 125 obchodních 

jednotkách, čerpacích stanicích, distribučních centrech a centrálních kancelářích. 

Obr. 2.1 Logo Tesco 

 

Zdroj: [32] 
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Společnost Tesco Store, a. s. rozděluje své privátní značky do sedmi kategorií. 

 TESCO Value – Výrobky této řady patří mezi nejlevnější výrobky na trhu a jsou 

označeny logem Tesco Value. Řada pokrývá nejţádanější výrobky denní potřeby (např. 

Tesco Value mléko). Tato řada je mezi zákazníky velice oblíbená a má nejdelší tradici.  

Společnost Tesco tuto řadu uvedla v roce 2001. A nyní se v ní nachází více neţ 600 

výrobků. 

Obr. 2.2 Logo Tesco Value 

 

Zdroj: [32] 

 TESCO Standard – Kvalita výrobků pod touto značkou odpovídá značkovým výrobkům, 

ale jejich cena je minimálně o 15% niţší (např. Tesco Krémový jogurt). Řada Tesco 

Standard byla uvedena v roce 2002. V řadě TESCO Standard je nabízeno více neţ 1700 

výrobků. 

Obr. 2.3 Logo Tesco Standard 

 

Zdroj: [32] 

 TESCo Pravá chuť – Tesco Pravá chuť obsahuje řadu tradičních českých výrobků 

vysoké kvality. Jsou vyrobeny z přírodních surovin a obsahují minimální mnoţství 

přídavných látek. Kaţdý výrobek má na obalu uvedený benefit, který zdůrazňuje jeho 

jedinečnost.  
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Obr. 2.4 Logo Tesco Pravá chuť 

 

Zdroj: [32] 

 TESCO Finest – Výrobky nejvyšší kvality pod značkou Tesco. Výrobky Tesco Finest 

mají přidanou hodnotu oproti standardním výrobkům (původ surovin, způsob jejich 

zpracování, originální recepturu apod. - např. Tesco Finest víno). Je určena zákazníkům, 

kteří hledají to nejlepší, delikatesní a výjimečné. Tesco Finest byla uvedena v roce 2005 a 

v této řade je nabízeno zákazníkům více neţ 60 výrobků. 

Obr. 2.5 Logo Tesco FInest 

 

Zdroj: [32] 

 TESCO Healthy Living – Zde se nachází výrobky podporující zdravý ţivotní styl s 

přidáním vitamínů nebo vlákniny (např. Tesco Healthy Living nápoj). Výrobky 

neobsahují ztuţené tuky, syntetická barviva, syntetická aromata a sladidla. Všechny tyto 

výrobky splňují přísná kritéria pro obsah tuku, cukru, nasycených mastných kyselin a soli. 

Tesco Healthy Living byla uvedena v roce 2009 a v této řadě je nabízeno zákazníkům více 

neţ 40 výrobků. 

Obr. 2.6 Logo Tesco Healthy Living 

 

Zdroj: [32] 

 TESCO Light Choices – Tato řada je určena zákazníkům upřednostňujícím „light" 

výrobky se sníţenou energetickou hodnotou nebo se sníţeným mnoţstvím tuku (např. 
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Tesco Light Choices Vepřová šunka shaved). Neobsahuje ztuţené tuky, syntetická 

barviva ani syntetická aromata. Všechny tyto výrobky splňují přísné kritéria pro obsah 

tuku, cukru, nasycených mastných kyselin. Tato řada byla uvedena v roce 2009 a 

momentálně se zde nachází více neţ 60 výrobků. 

Obr. 2.7 Logo Tesco Light Choices 

 

Zdroj: [32] 

 TESCO Organic – Je určena Pro zákazníky upřednostňující ve svém jídelníčku BIO 

výrobky. Výrobky této řady splňují poţadavky zařazení do BIO, mají přirozenou chuť a 

více ţivin, nezatěţují lidský organizmus cizorodými látkami, neobsahují geneticky 

modifikované organismy, neobsahují přidané chemické látky pro vylepšení chutí a vůní. 

Řada Tesco Organic nabízí výrobky čerstvých a trvanlivých potravin (např. Tesco 

Organic vejce). Řada byla uvedena v roce 2007 a nyní je zde nabízeno více neţ 100 

výrobků. 

Obr. 2.8 Logo Tesco Organic 

 

Zdroj: [32] 

2.5 AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s. 

Společnost AHOLD vstoupila na český trh v roce 1990, původně pod názvem 

Euronova, a. s.. Svůj první supermarket s názvem Mana otevřela v roce 1991 v Jihlavě. 

V současné době je jedním z předních maloobchodních prodejců potravin, poskytující svým 

zákazníkům atraktivní poměr ceny a kvality nabízeného zboţí. Společnost působí celkem 
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v jedenácti zemích na dvou kontinentech - Evropě a Spojených státech - jako maloobchodní 

prodejce potravin.  

Společnost se zaměřuje na maloobchodní prodej potravin, ale i prodej po internetu. 

Provozuje široké spektrum prodejních formátů a nabízí několik řad vlastních značek zboţí. 

AHOLD vlastní 3 500 prodejen a dalších 3 000 provozuje prostřednictvím společných 

podniků s partnery. Zaměstnává 141 880 zaměstnanců a čisté trţby po celém světě činí 28,2 

mld USD ročně. Společnost Ahold vlastní několik velice silných maloobchodních značek na 

americkém trhu, jako jsou Stop & Shop, Giant Food of Landover, Giant Food Stores of 

Carlisle nebo přední internetový obchod s potravinami Peapod. 

Ve střední Evropě provozuje společnost Ahold supermarkety a hypermarkety Albert 

v České republice a hypermarkety Hypernova a supermarkety Albert na Slovensku. Vedle 

toho působí společnost i ve Švédsku, Norsku a Pobaltí prostřednictvím společného podniku se 

společností ICA. Rovněţ vlastní prodejny v Portugalsku prostřednictvím společného podniku 

s firmou Jeronimo Martins. 

V roce 2009 došlo k celkovému rebrandingu prodejen Hypernova a tyto prodejny se 

nově jmenují Albert hypermarket. V současnosti společnost AHOLD Czech Republic, a. s., 

provozuje v ČR více neţ 280 prodejen Albert supermarket a Albert hypermarket. Její síť 

moderních prodejen Albert spolehlivě pokrývá celou Českou republiku. Supermarkety i 

hypermarkety Albert pro zákazníky pravidelně připravují akční nabídky nejţádanějšího 

sezónního zboţí za zvýhodněné ceny, na které upozorňují rozesílanými informačními letáky. 

V roce 2008 zde společnost obslouţila téměř 200 milionů zákazníků a zaměstnávala více neţ 

14 500 lidí. 

Obr. 2.9 Logo Ahold 

 

Zdroj: [23] 

Privátní značky společnosti AHOLD lze rozdělit do čtyř produktových řad. 
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 Albert excellent – V této řadě se nacházejí luxusní uzeniny, paštiky, hotová jídla a 

sladkosti. Jak lze usoudit z názvu samotného, jedná se o exkluzivní výrobky prvotřídní 

kvality. U zákazníků je zde oblíbená například zauzená sušená krkovice coppa di italiana, 

či paštika s kachních jater. Řada zákazníků ocení také široký výběr z hotových jídel. 

V oddělení sladkostí se zde nachází například belgické pralinky s mnoha příchutěmi. 

Obr. 2.10 Logo Albert Excellent 

 

Zdroj: [23] 

 Albert Bio – Biopotraviny Albert se vyznačují tím, ţe jsou prosté pesticidů a zvířata, ze 

kterých jsou produkty vyráběny, jsou chována s ohledem na jejich zdraví a kulturní 

prostředí. Biododavatelé jsou pečlivě vybíráni v důkladném výběrovém řízení. V 

současnosti spolupracuje Albert s 39 dodavateli biopotravin. Samozřejmostí jsou 

certifikáty od jedné ze tří organizací spadajících pod Ministerstvo zemědělství. 

Momentálně nabízí Albert více neţ 160 druhů biopotravin. Pod vlastní značkou Albert 

Bio se nachází kolem 70 druhů zboţí – od ovoce po uzeniny nebo méně známé produkty 

jako např. kuskus, barevné fazole adzuki a další. Na vývoji privátní řady Albert Bio se 

stále pracuje a momentálně se chystá na rozšíření nabídky o dalších 30 výrobků, mezi 

kterými budou jogurty, sušenky, rýţe apod. 

Obr. 2.11 Logo Albert Bio 

 

Zdroj: [23] 

 Albert Quality – cílem této privátní značky je přinést na trh vysoce kvalitní produkty, 

které jsou srovnatelné se značkovými výrobky a přitom nabídnout přijatelnou cenu. 

Veškeré produkty Albert Quality jsou podrobeny přísným senzorickým kontrolám, které 

zaručují, ţe se k zákazníkovi dostane zboţí kvalitní, čerstvé a chuťově i aromaticky 
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dokonalé. Tato řada patří mezi nejvyhledávanější. Sortiment produktů Albert Quality je 

velmi široký. Tato značka se nachází u pečiva, masa, v úseku mléčných výrobků, mezi 

mraţenými potravinami, nápoji, v drogistickém zboţí atd. 

Obr. 2.12 Logo Albert Quality 

 

Zdroj: [23] 

 Euro Shopper – Zde se jedná o výrobky s poměrně vysokou kvalitou, avšak za nejniţší 

moţnou cenu. Tato řada výrobků má v prodejnách Albert dlouhou tradici, a je také velmi 

oblíbená. Vysoká kvalita a atraktivní cena jsou důsledkem spolupráce s dalšími 

evropskými supermarkety. V současnosti nabízí řada Euro Shopper více neţ 300 

produktů, které zahrnují trvanlivé i čerstvé potraviny a spotřební zboţí. Jde většinou o 

takové druhy zboţí, o které je mezi zákazníky největší zájem. Pod privátní značkou Euro 

Shopper lze nalést například nápoje, těstoviny, mléčné výrobky, potravu pro domácí 

mazlíčky atd. 

Obr. 2.13 Logo Euro Shopper 

 

Zdroj: [23] 

2.6 ROSSMANN DROGERIE - PARFUMERIE 

Zakladatelem sítě drogerie - parfumerie ROSSMANN v České republice je Dirk 

Rossmann – majitel drogistických obchodů v Německu. Dnes patří se svými více neţ 1 200 

prodejnami a zhruba 17 000 zaměstnanci k nejúspěšnějším drogistickým prodejnám v 

Německu. V roce 1996 byla zaloţena společnost Rossmann Cenral Europe (RCE), která je 
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mateřskou společností nejen sítě Rossmann v České republice, ale i stejných obchodů v 

Maďarsku a Polsku. RCE je Joint Venture společností A.S.Watson Group a Rossmann.  

Výrobky Rossmann se vyznačují velmi nízkou cenou a to je zřejmě hlavní důvod 

velkého úspěchu, kterého drogerie – parfumerie Rossmann v České republice dosahují. 

Drogerie dává přednost prodejnám na frekventovaných místech, jako jsou pěší zóny a centra 

měst, tak aby byly co nejblíţe zákazníkům. Zároveň neustále rozšiřuje a mění sortiment na 

základě přání klientů, aby všichni našli vţdy přesně to, co potřebují. 

Společnost Rossmann nyní představuje dominantní síť prodejen drogerie – parfumerie, 

která nabízí velmi široký sortiment. Mezi hlavní skupiny zboţí, na které zaměřuje velkou 

pozornost, patří dámská kosmetika, dekorativní a vlasová kosmetika, dětská kosmetika a vše 

pro děti, parfémy. Další velmi důleţitou skupinou je sortiment ústní hygieny, dámské hygieny, 

deodorantů, tělové kosmetiky pro ţeny i muţe, samozřejmostí jsou prací a čisticí prostředky, 

potrava pro zvířata, produkty zdravé výţivy, vitaminy, farmaceutické výrobky, ale také 

vlasová galanterie nebo různé doplňky pro děti. 

