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1 Úvod 

 

V současnosti má zákazník na výběr z mnoha moţností, kam v případě potřeby 

určitého zboţí zajít nakupovat. Na trhu působí mnoho obchodních řetězců, které se snaţí 

neustále o zvyšování celkového prodeje a dosaţení pozice leadera na trhu. Dnes jim však 

nejde pouze o to, aby u nich zákazník realizoval svůj nákup, ale jde hlavně o to, aby se k nim 

jejich zákazníci pravidelně vraceli. Uvědomují si, jak je pro ně velmi důleţitá věrnost 

zákazníků a proto se jim snaţí nabídnout co nejzajímavější a nejvýhodnější programy, díky 

kterým by si je udrţely (popřípadě nalákaly nové potenciální zákazníky) a díky kterým by si 

vybudovaly onu věrnost a pravidelné návraty zákazníků.  

Obchodní řetězce se snaţí na své potenciální i současné zákazníky působit rozsáhlou 

a zajímavou komunikací, která se stále více rozvíjí, je dokonalejší a vede k přilákání, udrţení 

zákazníků a jejich dlouhodobé spokojenosti. Mezi nejčastější prvky marketingové 

komunikace, které obchodní řetězce vyuţívají, patří reklama (televizní, rozhlasová, 

internetová či tištěná),  podpora prodeje, public relations, přímý marketing, sponzoring či 

nové trendy jakou jsou product placement, guerilla marketing, mobilní marketing, sociální 

sítě aj. 

Je velice těţké se mezi tak širokou konkurencí na trhu prosadit a vybudovat si 

rozsáhlou škálu věrných zákazníků. Dnešní doba je dobou neustálých inovací a dobou 

nekonečného technického vývoje, coţ si obchodní řetězce velmi dobře uvědomují, a tudíţ si 

zakládají na vývoji, integrované marketingové komunikaci a na dobré pověsti. Snaţí se být 

neustále o krok napřed před svou konkurencí, aby si udrţely své stávající zákazníky, ale také 

aby se jejich počet neustále zvyšoval a tím rostl jejich prodej a zisky. 

Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila Analýzu komunikačních aktivit 

vybraných obchodních řetězců. Konkrétně jsem si vybrala obchodní řetězec Tesco, který je 

leaderem na trhu, a obchodní řetězec Albert, který je jeho největším konkurentem. Toto téma 

jsem si vybrala z několika důvodů. Hlavním důvodem je fakt, ţe obchodní řetězce působí 

kaţdodenně na statisíce ne-li miliony lidí v České republice. Setkáváme se s nimi denně, ať uţ 

aktivně (nákupy) či pasivně (zahlédneme je).  

Hlavním cílem mé práce je analyzovat současné komunikační aktivity obchodních 

řetězců Tesco a Albert v České republice a také zjistit, jak působí na své stávající  
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a potenciální zákazníky.  Následně také vyhodnotím, který z obchodních řetězců více působí 

na obyvatele a v čem je daný obchodní řetězec horší či naopak v čem má oproti konkurenci 

výhodu.  

K analýzám budu pouţívat metodu dotazování zákazníků pomocí dotazníků  

a metodu pozorování pomocí pozorovacích listů. 
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2 Charakteristika trhu a vybraných společností 

2.1 Vývoj maloobchodu v ČR 

Dle odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ byl maloobchod zařazen do 

kategorie 52. V současné době dle CZ NACE patří maloobchod do kategorie 47. 

Maloobchodní činnost zahrnuje veškeré aktivity, které jsou spojené s prodejem zboţí nebo 

sluţeb přímo konečným spotřebitelům k osobnímu nekomerčnímu vyuţití. Stále více se 

v maloobchodu objevuje pojem retailing, coţ je maloobchod zcela vybavený logistickým 

zázemím a kvalifikovaným informačním systémem s managementem na profesionální úrovni. 

V posledních desetiletích prošel maloobchod výrazným vývojem a razantními 

změnami. Obchod v České republice se nyní vyvíjí velmi dynamicky, ale také 

nepředvídatelně.  Ovšem nerozvíjí se pouze obchod samotný, mění se i zákazník a okolní 

prostředí. Neustálou inovací a nezbytnou modernizací se na trhu také objevují stále nové 

formy obchodu.  

Z hlediska vývoje obchodu v ČR můţeme obchod rozčlenit do 5 vývojových období. 

I.    Období 1990-1994 

Po politickém převratu v roce 1989 česká ekonomika otevřela svůj trh zahraničním 

firmám a ty se zde začaly pomalu prosazovat. Mezi první firmy působící v České 

republice patřily Euronova, Billa, Baumax, Plus Discount, Delvita a Kmart. Rychle zde 

vzniklo silné konkurenční prostředí a tvrdý boj o zákazníky. Dne 6. června 1991 byl 

v Jihlavě otevřen první supermarket v ČR s názvem MANA patřící holandské 

společnosti Ahold. 

II.    Období 1995-1998 

V roce 1996 se na českém trhu objevil nový maloobchodní formát – hypermarket. 

Dosud nevídaný koncept si rychle našel mezi zákazníky své místo a rostl na oblibě. 

Razantně se začaly rozvíjet také supermarkety a diskontní prodejny. Nabídka však 

začala převyšovat poptávku a vznikl tak prostor pro vývoj trhu zákazníka. 