Velkou část tohoto sortimentu tvoří výrobky prezentované pod vlastní značkou, které 

se vyznačují především výhodným poměrem vysoké kvality za velmi příznivé ceny. Mnoho 

z těchto výrobků je ohodnoceno renomovanými testy ÖKO-test nebo Stiftung Warentest, které 

jsou zaměřeny na posuzování kvality výrobků.  

 

Vlastní značka společnosti Rossmann: 

Rossmann má v nabídce celkem 22 privátních značek. Pod červenou značkou „Vaše 

značka kvality Rossmann“ nalezneme výrobky prvotřídní kvality za nízkou cenu. Sortiment 

sahá od výrobků na pleť, vlasy, tělo a zdraví, přes výrobky pro domácnost, potravu pro psy a 

kočky aţ po velký výběr výrobků pro děti. 

 

Obr. 2.14 Logo Rossmann 

Zdroj: [34] 
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Přehled privátních značek společnosti Rossmann: 

1.  Alouette  

2. Alterra  

3. Babydream  

4. Cerrus  

5. Domol  

6. EnerBio  

7. Exquisite  

8. Flink & Sauber  

9. Facelle  

10. For Your Beauty  

11. Fusswohl  

12. Helene D´Arcy  

13. Isana  

14. Isana med 

15.  Lilliputz 

16.  Mel Merio  

17. Prokudent  

18. Rival de Loop 

19.  Rubin  

20. SunOzon  

21. Wellness&Beauty  

22. Winston

2.7  DROGERIE DM 

Drogerie DM byla zaloţena v Německu v roce 1973. První prodejna byla otevřena 

v rakouském Linci v roce 1976. O 3 roky později existovalo v Rakousku jiţ 47 dm drogerií. 

V roce 1989 se stala jasnou jedničkou na rakouském trhu s drogistickým zboţím a na 154 

filiálkách dosáhla obratu 3,3 mld. šilinků. Téhoţ roku byla zaloţena také dceřiná společnost 

s dětským oblečením „flink flack“. A jako první drogistická společnost přišla DM na trh 

s nabídkou Alnatur BIO potravin, čímţ vznikla její první privátní značka.  

Po roce 1992 byly učiněny první kroky za hranice Rakouska. A to do České republiky, 

Maďarska a Slovinska. Další rozšíření proběhlo o 3 roky později do Itálie. V roce 2004 DM 

Česká republika oslovuje novou cílovou skupinu mladých lidí a společně se zavedením nové 

vlastní značky dekorativní kosmetiky startuje nový komunikační program s-he stylezone. Do 

dnešní doby vyvinula drogerie DM řadu dalších privátních značek a dnes jich má ve své 

nabídce 22.  

Zdroj: [34] 

   Obr. 2.15 Vlastní značka Rossmanna 

http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/alouette/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/alterra/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/babydream/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/cerrus/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/domol/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/enerbio/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/exquisite/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/flink-sauber/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/facelle/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/for-your-beauty/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/fusswohl/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/helene-d-arcy/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/isana/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/isana-med/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/lilliputz/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/mel-merio/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/prokudent/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/rival-de-loop/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/rubin/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/sunozon/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/wellness-beauty/
http://www.rossmann.cz/vlastni-znacka/winston/
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Koncern DM se dynamicky rozrůstá a zahrnuje jiţ 2 000 prodejen v Evropě, při čemţ 

150 z nich se nachází v České republice. Celý koncern překročil všechna očekávání s obratem, 

který dosáhl 4,705 mld. EUR za rok. 

V současné době se DM drogerie věnuje prodeji drogistického zboţí, zdravé výţivy, 

bio výrobků a parfumerie. Má stejně jako Rossmann také produkty s vlastní značkou, které 

jsou moudrou volbou v případě, ţe zákazník vyhledává výrobky vysoké kvality, avšak za niţší 

cenu, neţ za jakou jsou nabízeny značkové výrobky. Tyto produkty jsou vyráběny speciálně 

pro DM drogerii markt a vyznačují se vysokou kvalitou. 

Široký sortiment se zaměřuje především na produkty z oblasti krásy, zdraví, dětské 

péče, péče o domácnost, fotosluţeb. Doplňuje ji sortiment určený zvířecím miláčkům a 

sezónní produkty. Aby dostáli svým ideám a potvrdili svou vedoucí pozici v pojetí krásy a 

zdraví, připravili také pod jménem Activ beauty inovativní koncept zaměřený na vnitřní a 

vnější krásu. 

Velkou roli při úspěchu společnosti hrají zaměstnanci, neboť přenášejí firemní filosofii 

na zákazníky. Drogerie DM dbá u všech zaměstnanců na fundované, profesionální vzdělání. 

Podporuje jejich osobní a odborné kompetence širokou nabídkou vlastních vzdělávacích 

programů a seminářů. Inovativními pracovními modely a interním systémem vzdělávání 

pečují o loajální a spokojené zaměstnance a o všemi uznávanou firemní kulturu obnovy a 

vývoje, jejímiţ nositeli jsou sami zaměstnanci.  

V DM Česká republika pracuje nyní více neţ 1800 zaměstnanců na 192 

prodejnách. Neustále pracují na dalším vývoji sortimentu a zlepšování designu svých filiálek. 

 

 

 

  Obr. 2.16 Logo DM 

  Zdroj: [24] 
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Vlastní značka společnosti DM: 

Produkty vlastní značky DM jsou moudrou volbou pro zákazníky, kteří berou ohledy 

na svou peněţenku. Tyto produkty jsou vyráběny speciálně pro DM drogerie a vyznačují se 

vysokou kvalitou. Jejich cena je přitom velice příznivá. 

 

Přehled vlastních značek společnosti DM:  

1. Alana 

2. Alverde 

3. Babylove 

4. Balea 

5. Balea men 

6. Balea profes 

7. Das gesunde   

8. Dein bestes 

  9. Denk mit 

10. Dontodent  

11. Ebelin  

12. Jessa  

13. Paradies 

14. Prinzessin  

15. Profissimo  

16. s-he stylezone  

17. S-quito free  

18. Sanft&Sicher  

19. SauBär  

20. Saug.&Sicher 

21. Soft&Sicher 

22. Sundance

 

2.8 DROGERIE SCHLECKER 

Prvních deset let existence společnosti Schlecker je spojeno s drogerií Droxi, která 

byla, díky svému jedinečnému konceptu, vysoce hodnocena zákazníky. Další kapitola 

podnikání byla zahájena aţ kapitálovým vstupem evropského koncernu SCHLECKER v roce 

2007. Tato drogerie je tedy na trhu drogistických prodejen nováčkem. Tento krok znamenal 

značné posílení jejích pozice a ambicí na českém maloobchodním trhu. Společnost Schlecker 

ve svých prodejnách a lékárnách nabízí široký výběr drogistických a kosmetických značek 

v nejvyšší moţné kvalitě.  

Obr. 2.17 Vlastní značka DM 

Zdroj: [25] 

 

http://www.dm-drogeriemarkt.cz/sortiment/pouze_v_dm_detail.html?sid=21
http://www.dm-drogeriemarkt.cz/sortiment/pouze_v_dm_detail.html?sid=9
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Vlastní značka společnosti Schlecker 

Jedná se o široké spektrum výrobků, především však o mycí a čisticí prostředky do 

domácnosti a také drogerii běţně uţívanou v domácnosti. Tato značka dále však také nabízí 

potravu pro zvířata, papírové kapesníky, opalovací krémy, tělové krémy a sprchové gely. Tato 

značka nabízí velmi široké spektrum výrobků a spotřebitelé se k ní budou vracet z důvodu 

nízké ceny a vysoké kvality. Na své si zde přijdou opět ţeny dbající na hygienu domácnosti, 

milovníci zvířat anebo také osoby, chránící svoji pokoţku před slunečními paprsky. 

 

Přehled vlastních značek společnosti Schlecker: 

1. AS 

2. Marbello 

3. Rilanja 

4. B-basic 

5. Babysmile 

6. Essence 

7. Doucelyn 

8. Nelly 

 

 

  

 

 

 

 

 Obr. 2.18 Logo Schlecker 

Zdroj: [36] 

Obr. 2.19 Vlastní značka Schlecker 

 

Zdroj: [36] 
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3 Teoretická východiska maloobchodní značky 

3.1 Teorie značky 

Značka v marketingovém smyslu představuje v dnešním světě jeden 

z nejdůleţitějších konkurenčních nástrojů. Pokud má firma silnou značku, můţe dosahovat 

mnohem lepšího postavení na trhu a s tím souvisejících lepších výsledků. Značkou 

rozumíme označení výrobku či sluţby, které slouţí k odlišení produktů od konkurence. 

Vytváří se a vlastně i existuje prostřednictvím komunikace dané firmy. [2] 

V souvislosti se značkou, existuje velká řada definic, většina z nich se však shoduje 

v následujících atributech: jméno, pojem, symbol, pověst a jejich vzájemná kombinace, 

určená k rozpoznání produktů a jejich odlišení od produktů konkurence. 

Jednou z nejvíce pouţívaných je definice Americké marketingové asociace, která 

říká, ţe „Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích 

prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců 

od zboží nebo služeb konkurenčních prodejců.“ [9, str. 33] 

Kotler definuje značku jako jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace 

předchozích prvků. Jejím smyslem je odlišení zboţí nebo sluţby jednoho prodejce od zboţí 

nebo sluţby konkurence. [10] 

Slovník marketingových pojmů vymezuje značku jako jméno, pojem, symbol, 

design, či jejich kombinaci určenou k rozpoznání zboţí či sluţby prodávajícího a k jejich 

odlišení od zboţí či sluţby konkurence. [4] 

3.1.1  Typologie značek 

V literatuře se objevuje spousta způsobů rozdělení značek podle různých kritérií, 

obecně je však můţeme rozdělit do následujících skupin: 

 všeobecná značka – nenáleţí určité vyhraněné výrobkové skupině, lze ho definovat 

pouze jako popis jeho obsahu – např. alobal. V důsledku zevšednění nebývá tato 

značka často identifikována, 
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 individuální značka – pro kaţdý výrobek je zvláštní vlastní značka – typické pro firmu 

Procter&Gamble, 

 rodinná značka – všechny výrobky jsou označeny stejnou značkou. Pod touto značkou 

jsou zahrnuty příbuzné výrobky – např. Nivea, 

 liniová rodinná značka – je definována vţdy pro určitou řadu výrobku zvlášť – např. 

zvlášť pro jogurty, zvlášť pro sýry, krmení pro zvířata, cukrovinky apod., 

zastřešovací značka – všechny výrobky pod jedinou značkou – typické např. pro 

automobilový průmysl – Ford, Škoda apod. [8], 

 Další způsoby označení a šíření značek např. podle Příbové [17]: 

 značka firemní (korporátní) – nejvyšší úroveň, označuje firmu a její produkty 

(Budvar, Danone, Škoda atd.), 

 deštníková značka – označuje produkty z různých kategorií (Opavia, Orion) – výhodou 

je vyuţití existující image značky; je zde však velké riziko při neúspěchu – poškození 

dalších značek, 

 individuální značka – značka pro jeden produkt v rámci jedné kategorie (Activia, Bebe 

sušenky); velkou výhodou u tohoto typu značky je malé riziko, ţe při negativní image 

jedné značky, neovlivní úspěch druhé, 

 značka modelu – je vázána na specifikaci produktu (jogurt Danone Bio). 

3.1.2   Druhy značek 

Značky lze rozdělit podle různých hledisek například do následujících skupin: 

 výrobní značka – je představována jménem, popřípadě jejím označením, odznakem, 

designem nebo kombinací těchto atributů; tato značka určitým způsobem identifikuje 

výrobce a jeho výrobek jednoznačně odlišuje od konkurence, 

 maloobchodní značka (označovaná také privátní značka či private label) – jedná se o 

relativně novou kategorii značek, které jsou prodávány maloobchodním distributorem 

(řetězcem), avšak ten je sám nevyrábí; výrobce těchto značek se vzdává své identity ve 

prospěch MO řetězce, 

 druhová značka – v tomto případě jde pouze o pojmenování výrobku pro lepší 

orientaci spotřebitele. Zde zůstává jak výrobce, tak MOJ v anonymitě. 

Další způsob rozdělení můţe být např. z hlediska jejich provedení na: 
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 obrazové – typickým příkladem jsou mnohé značky z odvětví automobilového 

průmyslu – např. stříbrné provedení značky Mercedes, která je umístěna na přední 

kapotě automobilu, 

 slovní – do této kategorie jsou zahrnuty značky, jejichţ provedení zahrnuje název – 

např.Panasonic, Asus apod., 

 složené z písmen – jednotlivé písmena zde vyjadřují zkratku konkrétních slov (např. 

ČD – české dráhy, BMW – Bayerische Motoren Werke) 

 kombinované – zde se jedná o kombinaci slova v kombinaci s číslem či písmenem 

(opět můţou být dobrým příkladem značky v automobilovém průmyslu – např. Audi A 

6, Volvo C 30), či kombinace slova s obrazovým ztvárněním. 

 zvukové – tento druh značky je velmi rozšířen v oblasti elektronických médií, 

především pak rozhlasové či televizní stanice; kaţdé z těchto médií má svou znělku; 

typickým příkladem tohoto ztvárnění je znělka pojízdně prodejny s mraţeným zboţím 

Family Frost. [2] 

3.1.3   Funkce značky 

 identifikace – umoţňuje spotřebiteli orientaci v jednotlivých výrobcích či sluţbách a 

zjednodušuje volbu,  

 diferenciace - umoţňuje výrobci či poskytovateli sluţby odlišit se od konkurence,  

 diverzifikace - umoţňuje vytvoření jakostních a cenových úrovní značek,  

 časová a věcná kontinuita - výrobky se obměňují a modernizují a jsou na trh uváděny 

pod různými jmény, avšak hlavní značka zůstává nositelem kontinuity,  

 nositel hodnoty - značka můţe být nehmotným vkladem do společného podnikání, 

nebo součástí licenčních obchodů, zvyšuje prodejní cenu firmy při fúzích a akvizicích, 

tradice  

 záruka kvality – asociuje ve spotřebiteli určitou úroveň kvality výrobku či sluţby, 

 tvůrce image spotřebitele – je určitým reprezentantem ţivotního stylu i symbolu své 

doby 

 významný marketingový nástroj - umoţňuje komunikaci se spotřebiteli, obchodními 

partnery a širokou veřejností. [13] 
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3.1.4   Trţní pozice značky 

Trţní pozice neboli ţádoucí znalost značky, patří k základním konceptům 

marketingu. Jedná se o vnímání produktů či značek spotřebiteli. Někteří autoři se ve 

vymezení tohoto pojmu nepatrně rozcházejí. 

Podle Aakera (2001) „pozice značky představuje nabídku hodnoty, která má být 

aktivně sdělena cílové skupině a jež demotivuje výhody vůči konkurujícím značkám“. Pozici 

značky zahrnuje pod širší pojem „identita značky“, kterou rozumí to, co má podle firmy 

značka představovat v myslích zákazníků. Samotné vnímání značky zákazníky či veřejností 

pak nazývá „obrazem značky“. [1, str. 63] 

Příbová  či Velčovská  definují trţní pozici značky jako proces vnímání spotřebiteli 

a odlišení od konkurenčních značek. [16, 18] 

Vytváření pozice značky 

Podle studie RIO lze při budování trţní pozice značky vyuţít několika cest.  

 Intimnost – vyjadřuje určitou zkušenost s produktem konkrétní značky. Je zde 

podmínkou, aby daná značka posilovala pocit, ţe jí záleţí na uspokojení přání a potřeb 

zákazníka. Toho můţe dosáhnout např. neustálým přizpůsobováním zákazníkovi, 

vysokou kvalitou či neustálou inovací. 

 Diferenciace – zde je důleţité, aby byla daná značka odlišena od konkurenčních 

značek. K její úspěšnosti je nutné, aby byla identifikovatelná s aspektem zkušenosti 

s produktem. Můţe se jednat o smyslové potěšení v podobě nového designu či jiné 

inovace.  

 Konzistence – k vytvoření trţní pozice značky je důleţité, aby daná značka evokovala 

komplexní a konzistentní zkušenost s produktem a následně samotnou značkou. 

 Příběh – značka by měla mít schopnost umocnit zkušenost s pouţitím výrobku. 

V zákaznících by měla vzbuzovat opakovaný proţitek či představu, kterou si spojí 

s daným produktem a následně se značkou. [8] 
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3.1.5   Trendy v oblasti značkové politiky 

Značková politika je velmi důleţitou součástí marketingové strategie kaţdé firmy. 

Značky jsou zde nejčastěji spojovány se samotným produktem a jsou povaţovány za 

součást sortimentní a komunikační politiky. Strategické řízení značek má dlouhou tradici 

především v marketingu výrobců, avšak stále více se uplatňuje také v marketingu 

obchodních firem. Marketing v obchodě zahrnuje zpravidla oblasti politiky místa, cenovou 

a sortimentní politiku, politiku prezentace a umístění zboţí, vnitřní a vnější komunikační 

politiku, politiku sluţeb zákazníkovi a politiku obchodních značek. [8] 

V této oblasti se dnes setkáváme s mnoha trendy, které jsou ovlivněny především 

projevy globalizace, neustále rostoucí konkurencí nebo společenskými faktory. 

V neposlední řadě je kladen velký důraz také na ekologii či společenskou zodpovědnost 

firem.  

Pro pozitioning značek a brand management jsou charakteristické především 

následujícími trendy. 

 Posilování úlohy firemních značek  

Firemní značka by měla pro zákazníka vyjadřovat určitou jistotu, sílu a zázemí 

firmy a zároveň by měla být zárukou podnikatelské etiky a profesionality. Plní významnou 

úlohu garantů, posiluje důvěru a následnou loajalitu zákazníků. 

 Budování globálních značek  

Zavedení globální značky přináší výrobci řadu výhod, mezi které patří především 

ekonomické úspory díky vyuţívání jednotného marketingového konceptu ve všech zemích, 

kde je značka zavedena. Výhodou je také moţnost posílení mezinárodní proslulosti a 

zvyšování důvěry a věrnosti spotřebitelů. Vstup na nové trhy však můţe být spojen i 

s problémy. Aby se značka prosadila na mezinárodním trhu, musí se marketingová strategie 

přizpůsobit místním zvyklostem nového trhu. Globální značky mají v dnešní době 

mimořádně vysokou trţní hodnotu. Mezi nejznámější globální značky, které patří podle 

výzkumu společnosti Interbrand Corporation ve spolupráci s časopisem BusinessWeek na 

přední příčky „100 Top Brands“ jsou například Coca Cola, IBM, Microsoft či Google. 

Ţebříček prvních deseti značek je zobrazen v příloze 3. [29] 
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 Rostoucí význam maloobchodních značek 

Rozmanité formy distribučních kanálů vyuţívají své ekonomické síly mimo jiné 

také k prosazování vlastních privátních značek. Tento trend se projevuje jak 

v potravinářském, tak v nepotravinářském sektoru. Největší koncentrace privátních značek 

je ve vyspělých zemích. Největší nárůst počtu privátních značek v současné době 

zaznamenávají země střední Evropy. 

 Trend mezinárodního sjednocování značek 

Ke sjednocování značek dochází například u globálně působících firem, které se 

snaţí vstoupit na nové trhy. Tyto firmy vytvoří zpočátku zcela nové specifické značky, 

nebo díky akvizicím a fúzím rozšíří své stávající portfolio. K těmto značkám pak firma 

připojí svou globální značku a obě působí určitou dobu na trhu společně (duální značka). 

Pokud spotřebitelé přijmou globální značku, tuzemská značka zaniká. Pokud však dají 

spotřebitelé přednost značce tuzemské, firma si ji ponechá a stáhne z trhu značku globální. 

Další formou sjednocení mohou být tzv. průřezové značky, které jsou pouţívány firmou 

pro více výrobkových řad. Této formy sjednocení vyuţila například firma Danone, která 

pouţívá značku Vitalinea pro mléčné výrobky, sušenky a minerální vody. 

 Co-branding  

Jedná se o případy, kdy jedna firma poskytne smluvnímu partnerovi licenci na 

vyuţívání své značky a ta je pak pouţívána spolu s jinou známou značkou na jednom 

výrobku. Jedná se o poměrně nový trend v brandingu výrobků. Velkou výhodou je 

umocnění konkurenceschopnosti obou dílčích značek a následný nárůst jejich hodnot. Co-

branding se vyuţívá především na vzájemně se doplňující či nějakým způsobem související 

výrobky, avšak tohoto způsobu spolupráce mohou vyuţít nejen výrobci finálních výrobků, 

ale také firmy vyrábějící komponenty. [13] 
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3.2 Maloobchodní značka 

3.2.1  Vývoj maloobchodní značky 

Vedle klasické výrobní značky se začíná rozvíjet na počátku 80. let minulého století 

v síti maloobchodních řetězců také maloobchodní značka (dále jen MOZ), zvaná také 

privátní (PZ) či vlastní značka. Jedná se o značku, která je ve vlastnictví maloobchodních 

retailerů, obchodníků či jiných článků distribučního řetězce.  

Vznik, řízení, plánování a rozvoj PZ probíhá pod kontrolou vlastníka konkrétního 

řetězce, případně dalších subjektů maloobchodního trhu (nákupních aliancí, jednotlivých 

obchodních firem, distributorů, kooperačních struktur apod.). Protiklad oproti značce 

výrobní je, ţe se producent výrobou privátní značky vzdá své identity ve prospěch 

uvedených obchodních subjektů a jde tedy o zakázkovou výrobu pro obchodníka. Má však 

stejné parametry, jsou uplatňovány stejné principy a výrazně se stejně jako značka výrobní 

diferencuje od neznačkových produktů (tzv. no-names).  

Hlavní rozdíl oproti klasickým výrobním značkám je především v cenové oblasti, 

kdy privátní značky se zpravidla vyznačují niţší cenou při zachování deklarované kvality. 

Podle výzkumu, který provedla agentura ACNielsen, jsou ceny u většiny výrobků 

označených privátní značkou obvykle o 20 – 40 % niţší neţ u identického zboţí 

označeného výrobní značkou. [8] 

V současné době se u nás značky retailingových řetězců vyskytují ve třech 

základních variantách: 

 značka nese název retailingového řetězce – spotřebitel si je při nákupu výrobku pod 

touto značkou dobře vědom toho, ţe je tato značka distribuována výhradně 

prostřednictvím tohoto maloobchodního řetězce (např. TESCO, Albert atd.), 

 značka signalizující nízkou cenu – jedná se o název značky, který u spotřebitele 

asociuje, ţe se jedná o levný výrobek (např. Halíř, Mince, Koruna atd.), 

 značka nemá z hlediska slova žádnou obsahovou vypovídající schopnost – jedná se 

např. o značku ARO (private labels velkoobchodního řetězce Makro). [2] 
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Jelikoţ se MOZ vyskytuje na trhu poměrně krátce, spotřebitelé si o ní vytvořili 

mnohdy určité iluze, aniţ by výrobky privátních značek nakupovali nebo je alespoň 

vyzkoušeli. Tak vznikly mýty, které však nejsou zdaleka pravdivé. Jedná se například o 

následující tvrzení.  

 Maloobchodní značky jsou pro lidi, kteří nakupují pouze maloobchodní značky. 

 Maloobchodní značky jsou pro lidi, kteří nemají peníze. 

 Lidé nemají rádi maloobchodní značky. 

 Nazývejme je jakkoliv, jen ne „značky“. 

 Maloobchodní značky nikdy nemohou být rentabilní. [12] 

Od těchto mýtů však lidé pozvolna upouštějí, jelikoţ se na trhu objevuje čím dál 

více takovýchto výrobků a spotřebitelé se sami přesvědčují o tom, ţe jsou mnohdy stejně 

kvalitní jako zboţí výrobních značek. 

3.2.2  Rozhodování o vlastních značkách  

Značka je velmi účinným nástrojem při snaze o odlišení produktů či sluţeb od 

nabídky konkurence. Na základě zkušenosti s produkty dané firmy, má spotřebitel moţnost 

vytvořit si představu o produktu a přidat mu tak určitou hodnotu. Díky určité představě o 

výrobci mohou spotřebitelé naprosto totoţný produkt jiné značky hodnotit zcela odlišně. 

Značka hraje významnou roli také při komunikaci firmy či při právní ochraně.  Můţe být 

vyjádřena slovně, graficky, pomocí čísla, různými tvary či jejich kombinací.  

Vlastní značka, podporuje budování celkové image obchodní firmy a přispívá k 

jejímu odlišení od konkurence. Pomáhá obchodním firmám dotvářet image, čímţ zásadním 

způsobem přispívají k diferenciaci obchodníka, posiluje loajalitu zákazníků a ve finále vede 

k růstu výnosů. 

Jelikoţ jsou značky pokládány za hlavní trvalá aktiva firmy, která přeţijí konkrétní 

produkty a vybavení podniku, je třeba je velmi pozorně spravovat a rozvíjet. Liší se podle 

významu či hodnoty, kterou na trhu zastávají. Hodnota značky představuje pozitivní 

diferencovanost, kterou se projeví znalost značky na odezvě zákazníka na výrobek či 

sluţbu. Hodnota značky vychází z proslulého jména, vysoké loajality, vnímané hodnoty, 
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silných asociací, které se s ní pojí, a jiných výhod, například obchodních známek, patentů a 

vztahů s distributory. [10, 19] 

3.2.3  Rozdělení maloobchodních značek 

 Ekonomické – vyskytují se zde výrobky s přijatelnou kvalitou za nejniţší moţnou 

cenu. Z hlediska vývoje jde o první typ kategorie privátních značek. Zisková marţe u 

těchto výrobků je poměrně nízká, proto se ji snaţí retailaři spíše nahradit značkou 

standardní či prémiovou. Cena se pohybuje v rozmezí 20 – 30 % pod cenami leadra na 

trhu v dané kategorii. Tyto produkty nemají z pravidla příliš designově propracovaný 

obal. Příklad ekonomických privátních značek mohou být např. „EuroShopper“ - 

výrobky obchodního řetězce Ahold, či značka „Halíř“ obchodního řetězce Penny.  

 Standardní – jedná se o výrobky „přijatelné kvality za rozumnou cenu“.  Ceny 

výrobků v této kategorii se pohybují v rozmezí o 10 – 20 % níţe neţ u značkových 

výrobků ze stejné kategorie. Vysokou kvalitou za poměrně nízkou cenu se obchodníci 

snaţí posílit věrnost k maloobchodnímu řetězci a získat tak více loajálních zákazníků. 

V prodejnách se můţeme setkat např. se značkou „Delvita (vysoká kvalita za dobrou 

cenu společnosti Delvita) nebo „Tesco“ (kvalita za niţší cenu společnosti Tesco). 

 Prémiové – exkluzivní – tyto výroky jsou zpravidla v prodeji jen ve vybraných 

řetězcích. Jedná se o skupinu výrobků, která formuje image. Nejen kvalita, ale i cena je 

zde jiţ srovnatelná se značkovými výrobky v daném segmentu. Prémiové značky se 

dále rozdělují na dvě podkategorie. 

Premium-Lite – kvalita je zde srovnatelná či dokonce vyšší neţ produkty 

výrobních značek, cena je však o 5 – 10 % niţší. 

Premium-Price – zde se jedná opět o výrobky vysoké kvality a ceny jsou zde 

jiţ zcela srovnatelné nebo dokonce vyšší neţ značkový sortiment v dané kategorii. 

Příkladem prémiových značek můţe být „Selected by Tesco“ pro sortiment vín 

vyrobených pro společnost Tesco či „COOP Premium“ – značka nejvyšší kvality 

spotřebních druţstev. 

 Speciální privátní značky - označují výrobky určitého typu nehledě na srovnatelnost 

kvality či ceny sortimentu výrobních značek ve stejné kategorii. [8, 19, 21] 
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3.2.4  Výrobci maloobchodních značek 

Výrobce, který se rozhodne vyrábět maloobchodní značku, se dobrovolně vzdává 

své identity ve prospěch maloobchodního řetězce. Tato značka je pak spojována výhradně 

s maloobchodníkem, nikoliv s výrobcem. Je tedy zřejmé, ţe MOZ nebudou vyrábět 

producenti nejvýznamnějších značek, ale spíše producenti, kteří jsou schopni udrţet kvalitu 

na určité úrovni a zároveň dodrţet pravidelný dodávkový cyklus. Důvodů, proč je tento 

producent ochoten vyrábět právě MOZ je několik:  

 zajištění pravidelného odběru zboţí, 

 efektivnější vyuţití výrobní kapacity, 

 niţší výrobní náklady díky vysokému objemu prodeje, 

 větší moţnost specializace výroby, 

 niţší náklady na reklamu a promotion akce, 

 moţnost penetrace na trhy, na které lze těţko proniknout se značkou dané firmy. [8] 

Jedná se o určitou formu anonymního prodeje, kdy výrobky jsou konečnému 

spotřebiteli nabízeny pod logem daného řetězce. Takovýto prodej však s sebou nese i 

rizika. Výrobce musí nabízet opravdu výhodné podmínky, jelikoţ řetězec s ním můţe 

kdykoliv vypovědět spolupráci a najít si výrobce, který mu nabídne výhodnější podmínky 

obchodování. Jelikoţ výrobce v takovéto situaci nemá vlastní marketingovou strategii, je 

pak firma odsouzena k zániku. 

3.2.5  Náklady pro maloobchodní jednotku, spojené s privátní značkou 

Zařazení výrobků MOZ do sortimentu maloobchodní jednotky (dále jen MOJ) 

přináší maloobchodníkovi řadu výhod, avšak prodej těchto výrobků s sebou nese také řadu 

nákladů, které by MOJ v případně prodeje pouze zboţí výrobních značek nemusela hradit. 

 Náklady řízení privátní značky - Jedná se o průzkum trhu (nabídky konkurenčních 

privátních značek), zákaznický průzkum, pozitioning značky, stanovení interních cílů, 

rozhodnutí o sourcingu, vytvoření marketingové strategie s pouţitím specifických 

nástrojů obchodníka a její implementace, kontrola plnění cílů. 

 Náklady sourcingu privátní značky - náklady na průzkum trhu (výrobců privátních 

značek), náklady kontraktace, náklady zajišťování kontroly procesů výrobce a kontrola 
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závazných produktových charakteristik (kvality), jakoţ i zajišťování souladu s 

platnými legislativními poţadavky (sloţení výrobku, označení výrobku, certifikace). 

 Náklady fyzického toku zboží - obchodník v případě privátních značek definuje 

parametry fyzického toku – především určuje na základě kontraktu místo přechodu 

přepravních nákladů a rizik; rozhoduje se o frekvenci a intenzitě dodávek a hradí 

přepravní náklady zboţí (vůči situaci, kdy ţádá dodavatele značkového výrobku, aby 

se podřídil jím nastaveným způsobům dodávek); rozhoduje a hradí opatření pro 

eliminaci efektů výkyvů poptávky; hradí náklady na in-store logistiku (včetně 

doplňování zboţí). 

 Náklady informačního toku zboží - veškeré informace o změnách v dodávkách, změně 

dodavatele výrobku privátní značky, promo aktivitách (které jsou v případě značek 

výrobce přenášeny k pracovníkům obchodníka i pomocí obchodních zástupců 

dodavatele) musí obchodník zvládnout bezchybně komunikovat svým pracovníkům, a 

to i s příslušnou motivací péče o privátní značky; dalším úkolem je zajištění. [11] 
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4 Způsob shromaţďování dat 

4.1 Přípravná fáze 

Cíl výzkumu 

Cílem této práce bylo analyzovat pozici maloobchodních značek 

v maloobchodních jednotkách, které nabízejí drogistické zboţí. Dále jsem zjišťovala podíl 

maloobchodních značek sortimentu dvou zvolených výrobkových kategorií, umístění 

sledovaného zboţí v regálech a úroveň prezentace vystavovaných výrobků. Z důvodu 

srovnatelnosti a nutnosti umístění výrobků ve více maloobchodních jednotkách jsem si 

zvolila dvě výrobkové kategorie, a to tělová mléka a aviváţe.  

Metoda výzkumu 

Při realizaci výzkumu jsem vyuţila primárních i sekundárních dat. Primární údaje 

jsem zjišťovala pomocí strukturovaného pozorování, které jsem prováděla 

prostřednictvím zápisů do předem sestavených záznamových archů, vytvořených pro 2 

druhy výrobkových řad konkrétních maloobchodních značek. Tyto archy jsem pro lepší 

přehlednost zpracovala v tabulkovém procesoru MS Excel. Samotné pozorování proběhlo 

v přirozených podmínkách maloobchodních prodejen.  

Konkrétní metodou strukturovaného pozorování byl Total ShopScore Index (TSI), 

který je nástrojem kvalitativní analýzy v hodnocení maloobchodu. Vypočítá se pomocí 

geometrického průměru tří dílčích indexů a to Inventory indexu, Position indexu a 

Presentation indexu.  

Inventory index vyjadřuje přítomnost zkoumaných výrobků v maloobchodní 

jednotce a vypočítá se pomocí vzorce: inventory index = (FWS celkem + FWS značka 1 + 

FWS značka 2 + FWS značka 3 + Doporučený sortiment +Klíčový sortiment) / Počet 

hodnocených faktorů. 

Pomocí position indexu se hodnotí přítomnost zvolených výrobků MOZ a lze ho 

vypočítat následujícím způsobem: position index = (HM a SM)= (systém uložení + 

umístění výrobku + pořadí značek + nepřerušovaný blok + rotace zásob + merchandising) 

/ Počet hodnocených faktorů. 
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Presentation index měří kvalitu umístění zkoumaných výrobků a získáme jej 

pomocí vzorce: presentation index = (individuální ocenění+ sekundární ocenění + 

sekundární umístění + čisté výrobky + čistá prodejní oblast) / Počet hodnocených faktorů.  

Sekundární data mi slouţila k analýze maloobchodních značek, charakteristice 

maloobchodního trhu v Evropě a ČR a k teorii maloobchodní značky aj. 

4.2 Realizační fáze 

Pro moţnost srovnávání jsem zvolila maloobchodní jednotky, které mají ve svém 

sortimentu stejné, popřípadě co nejvíce podobné zboţí. Konkrétně MOJ Rossmann, DM a 

Schlecker. Tyto maloobchodní prodejny jsem si zvolila nejen z důvodu velké podobnosti 

co do sloţení a šíře sortimentu, ale také srovnatelné velikosti prodejní plochy a širokého 

zastoupení na českém trhu drogistických prodejen. K realizaci výzkumu byly zvoleny 

drogerie, které se nacházejí v centru Ostravy, aby byly tyto prodejny srovnatelné z hlediska 

nákupního spádu a vysoké koncentrace potenciálních zákazníků. Pro širší srovnání jsem 

zde zařadila také dva hypermarkety, které se nacházejí v obchodním centru Futurum a 

Avion Shopping park, abych mohla porovnávat přístup maloobchodníků v drogistických 

prodejnách s přístupem v maloobchodních řetězcích. Důvodem bylo především to, ţe 

v těchto řetězcích je také velmi široká nabídka drogistického zboţí prodávaného pod 

privátní značkou. Povaţuji tedy za vhodné porovnat tyto typy maloobchodních formátů 

také mezi sebou. 

Výzkum jsem zahájila pilotáţí neboli předvýzkumem ve vybraných 

maloobchodních jednotkách, kde jsem zkoumala, v jakých výrobkových kategoriích se 

privátní značky nacházejí a jak si stojí s ohledem na konkurenci. Na základě informací 

získaných během pilotáţe jsem zvolila nejvhodnější výrobkové kategorie, které mohou být 

srovnatelné ve vybraných maloobchodních prodejnách. Musely se tedy vyrábět ve stejném 

nebo co nejvíce podobném druhu a ve srovnatelné velikosti balení. Zároveň jsem volila 

takové výrobkové řady, které se od sebe dostatečně liší, aby bylo moţné vypozorovat 

případné rozdíly v postavení MOZ v rámci jedné maloobchodní prodejny. Následně jsem 

stanovila kritéria hodnocení pro všechny dílčí indexy. Výsledné indexy zvolených 

privátních značek jsem pak porovnávala s hodnotou indexů v ostatních MOJ. Adresy 

včetně data, kdy proběhlo pozorování, jsou zaznamenány v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1 Pozorované MOJ 

 

Kritéria hodnocení jsem zvolila pro kaţdou výrobkovou řadu zvlášť. Následně jsem 

zkoumala, zda jsou hodnoty v rámci zvolených kritérií vyhovující či nikoliv. Pomocí 

metody TSI jsem porovnala přístupy maloobchodníků, které jsou vyuţívány při 

positioningu privátních značek u hlavních konkurentů drogistických prodejen a 

maloobchodních řetězců s širokým sortimentem drogistického zboţí. Výsledkem tohoto 

výzkumu bylo stanovení pozice jednotlivých maloobchodních značek u drogistického 

zboţí. 

Shromáţděná data byla zaznamenána do předem připravených záznamových archů, 

které byly následně převedeny do tabulkového procesoru MS Excel. Tato data pak slouţila 

pro výpočet indexů Inventory, Position a Presentation a následně pro stanovení celkového 

Total Shopscore indexu, díky kterému bylo moţné určit pozici jednotlivých 

maloobchodních značek. 

Časový sled všech událostí od stanovení cíle aţ po zpracování analýzy výzkumu je 

zaznamenán v harmonogramu činností v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Harmonogram činností 
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5 Analýza výsledků výzkumu 

5.1 Hodnocení faktorů inventory indexu 

Klíčový sortiment 

Klíčový sortiment charakterizuje produkty, u kterých je poţadavkem, aby se 

vyskytovaly ve všech zkoumaných MOJ. Jelikoţ jsem srovnávala privátní značky pěti 

MOJ a ne jednu konkrétní značku, musela jsem tedy zvolit takový typ výrobku a velikost 

balení, které odpovídá privátním značkám v těchto prodejnách. 

 Tělová mléka 

V této výrobkové kategorii jsem určila za klíčový sortiment tělové mléko pro 

normální pokoţku v balení 250 ml. Jelikoţ tělová mléka mají ve většině prodejen velmi 

široký a poměrně hluboký sortiment, nebylo v regálech dostatečné místo pro vystavení 

velkého počtu kaţdého druhu tělového mléka. Za kritérium pro splnění klíčového 

sortimentu jsem tedy stanovila počet facingů tělového mléka pro normání pokoţku v balení 

250 ml nejméně 2% z celkového počtu facingů všech tělových mlék, které se vyskytují na 

prodejní ploše. 

Toto kritérium bylo splněno téměř u všech MOJ. Nebyly zde ţádné rozdíly. 

Prodejny Tesco, Albert hypermarket, Rossmann i Schlecker dosáhly stejného výsledku a to 

hraničního bodu 2%. Lze tedy usoudit, ţe přístup maloobchodníků ke klíčovému 

sortimentu tělových mlék privátních značek je ve většině prodejen naprosto identický. 

Jedinou prodejnou, která toto kritérium nesplnila, je drogerie DM. Zde byl podíl facingů 

tělových mlék pro normální pokoţku pouhé 1 %. 

 Aviváže 

Zde bylo nalezení optimálního výrobku, který by mohl být srovnáván sloţitější, 

jelikoţ kaţdá MOJ přiřazuje aviváţím zcela rozlišné názvy. Proto jsem je rozdělila pouze 

podle barvy, nezávisle na tom, o jaký se jedná název, vůni, či na jaký druh prádla je daná 

aviváţ určena. Klíčový sortiment tedy tvořily všechny modré aviváţe privátních značek v 

balení 1 l. Sortiment aviváţí je zde mělčí a plocha, na které se vyskytují, je rozsáhlejší, 

proto jsem také zvýšila kritérium pro splnění klíčového sortimentu a to na nejméně 5 % 
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facingů ze všech vystavených aviváţí, nehledě na to, zda se jedná o privátní či výrobní 

značku. 

Zde je přístup MOJ více odlišný a toto kritérium splnily pouze drogerie DM, která 

jako jediná přesáhla toto kritérium s 11 % více neţ dvojnásobně a Rossmann, který měl 

podíl facingů klíčového sortimentu 6 %. Tesco, Albert hypermarket a Schlecker se 

pohybovaly v rozmezí 2 – 3 % ( podrobněji viz. tabulka 5.1). 

Tab. 5.1 Dodrţení klíčového sortimentu 

 

Doporučený sortiment 

Doporučený sortiment představuje zboţí, které by se mělo v dané prodejní jednotce 

nacházet, avšak není to nutnou podmínkou. Zvolila jsem vţdy takový druh výrobku, který 

se vyskytuje ve zvolených MOJ nejčastěji. 

 Tělová mléka 

Zde se jedná o zpevňující tělové mléko, tělové mléko pro citlivou pokoţku a mléko 

pro suchou pleť. Všechny pak ve stejném balení 250ml. Z pilotáţe jsem zjistila, ţe 

prodejny ve většině případů vystavují stejný nebo velmi podobný počet tělových mlék od 

kaţdého nabízeného druhu, proto jsem jako kritérium dodrţení zvolila hranici minimálně 

5% facingů doporučeného sortimentu ze všech facingů tělových mlék v regále. 

U tohoto kritéria byly patrné rozdíly v přístupu hypermarketů Tesco a Albert 

hypermarket od přístupu drogistických prodejen. Hypermarkety kritérium doporučeného 

sortimentu, na rozdíl od všech drogistických prodejen, nesplnily. Nejlepšího hodnocení 

dosáhla drogerie DM, u které doporučený sortiment zaujímal 9 % prodejní plochy. 

Rossmann (s 6 %) a Schlecker (s 5 %) byly v této kategorii hodnoceny velmi podobně. 

Dodrţení kritéria doporučeného sortimentu jsou dále zaznamenána v tabulce 5.2. 
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 Aviváže 

Za doporučený sortiment u aviváţí jsem zvolila aviváţe v balení bílé, růţové a 

černé barvy, v objemu stejném jako u klíčového sortimentu - 1l. Kritérium dodrţení bylo 

shodné jako u klíčového sortimentu – facingy doporučeného sortimentu musely zaujímat 

minimálně 5 % prodejní plochy z facingů všech aviváţí. 

Největší plochu zabíral doporučený sortiment u drogerie DM (11 %). Velmi se jí 

přiblíţilo také Tesco, které mělo podíl doporučeného sortimentu 7 % prodejní plochy. U 

Schleckera byl podíl tento podíl 5 %. V Rossmannovi a hypermarketu Albert bylo 

kritérium doporučeného sortimentu nevyhovující. Rozdíl v hodnocení u těchto dvou MOJ 

byl především v tom, ţe Albert hypermarket má velmi široký sortiment v kategorii aviváţí, 

avšak zastoupení privátních značek je velmi nízké, kdeţto u Rossmanna je to naopak – 

sortiment aviváţí je zde velmi úzký, privátní značky mají poměrně vysoké zastoupení, 

avšak vyskytovaly se zde spíše jiné barvy, neţ ty, které byly určeny jako doporučený 

sortiment.  

Tab. 5.2 Dodrţení doporučeného sortimentu 

 

Forward stock (FWS) celkem 

FWS je hodnocen prostřednictvím počtu facingů privátních značek zvoleného 

druhu produktů, který je umístěn v regálech vybraných maloobchodních prodejen vůči 

facingům všech značek stejného druhu výrobku. Jsou zde tedy na rozdíl od klíčového či 

doporučeného sortimentu hodnoceny facingy všech privátních značek (zahrnující všechny 

velikosti balení), vůči facingům všech konkurenčních značek ve stejné výrobkové 

kategorii. Jednotlivé facingy jsou zaznamenány v tabulkách (viz. přílohy 3, 4). 
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 Tělová mléka 

Při pilotáţi jsem zjistila, ţe se v prodejnách vyskytuje velké mnoţství tělových 

mlék, při čemţ všechny značky jsou v mnoha variantách. Pro hodnocení FWS jsem tedy 

zvolila jako hranici pro dodrţení podíl na prodejní ploše minimálně 15% z celkového 

počtu facingů všech tělových mlék, které se vyskytují na prodejní ploše.  

Z pěti maloobchodních prodejen dodrţely předem stanovené kritérium pouze 2 

prodejny, a to Rossmann, který dosáhl podílu privátních značek 20 % prodejní plochy a 

drogerie DM, u které je podíl privátních značek u tělových mlék téměř 50 % (viz. Tabulka 

5.3). Nejhorší výsledek v kategorii FWS dosáhl hypermarket Albert, který má sice velmi 

široký i hluboký sortiment drogistického zboţí, avšak podíl privátních značek u tělových 

mlék byl pouhé 2 %. MOJ Tesco a Schlecker dosáhly stejného výsledku, a to 10 %. 

 Aviváže 

Z předvýzkumu jsem dále usoudila, ţe podíl aviváţí privátních značek je ve 

vybraných MOJ velmi podobný jako u tělových mlék, proto jsem kritérium pro splnění 

FWS v této kategorii upravila pouze o 2 % - tedy na minimální podíl aviváţí privátních 

značek v kaţdé MOJ 17 % prodejní plochy. 

V této kategorii bylo kritérium splněno opět u Rossmanna a drogerie DM, navíc 

však také u hypermarketu Tesco, které dosáhlo překvapivě podílu FWS 26 %, a tím se 

umístilo v hodnocení FWS na druhém místě. Nejlepší hodnocení měla drogerie DM       

(38 %). Rossman dodrţel podmínku FWS, avšak v porovnání s drogerií DM či Tescem 

byla hodnota téměř poloviční (17 %). Albert hypermarket a Schlecker byly pod minimální 

hranicí a kritérium FWS bylo tedy nevyhovující. Podrobněji jsou zaznamenány výsledky 

FWS u aviváţí ve vybraných MOJ v tabulce 5.3. 

Tab. 5.3 Dodrţení Forward stock celkem 
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5.2 Hodnocení inventory indexu celkem 

Inventory index charakterizuje výskyt předem určeného sortimentu v prodejních 

jednotkách. Vyjadřuje souhrn třech předešlých ukazatelů, který je vydělen počtem 

hodnocených faktorů. Jelikoţ byly hodnoceny 2 různé výrobkové kategorie, vypočítala 

jsem průměr dílčích inventory indexů, aby došlo ke zjednodušení, při určování pořadí 

jednotlivých MOJ. Dílčí inventory indexy pro vybrané MOJ jsou zobrazeny v obrázku 5.1  

Obr. 5.1 Vyhodnocení inventory indexů 

 

Jsou zde patrné velké rozdíly jak mezi výrobkovými řadami, tak u MOJ samotných. 

Nejlepších hodnot inventory indexu dosáhl Rossman a drogerie DM. V obou kategoriích 

dosahují vysokých hodnot, přičemţ při porovnání těchto dvou prodejen lze vyčíst naprosto 

opačné hodnoty - Rossman dosahuje u výrobkové kategorie tělová mléka stejných hodnot 

jako drogerie DM u aviváţí a naopak. Přístup maloobchodníků v těchto prodejnách je tedy 

velmi podobný, i kdyţ se kaţdý z nich zaměřuje více či méně na odlišné výrobkové řady. 

Velmi špatných výsledků naopak dosahuje v obou výrobkových kategoriích Albert 

hypermarket. I kdyţ je v této MOJ velmi široký sortiment drogistického zboţí, je zde velmi 

malý výskyt tohoto zboţí v privátních značkách. Tesco dosáhlo také v kategorii tělových 

mlék poměrně nízké hodnoty, avšak u aviváţí byla hodnota inventory indexu nejvyšší – 

stejně jako u drogerie DM – 100 %. Z toho lze usoudit, ţe hypermarket Tesco se 

soustřeďuje při volbě sortimentu privátních značek více na aviváţe, neţ na tělová mléka. 

Podrobné hodnoty inventory indexů včetně pořadí jednotlivých MOJ jsou zobrazeny 

v tabulce 5.4. 
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Tab. 5.4 Celkové vyhodnocení inventory indexu 

 

5.3 Hodnocení faktorů position indexu 

Umístění ve výši očí nebo minimálně ve druhém regálu od spodu 

Umístění produktu ve výši očí (tedy ve výšce asi 150cm od podlahy) je 

nejatraktivnější zónou vystavených produktů v rámci vertikálního umístění. Jelikoţ je toto 

zboţí umístěno přímo před očima zákazníků, je zde mnohem vyšší pravděpodobnost 

nákupu. Některé regály jsou však poměrně vysoké, proto jsou dobře viditelné i produkty ve 

středním pásmu (tj. minimálně ve druhém regálu od spodu). Vystavení pouze ve spodním 

regále povaţuji za naprosto nevhodné, a to z důvodu špatné viditelnosti a následné ztráty 

atraktivity daného výrobku či značky. Pokud je však konkrétní výrobková řada jedné 

značky vystavena ve všech řadách prodejní plochy, pak je tento spodní regál vhodným 

způsobem estetického doladění výrobkové řady. 

 Tělová mléka 

Při impulzivních nákupech, ke kterým občas při nákupu tělového mléka dochází, 

můţe být kritérium umístění ve výši očí klíčové. Splnily ho však pouze dvě drogerie, a to 

Rossmann a Schlecker. U ostatních MOJ byl tento faktor nevyhovující, jelikoţ výrobky se 

vyskytovaly v niţších regálech.  

Pokud jsem zohlednila kritérium minimálně druhý regál od spodu, hodnocení se 

příliš nezměnilo a ke dvěma stávajícím MOJ přibyla pouze drogerie DM. Tesco a Albert 

hypermarket měly toto zboţí vystaveno pouze ve spodním regále, kde bylo na první pohled 

velmi špatně identifikovatelné. Podmínka umístění minimálně ve druhém regále od spodu 

nebyla v tomto případě dodrţena. Ve výrobkové řadě tělová mléka privátních značek je 

tedy patrný rozdíl vystavení u drogistických prodejen a hypermarketů Tesco a Albert 

hypermarket. 
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 Aviváže 

I kdyţ se při nákupu aviváţe nejedná o impulzivní nákupy a vystavení ve výši očí 

zde nemusí být zásadním signálem k nákupu, tento faktor byl vyhovující u čtyř z pěti 

zkoumaných MOJ. Jedinou prodejnou, která toto kritérium nesplnila, byl Schlecker. Bylo 

to pravděpodobně z důvodu, ţe této výrobkové řadě bylo v prodejně věnováno velmi malé 

prodejní místo. 

Při zohlednění umístění v minimálně druhém regálu od spodu však Schlecker 

kritérium splnil. Pro všechny MOJ je tedy důleţité, aby aviváţe privátních značek byly 

zákazníkům na očích, a nejsou povaţovány pouze za doplňující sortiment výrobních 

značek. 

Nepřerušovaný blok 

Pro splnění kritéria nepřerušovaného bloku musela být dodrţena podmínka, ţe 

hodnocená tělová mléka či aviváţe privátních značek byla uspořádána v jednom bloku, 

aniţ by jej přerušil jakýkoliv výrobek konkurenční značkky. 

V kategorii tělových mlék bylo toto kritérium vyhovující pro všechny prodejny. Co 

se týče výrobkové řady aviváţí, jedinou prodejnou, která tuto podmínku nedodrţela, byl 

Albert hypermarket. Zde bylo zboţí velmi nesystematicky uloţeno a blok aviváţí byl na 

několika místech přerušen konkurenční značkou. 

Sekundární umístění 

Podmínka sekundárního umístění je splněna, pokud je daný produkt vystaven také 

v jiné části prodejny neţ přímo v regále s ostatními výrobky stejné produktové řady. Můţe 

se jednat o akční či doprodejové zboţí, zviditelnění nových výrobků prostřednictvím POP 

materiálů, stojany v blízkosti pokladen apod. 

Tato podmínka byla dodrţena pouze v hypermarketu Tesco, u výrobkové řady 

aviváţe. Jednalo se o akční zboţí, které však nebylo umístěno mezi ostatním zlevněným 

zboţím, ale na samostatném stojanu, který se nacházel přímo naproti vchodu do prodejny. 

Tím byla zajištěna dobrá viditelnost a toto zboţí získalo na atraktivitě. Aviváţe byly 

vybaleny z přepravních palet a přehledně uspořádány na policích. Kaţdá police byla 

označena cenovkou a označením, ţe se jedná o akční nabídku. 
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5.4 Hodnocení position indexu celkem 

Position index vyjadřuje jakost vystavení pozorovaných výrobků. Je 

charakterizován podobně jako inventory index souhrnem definovaných faktorů a následně 

vydělením počtem hodnocených kritérií. Plnění kritérií position indexu jsou uvedena 

v příloze 6. 

Díky sekundárnímu umístění aviváţí měla MOJ Tesco v této výrobkové kategorii 

nejlepší hodnocení position indexu. Jako jediná dosáhla 100 % (viz. obr. 5.2). Avšak 

pokud porovnáme souhrnně všechny ukazatele, tělová mléka a aviváţe privátních značek 

jsou v průměru hodnoceny mnohem lépe v drogistických prodejnách neţ 

v hypermarketech. V Rossmannovi jako jediném bylo hodnocení pozice zcela totoţné v 

obou výrobkových kategoriích.  

Obr. 5.2 Vyhodnocení position indexů 

 

Při vypočtení průměrných hodnot dílčích position indexů v obou výrobkových 

kategoriích, měla zcela nejlepší hodnocení drogerie Rossmann. Tesco, DM a Schlecker 

byly v průměru hodnoceny stejně, u Tesca to bylo především z důvodu sekundárního 

umístění aviváţí. V Albertu hypermarketu bylo hodnocení pozice absolutně nejniţší. Zboţí 

bylo uspořádáno nesystematicky, přerušovaně a mnohdy ve spodních regálech. Hodnocení 

dílčích i celkových position indexů včetně pořadí MOJ, jsou zaznamenány v tab. 5.5. 
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Tab. 5.5 Celkové vyhodnocení position indexu 

 

5.5 Hodnocení faktorů presentation indexu 

Primární ocenění 

U tohoto kritéria je podmínkou, ţe všechny hodnocené aviváţe či tělová mléka 

musí mít jasné a viditelné vyznačení ceny, ať uţ se jedná o cenovou samolepku přímo na 

výrobcích samotných nebo na regálové liště pod výrobky.  

Tato podmínka byla dodrţena ve všech pozorovaných MOJ v obou výrobkových 

řadách bez rozdílu. Veškeré zboţí bylo přehledně označeno a pro zákazníka tak bylo velmi 

jednoduché, orientovat se v cenové nabídce kaţdé prodejny. 

Sekundární ocenění 

Představuje další ocenění výrobku, kromě ocenění přímo na prodejní ploše mezi 

ostatními konkurenčními produkty. Můţe se vyskytovat ve stejném sektoru nebo v jiné 

části prodejny. Vyuţívá se především v případech, kdy je toto zboţí součástí akční nabídky 

MOJ. Sekundární ocenění se můţe vyskytovat na plakátech, ve výkladních skříních nebo 

tabulích, u pokladen či na jiném druhu POS materiálu. 

Tesco bylo opět jedinou MOJ, ve které se toto ocenění nacházelo a to opět ve 

výrobkové řadě aviváţe u akčního zboţí vystaveného u vstupu do prodejny. U tohoto 

ocenění bylo navíc zvýrazněno, ţe se jedná o výrobek s dočasně sníţenou cenou. 

Čistota výrobků   

K uskutečnění této podmínky bylo zapotřebí, aby byly všechny zkoumané produkty 

čisté, označené, nepoškozené, apod. 
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To bylo splněno ve všech MOJ kromě Alberta hypermarketu ve výrobkové řadě 

tělových mlék privátních značek. Zde byly obaly tělových mlék ve většině případů 

znečištěny a neseřazeny, coţ mohlo působit na zákazníka velice odrazujícím dojmem. 

Čistota prodejní oblasti 

V tomto kritériu byla hodnocena čistota prodejní oblasti ve výrobkovém sektoru. 

Jednalo se především o čistotu regálů a polic. Přihlédnuto bylo také k podlahám a 

nejbliţšímu okolí výrobku. 

Ve výrobkové řadě tělových mlék toto kritérium nedodrţely tři MOJ. Jednalo se,  

stejně jako v předešlém případě, o Albert hypermarket, kde okolí výrobku bylo stejně 

znečištěno jako výrobky samotné, dále Tesco, kde bylo důvodem nesplnění kritéria 

především to, ţe tělová mléka byla vystavena ve spodním regále, kde bylo největší riziko 

zaprášení, a mnohé výrobky nebyly vyskládány z přenosných kartonů, které působily 

špinavým dojmem. Poslední prodejnou, která kritérium nesplnila, byla drogerie DM. Na 

první pohled působila prodejní oblast opravdu čistě, avšak při bliţším zkoumání bylo vidět, 

ţe především spodní regály byly silně zaprášené a podlaha více znečištěná. Důvodem bylo 

s největší pravděpodobností to, ţe tělová mléka se nacházela vedle vstupních dveří, kde 

procházelo velké mnoţství zákazníků a byla tedy i vyšší pravděpodobnost zaprášení 

prodejní oblasti či znečištění podlahy. Tělová mléka privátních značek, která se 

vyskytovala ve vyšších regálech, však byla zcela pořádku. 

U aviváţí bylo hodnocení téměř shodné. Prodejní oblast v Albertu hypermarketu 

byla opět znečištěna a nepůsobila příliš dobrým dojmem na zákazníka. Drogerie DM zde 

jiţ měla výrobky umístěné mimo vstupní sektor a také ve vyšších regálech, které působily 

velmi čistě. Prodejní oblast v této kategorii nebyla zcela čistá ani v MOJ Schlecker, 

pravděpodobně také z důvodu umístění části výrobní řady ve spodních regálech. 

Celkový dojem výrobku 

Zde byla hodnocena nejen čistota a způsob vystavení, ale také snadná identifikace 

výrobkové řady. Zohledněno bylo také, zda bylo na první pohled jasné, o jaký výrobek se 

jedná či zda není zaměnitelný s jinou konkurenční značkou. 

Při hodnocení tohoto kritéria se ukázala jako velmi problematická výrobková řada 

tělových mlék. V prodejně Tesco byla tělová mléka ještě v mnohých případech zabalena 
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v krabicích, proto pokud zákazník daný produkt nevytáhl z krabice, dost těţko by 

identifikoval, o jaký výrobek se jedná. Další MOJ, ve které se dané kritérium ukázalo jako 

velmi problematické, byl Schlecker. Tělová mléka byla sice čistá, dobře označená i 

poměrně lehce identifikovatelná, avšak za naprosto nevhodný jsem hodnotila způsob 

vystavení výrobků. Mnohé byly vystaveny spíše do prosklené výkladní skříně, která byla 

zároveň polepena informačními plakáty a nešlo tedy ani při pohledu zvenku rozeznat, které 

výrobky se zde nacházejí. Pokud zákazník stál přímo naproti regálu s tělovými mléky 

privátních značek, většina z nich byla k zákazníkovi otočena zadní etiketou, coţ povaţuji 

za naprosto nevhodné. Zcela nejhorším dojmem působila tělová mléka privátní značky 

v MOJ Albert hypermarket. Výrobky byly nesystematicky seřazené, prodejní plocha 

znečištěná a obal by se dal přiřadit zcela jiné výrobkové kategorii. Téměř totoţné balení 

měly i šampony stejné privátní značky.  

5.6 Hodnocení presentation indexu celkem 

Presentation index měří celkovou úroveň prezentace produktů z řady tělových mlék 

a aviváţí privátních značek u vybraných MOJ. Špatný či naopak dobrý způsob prezentace 

výrobků je pro zákazníky mnohdy při nákupu rozhodující. Proto je zde také hodnocen 

největší počet faktorů. Charakterizuje se stejně jako předešlé dílčí indexy souhrnem 

definovaných faktorů a následným vydělením počtem hodnocených kritérií. 

Nejlepší úroveň prezentace byla vyhodnocena v Tescu u výrobkové řady aviváţe 

(viz. obr. 5.3). Je to především z důvodu, ţe jako jediné umístilo tyto výrobky také do 

sekundárního sektoru. Výrobky jsou vţdy čisté, oceněné a působí velmi dobrým dojmem. 

U tělových mlék však bylo v Tescu hodnocení téměř nejhorší. Z celkového hodnocení 

presentation indexů vyplývá, ţe drogistické prodjeny dosahují opět průměrně lepšího 

hodnocení neţ hypermarkety. Přistupují k privátním značkám mnohem pečlivěji a způsob 

prezentace privátních značek tomu také odpovídá. Z obr. 5.3 je patrné, ţe výrazně nejhorší 

způsob prezentace je opět u prodejny Albert hypermarket. Je tedy zřejmé, ţe privátní 

značky v této MOJ nehrají příliš velkou roli a tak jim maloobchodníci téměř nevěnují 

pozornost. 
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Obr. 5.3 Vyhodnocení presentation indexů 

 

První místo na pomyslném ţebříčku způsobu prezentace privátních značek obsadil 

stejně jako u předešlých indexů Rossmann. Privátní značky jsou zde důleţitou součástí 

jeho sortimentu a tak dbají na vysokou kvalitu jejich prezentace. Velmi dobrý způsob 

prezentace privátních značek byl také u Schleckera. Drogerie DM se umístila aţ na třetím 

místě, coţ bylo způsobeno především umisťováním svých produktů ve spodních regálech. 

Přesné hodnoty indexů jsou zaznamenány v tab. 5.6. 

Tab. 5.6 Celkové vyhodnocení presentation indexu 

 

5.7 Total Shopscore index  

Total shopscore index (dále jen TSI) byl vypočítán jako geometrický průměr třech 

předchozích indexů, tedy inventory, position a presentation indexu. Představuje výsledek 

údajů, které byly v předchozích indexech doposud zjištěny, je tedy určitou sumarizací 

celého výzkumu. Aplikací TSI na maloobchodní značky jsem získala vypovídající 

informace o postojích maloobchodníků k těmto značkám, přesněji pak zda jsou přítomny 

ve výrobkových řadách tělových mlék a aviváţí, zda jsou vhodným způsobem uloţeny a 

jak jsou prezentovány. 
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 Tělová mléka 

Průměrná hodnota všech dílčích indexů se pohybovala mezi 50 – 60% (viz. tab. 

5.7). Nejvyšší hodnoty dosáhl téměř ve všech prodejnách inventory index, proto je také 

jeho průměrná hodnota nejvyšší. Podíl privátních značek ať uţ v klíčovém a doporučeném 

sortimentu či celkovém FWS byl tedy splněn v nejvyšší míře. Průměrná hodnota position a 

presentation indexu pak byla téměř identická. 

Tab. 5.7 Stanovení průměrných hodnot indexů u tělových mlék 

 

Pokud se podíváme podrobněji na obr. 5.4, jsou zde výrazné rozdíly v hodnotách 

indexů v hypermarketech a drogistických prodejnách. Ve všech indexech byly 

hypermarkety hodnoceny   do výše 40 %. U drogistických prodejen naopak indexy 

neklesly pod hodnotu 50 %, při čemţ ve většině případů byly mnohem vyšší. Rozdíly v 

přístupu k maloobchodním značkám u kategorie tělových mlék v těchto dvou typech MOJ 

jsou tedy nejen v zařazování privátních značek do svého sortimentu a vhodnosti jejich 

uloţení v regálech, ale také ve způsobu jejich prezentace. 

Obr. 5.4 Přehled dílčích indexů u tělových mlék 

 

V následujícím obr. 5.5 jsou seřazeny všechny zkoumané MOJ podle výsledků 

celkového TSI ve výrobkové řadě tělová mléka. Zcela nejlépe byl hodnocen Rossmann, u 
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kterého je hodnota TSI dokonce dvojnásobná v porovnání se Schleckerem, který se umístil 

na druhém místě. Tesco a Albert hypermarket měly zcela nejhorší hodnocení a byl mezi 

nimi rozdíl pouze necelé 2%. Přístup maloobchodníků je tedy v těchto MOJ s největší 

pravděpodobností velmi podobný. Určitou podobnost lze vypozorovat také u drogerie DM 

a Schleckera, avšak rozdíl zde byl jiţ větší, a to 10%. Zvolené MOJ lze tedy rozdělit 

v kategorii tělových mlék privátních značek do 3 velmi podobných skupin. První tvoří 

pouze Rossmann, jehoţ TSI je na tak vysoké úrovni, ţe se nedá s konkurencí srovnávat, 

další skupinu tvoří drogerie DM a Schlecker a poslední skupinou jsou Tesco a Abert 

hypermarket. 

Obr.  5.5 Pořadí TSI u tělových mlék 

 

 Aviváže 

V této kategorii se poměrně lišila průměrná hodnota inventoy indexu, která byla 

v porovnání s ostatními indexy v průměru cca o 20 % niţší (viz. tab. 5.8). Bylo to dáno 

především tím, ţe se v kaţdé MOJ vyskytovaly jiné druhy aviváţí a tak často nebyla 

splněna podmínka klíčového či doporučeného sortimentu. FWS však byl splněn ve třech 

z pěti prodejen. Podíl privátních značek na celkovém sortimentu v této kategorii je tedy 

poměrně dobrý. 

Hodnota position a presentation indexu jiţ byla vyššší. Vystavené zboţí je ve 

většině případů velmi dobře rozmístěno v regálech a také prezentace privátních značek je 

většinou na velmi vysoké úrovni. Všechny indexy včetně průměrných hodnot jsou 

zaznamenány v tab. 5.8. 
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Tab. 5.8 Stanovení průměrných hodnot indexů u aviváţí 

 

V následujícím obr. 5.5 jsou zaznamenány hodnoty všech dílčích indexů 

v jednotlivých MOJ. Nejsou zde jiţ takové rozdíly mezi hypermarkety a drogistickými 

prodejnami. Avšak jsou zde větší rozdíly mezi indexy v jednotlivých prodejnách. Jedinou 

MOJ, která má indexy velmi podobné a všechny na vysoké úrovni je Rossman. Lze tedy 

usoudit, ţe jeho pozice na trhu aviváţí maloobchodních značek je opravdu vysoká. 

Sortiment je vţdy poměrně široký, proto nebyl problém při splnění kritérií inventory 

indexu. Rozloţení produktů je přehledné a dobře strukturované a prezentace produktů opět 

na vysoké úrovni.  

Velmi překvapivých výsledků v kategorii aviváţí dosáhlo Tesco, které u position a 

presentation indexu dosáhlo 100 %. Hodnota inventory indexu zde byla také na poměrně 

vysoké úrovni, a to 67 %. Největší rozdíly mezi jednotlivými indexy se vyskytovaly u 

Schleckera, který má sice velmi dobře hodnocen způsob prezentace aviváţí privátních 

značek (80 %), avšak šíře tohoto sorimentu a způsob umístění v regálech byl hodnocen 

výrazně hůře. Jedinou MOJ, kde nebyl splněn inventory index byl Albert hypermarket. 

V této prodejně byla sice velmi široká nabídka aviváţí, avšak podíl privátních značek byl 

nízký a nesplnil tedy ani jedno z kritérií tohoto indexu. Nejvyšší hodnota inventory indexu 

byla naopak zaznamenána v drogerii DM, která měla velmi široké zastoupení aviváţí 

privátních značek. Jejich umístění a úroveň prezentace však nebyla tak vysoká, jako u 

Tesca. V následujícím obrázku 5.6 jsou graficky zaznamenány hodnoty dílčích indexů 

v kategorii aviváţí pro všechny MOJ. 
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Obr. 5.6 Přehled dílčích indexů u aviváţí 

 

Celkové výsledky TSI v kategorii aviváţí a pořadí jednotlivých MOJ jsou 

vyhodnoceny v brázku 5.6. Nejlépe se umístilo Tesco, které dosáhlo 67 %. Drogerie DM a 

Rossmann měly velmi podobnou hodnotu, a to kolem 40 %. Aviváţe privátních značek 

v těchto prodejnách tedy budou pravděpodobně, vzhledem k velmi podobnému přístupu 

MOJ, zabírat na trhu velmi podobnou pozici. Schlecker se umístil na čtvrtém místě a to 

především z důvodu úzké sortimentní řady a ne příliš dobře zvoleného způsobu uloţení 

jednotlivých výrobků. Albert hypermarket měl, stejně jako v kategorii tělových mlék, 

nejhorší hodnocení a vzhledem k velmi špatnému inventory indexu byla jeho hodnota 0 %. 

Obr. 5.7 Pořadí TSI u aviváţí 
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6 Doporučení pro zlepšení pozice maloobchodních značek 

v prodejnách 

6.1 Doporučení pro MOJ Tesco 

 Tělová mléka 

Pokud chce MOJ Tesco zlepšit svou pozici MOZ ve výrobkové řadě tělová mléka, 

měla by do svého sortimentu zařadit více druhů mlék. Šíře tohoto sortimentu je velice 

úzká, a tak zákazník nemá příliš na výběr. Pokud nenajde takový typ mléka, který mu 

vyhovuje, sáhne spíše po konkurenčních značkách, které nabízejí mnohem více moţností. 

Rozšíření sortimentu by tak mohlo vést ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti, zvýšené 

poptávce a následně lepší trţní pozici na trhu tělových mlék. 

Tyto výrobky jsou zároveň umístěny ve spodním regálu, kde mnohdy ani nejsou 

vybaleny a zákazník je tak můţe lehce přehlédnout. Bylo by proto vhodné, aby byly 

všechny výrobky vybaleny z přepravních kartonů či palet a vystaveny v minimálně dvou 

regálech, aby tak zabraly více prodejní plochy a byly zákazníkovi více na očích. Pro 

zviditelnění těchto výrobků by bylo také vhodné umístit nad regály sekundární ocenění, 

které by zákazníky rovněţ informovalo o výhodných cenách těchto výrobků. 

 Aviváže 

Aviváţe měly naopak v Tescu opravdu vysoké zastoupení. Sortiment byl 

v porovnání s ostatními MOJ velmi široký. Jediné, co by mohlo pozici aviváţí MOZ v této 

prodejně vylepšit, je podle mého názoru rozšíření aviváţí modré barvy, protoţe tento 

sortiment povaţuji za klíčový a tak by mohlo být tohoto typu vystaveno více. Umístění a 

prezentaci tohoto výrobku není zdaleka co vytknout, proto doporučuji v  této kategorii 

pouze udrţovat stále stejnou marketingovou strategii. 

6.2 Doporučení pro MOJ Albert hypermarket 

 Tělová mléka 

V této kategorii má MOJ Albert hypermarket zcela špatný přístup. Sortiment je 

naprosto nedostačující a to jak co do šíře sortimentu, tak i výběru velikosti balení. 

Umístění v regálech a jeho prezentace je v porovnání s ostatníma MOJ zcela nevyhovující. 
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Design výrobků, prostředí, ve kterém je nabízeno a následně i celkový dojem je velmi 

špatný.  

Tuto kategorii bych doporučovala zcela vyřadit ze sortimentu. Nejen ţe v obklopení 

tělových mlék konkurenčních značek působí nejhůře, ale působí také jiţ od pohledu velmi 

nekvalitně a spotřebitel pak můţe značku Euroshopper hodnotit i v jiných výrobkových 

kategoriích negativně. Za nejlepší řešení povaţuji zaměřit se spíše na ostatní výrobkové 

kategorie této značky a případné ušetřené peníze investovat do inovace loga či celkového 

designu obalu zboţí značky Euroshopper v drogistickém sektoru. Tím by mohla MOJ 

Albert hypermarket zvýšit pozici značky Euroshopper alespoň v jiných výrobkových 

řadách. 

 Aviváže 

Aviváţe v MOJ Albert hypermarket by mohly zaujímat stejně jako u Tesca 

mnohem lepší pozici. Výrobky zde jiţ působí mnohem lépe, jejich umístění je na 

viditelnějším místě a celkový dojem je poměrně dobrý. Počet vystavených aviváţí MOZ 

bych vzhledem k dostatečně velkému prostoru v regálech, doporučila minimálně o 

polovinu rozšířit, aby tak zabíraly větší plochu a byly tak zákazníkům více na očích.  

Další změnu bych doporučila v počtu zaměstnanců, kteří kontrolují stav zboţí 

v regálech. Mezi aviváţemi MOZ byly přimíchány i aviváţe jiných značek, které zákazníci 

vraceli na nesprávné místo a byl tak často přerušen blok, coţ kazilo celkový dojem 

výrobků. Čistotě prodejní plochy také nebyla věnována příliš velká pozornost a regály tak 

byly často špinavé. Tyto problémy by mohl vyřešit větší počet pomocného personálu. 

Udrţovaná čistota prodejní oblasti a výrobků samotných pak můţe vést ke zlepšení pozice 

těchto výrobků. 

6.3 Doporučení pro MOJ Rossmann 

 Tělová mléka 

MOJ Rossmann byla v kategorii tělových mlék velmi dobře hodnocena, PZ zde 

měly poměrně široké zastoupení a to jak v klíčovém a doporučeném sortimentu, tak i 

v celkovém FWS. Výrobky zde byly dobře viditelné, uspořádané, čisté a celkový dojem 

byl tedy velmi dobrý. Maloobchodníci zde mají velmi dobrý přístup k privátním značkám a 

odráţí se to i v trţní pozici těchto značek, která je také velmi dobrá.  
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Jediné, čím by mohl Rossmann ještě více upoutat pozornost na své výrobky a 

utvrdit tak zákazníky o svém vůdčím postavení, je zavedení sekundárního umístění těchto 

výrobků při slevových akcích například u vstupu do prodejny. To by mohlo zákazníky 

motivovat k impulzivnímu nákupu, i kdyby neplánovali navštívit zrovna tu část prodejny, 

kde se vyskytují právě tělová mléka. 

 Aviváže 

Aviváţe byly hodnoceny o něco hůře. Struktura sortimentu nebyla zcela 

dostačující. Vyskytuje se zde sice celkem široká řada aviváţí privátních značek, avšak ve 

sloţení chybí klasické barvy, stanovené jako doporučený sortiment. To povaţuji za zásadní 

nedostatek, jelikoţ Češi jsou při výběru spotřebního zboţí velmi konzervativní a sáhnou 

raději po klasických barvách. Doporučila bych proto rozšířit nabídku aviváţí o barvy jako 

bílá či růţová. Tak by se mohly stát aviváţe značky Domol více atraktivní pro potenciální 

spotřebitele. Rozšíření sortimentu o nové vůně (barvy) bych doporučila podpořit dočasným 

sekundárním umístěním v jiné části prodejny, aby se zákazníci o tomto rozšíření snadněji 

dozvěděli. 

6.4 Doporučení pro MOJ DM 

 Tělová mléka 

DM drogerie má v kategorii tělových mlék absolutně nejvyšší podíl privátních 

značek. Avšak facingy klíčového sortimentu tvořily pouhé jedno procento prodejní plochy, 

coţ povaţuji za nedostačující a bylo by tedy vhodné tyto facingy minimálně zdvojnásobit. 

Tento sortiment bych dále doporučila umístit do atraktivnější zóny v rámci vertikálního 

umístění a to do výše očí. Při nedostatku místa na prodejní ploše bych tento nedostatek 

vyřešila sekundárním oceněním, které je moţné umístit například nad regály. Tak si MOJ 

zajistí, aby byla tělová mléka značky Balea zákazníkům neustále připomínána a posílila tak 

svou pozici na trhu tělových mlék.  

 Aviváže 

Výrobková řada aviváţí privátních značek měla stejně jako tělová mléka velmi 

široké zastoupení na prodejní ploše MOJ. Byla umístěna přímo u vstupu do prodejny, coţ 

je sice velmi atraktivní zóna, avšak vzhledem k větší frekventovanosti zákazníků byly 

spodní regály silně zaprášeny. Doporučila bych proto regály ve vstupní oblasti nepatrně 
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zvýšit, aby nedocházelo také ke znečištění výrobků samotných. To můţe zlepšit celkový 

dojem výrobků a vyvolat tak zvýšenou poptávku zákazníků po aviváţích MOZ Denk mit. 

6.5 Doporučení pro MOJ Schlecker 

 Tělová mléka 

Sortiment v této výrobkové řadě byl poměrně široký, avšak uspořádání výrobků 

v regálech bylo naprosto nevyhovující. Tělová mléka byla ve většině případů otočena 

směrem do výlohy a zákazníci tak viděli  z větší části pouze zadní etikety. Špatné 

vystavení sortimentu kazí celkový dojem výrobků a povaţuji to tedy za zásadní chybu 

MOJ.  

Tento nedostatek je však velmi jednoduché odstranit a to s nulovými náklady. Je 

naprosto zbytečné, aby výrobky byly otočeny do výlohy, obzvlášť pak v případě, kdy ve 

výloze jsou většinou nalepeny plakáty s akčními nabídkami. Výrobky pak nejsou vidět 

vůbec nebo jim potenciální zákazníci nevěnují pozornost právě kvůli vystaveným 

plakátům. 

Další příleţitost na zlepšení pozice PZ Rilanja v MOJ Schlecker spatřuji v rozšíření 

řady tělových mlék, vystavení většího mnoţství nebo alespoň v pravidelnějším cyklu 

dodávek těchto výrobků, jelikoţ regály této výrobkové řady byly naplněny z pouhých cca 

80 % prodejní plochy. 

 Aviváže 

Výrobkové řadě aviváţe je věnována pouze malá část prodejní plochy v MOJ. Je 

zde tedy vystaven pouze jeden ks aviváţe od kaţdého druhu MOZ. Zboţí je však 

pravidelně doplňováno a tak není potřeba tyto prostory zvětšovat či vystavovat větší 

mnoţství výrobků, protoţe zákazník má vţdy k dispozici to, co právě hledá.  

Pro zlepšení pozice bych doporučila vystavit výrobky PZ mimo jiné do regálů ve 

výšce očí. Na tyto výroky bych také doporučila upozornit sekundárním umístěním v jiné 

části prodejny nebo alespoň sekundárním oceněním nad regály nebo na plakátech se 

zboţím za „výhodnou cenu“. Tím by měl zákazník moţnost dozvědět se o aviváţích PZ 

AS i v jiných částech prodejny, neţ jen v sektoru, kde se prodávají, podpořit tak impulzivní 

nákupy a zvýšit trţní pozici této značky.  
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7 Závěr 

Český spotřebitelský trh se neustále vyvíjí a přibliţuje trhům vyspělých ekonomik. 

Svědčí o tom například trend zařazování výrobků maloobchodních značek do všech 

maloobchodních řetězců, který byl donedávna realizován pouze ve vyspělých zemích jako 

je Švýcarsko či Německo. 

Vzrůstající konkurence na spotřebním trhu vedla mimo jiné ke změně poptávky 

stále náročnějších spotřebitelů, kteří povaţují vysokou kvalitu výrobků za samozřejmost. 

Dále očekávají příjemné nákupní prostředí a vysokou úroveň prezentace výrobků.  

Maloobchodníci se snaţí diferencovat od konkurence, dotvářet svou vlastní image 

či získat si a udrţet loajální zákazníky. Toho mohou dosáhnout nabídkou kvalitních 

výrobků za nízkou cenu, kterou si stanoví bez závislosti na jednání konkurence. K tomu 

v dnešní době slouţí zařazení maloobchodních značek do svého sortimentu. 

Cílem mého výzkumu bylo zhodnotit trţní pozici maloobchodních značek 

v segmentu drogistického zboţí. Nutností bylo zvolit maloobchodní značky takových 

výrobkových kategorií, které se vyskytují ve všech zvolených maloobchodních jednotkách, 

a to řadu tělových mlék a aviváţí. Porovnávala jsem maloobchodní značky v drogistických 

prodejnách, které mají na našem trhu největší zastoupení. Do zkoumaných 

maloobchodních jednotek jsem zařadila také dva hypermarkety, z důvodu široké nabídky 

drogistického zboţí. 

Výzkum probíhal v přirozených podmínkách maloobchodních prodejen 

prostřednictvím kvalitativní analýzy – metodou pozorování. Velký důraz byl kladen na 

způsob prezentace a vystavení výrobků ve zvolených kategoriích. K tomu mi poslouţila 

metoda TSI, díky které jsem stanovila následující závěry. 

V kategorii tělových mlék měl bezkonkurenčně nejlepší pozici Rossmann, jehoţ 

hodnota TSI byla 60 %. Privátní značky jsou zde nejen ve velmi širokém zastoupení, ale 

také jejich způsob prezentace a vystavení je na velmi vysoké úrovni. Na druhém místě se 

umístil Schlecker, avšak hodnota jeho TSI byla poloviční v porovnání s Rossmannem  

(30,2 %). Na třetím místě byla s 20,1 % drogerie DM. Hypermarkety Tesco a Albert byly 

hodnoceny velmi podobně a jejich hodnota TSI byla pod 4 %. U Alberta hypermarketu 

jsem dokonce navrhla úplně zrušení kategorie tělových mlék privátních značek, jelikoţ si 

myslím, ţe tento přístup můţe mít špatný vliv na značku Euroshopper obecně. 
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Co se týče kategorie aviváţí, hodnocení a tedy i trţní pozice maloobchodních 

značek zde byly naprosto odlišné. Nejlépe bylo hodnoceno Tesco, které dosáhlo velmi 

překvapivě hodnoty TSI 67 %, coţ svědčí o absolutním leadrovi na trhu v kategorii aviváţí 

privátních značek. Velmi podobně byly hodnoceny drogerie DM a Rossmann, jejichţ 

hodnota TSI se pohybovala kolem 40 %. Lze z toho tedy usuzovat, ţe přístup 

maloobchodníků je zde téměř shodný a pozice bude pravděpodobně také velmi podobná. 

Výrazně niţší hodnotu TSI měl s 13,2 % Schlecker. Bylo to především tím, ţe této 

kategorii byla věnována poměrně malá prodejní plocha a výrobky privátních značek 

nebyly optimálně umístěny, coţ můţe vést k tomu, ţe se zákazník mnohdy o těchto 

aviváţích ani nedozví. Doporučila jsem proto umístit tyto výrobky také do jiné částí 

prodejny nebo na ně alespoň upozornit sekundárním oceněním. Zcela nejhorší byl stejně 

jako v kategorii tělových mlék Albert hypermarket, který měl díky nulové hodnotě 

inventory indexu také hodnotu TSI 0 %. Jako hlavní příčinu tohoto výsledku jsem 

stanovila nedostatečný počet personálu nebo nedostatečná pozornost, věnovaná jak 

pravidelnému doplňování zboţí do regálů, tak čistotě prodejní plochy. Odstranění tohoto 

nedostatku by tedy mohlo vést k výraznému zlepšení trţní pozice. 

Na základě těchto výsledků lze očekávat, ţe pozice privátních značek bude i nadále 

posilovat a vůči značkám tradičních výrobců budou stále konkurenceschopnější. 
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