III.    Období 1999-2002 

Stále více roste obliba nakupovat ve velkoplošných prodejnách. Více neţ polovina 

českých domácností upřednostňovala nákupy v moderních typech prodejen jako jsou 

hypermarkety, supermarkety či diskonty. Začínají se stavět nákupní centra, která 
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poskytují nový rozměr v nakupování. Rozvoj obchodu však začíná stagnovat, slábne 

pozice supermarketů a hypermarketů a jsou vyčerpány lokality vhodné pro výstavbu. 

IV.    Období 2003-2009 

V roce 2003 vstupuje na trhu diskont Lidl a sílí tak pozice diskontních podejen, které 

pouţívají strategii nízkých cen. Nabídka v některých oblastech převyšuje poptávku, coţ 

se odráţí na změnách v preferencích spotřebitelů. Spotřebitelé nyní kladou vyšší důraz 

na kvalitu zboţí a sluţeb. Z českého trhu dokonce začínají odcházet některé obchodní 

řetězce (v roce 2005 a 2006 je to Carrefour a Julius Meinl). Jelikoţ jsou vhodné lokality 

ve velkých městech jiţ vyčerpány, začínají se řetězce zaměřovat i na menší města  

a dochází tak k opětovnému rozvoji hypermarketů. V dnešní době je český 

maloobchodní trh mezi nejvíce koncentrovanými ve střední a východní Evropě. 

Objevují se neustále nové maloobchodní formáty jako je například convenience stores. 

V roce 2004 bylo na území ČR 555 supermarketů, 426 diskontních prodejen a 160 

hypermarketů. Obchod je také výrazně ovlivněn vstupem České republiky do Evropské 

unie v květnu 2004. 

V.    Období 2009-nyní 

Zákazníci dávají přednost nákupům ve velkoplošných prodejnách, avšak zpravidla 

nenakupují vše na jednom místě, ale některé kategorie si obstarávají raději v malých 

prodejnách (maso). Zákazníci často nakupují v různých maloobchodních formátech 

(jednu poloţku si koupí ve značkovém butiku, pro druhou si zajdou do diskontní 

prodejny, pro třetí jdou třeba do hypermarketu). Dnešní prostředí se mění velmi rychle  

a to zejména díky rozvoji informačních a komunikačních technologií. Stále populárnější 

se stává nakupování přes internet v různých internetových obchodech tzv. e-shopech. Na 

konci roku 2009 na tuzemském trhu fungovalo 476 supermarketů, 258 hypermarketů  

a 612 diskontních prodejen Počet supermarketů se v roce 2009 nezvýšil, počet 

hypermarketů však narostl o 12 a počet diskontních prodejen také vzrostl o 12.  

 

Z hlediska vývoje maloobchodu v České republice můţeme tedy říci, ţe  

za uplynulých 20 let ušel maloobchod velký kus cesty. Zdaleka však není na jejím konci, 

protoţe se vlivem rozvoje a inovací maloobchod neustále vyvíjí, vznikají nové maloobchodní 

formáty a otevírají se stále nové a nové moţnosti. 
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2.2  Charakteristika trhu 

2.2.1 Demografické skutečnosti ČR ve zkratce 

Ke 30. září roku 2010 měla Česká republika 10 526 685 obyvatel. Nejvíce obyvatel 

mělo hlavní město Praha (1 249 026) následované Brnem, Ostravou, Plzní, Libercem, 

Olomoucí atd. (viz příloha 1). Za první tři čtvrtletí vzrostl počet obyvatel o 19,9 tisíce osob 

proti přírůstku 36,2 tisíce za stejné období roku 2009. Pokračovalo sniţování aktivního salda 

zahraničního stěhování, které meziročně kleslo z 25,9 tisíce na 9,6 tisíce osob. Více neţ 

polovina přírůstku byla tvořena přirozeným přírůstkem, počet narozených byl o 10 300 osob 

vyšší neţ počet zemřelých. Zahraniční migrací přibylo 9 600 obyvatel a k 30. září 2010 ţilo 

na území ČR 425 568 cizinců. 

Co se týče kupní síly obyvatelstva došlo k ještě většímu prohloubení rozdílů mezi 

jednotlivými městy a okresy České republiky. Nejbohatším okresem zůstává tradičně Hlavní 

město Praha s průměrným disponibilním příjmem více jak 220 tisíc Kč ročně následované 

Plzní (188 tisíc Kč ročně) a Mladou Boleslaví (179 tisíc Kč ročně). Naopak nejchudším 

okresem zůstává Bruntál se 144 tisíci Kč ročně, který těsně zaostává za Karvinou  

a Hodonínem (145 tisíc Kč ročně). Titul nejbohatšího města nad 10 tisíc obyvatel si drţí 

hlavní město Praha (223 tisíc Kč ročně), druhým městem jsou Říčany (210 tisíc Kč ročně)  

a třetí se umístil Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (206 tisíc Kč ročně). Nejchudším městem 

se stala Karviná se 141 tisíci Kč ročně, druhé nejchudší město zastává Orlová (143 tisíc Kč 

ročně) a třetí místo obsadila Krupka (145 tisíc Kč ročně). Průměrná úroveň kupní síly 

v okresech a obcích ČR je znázorněna v příloze 1. 

2.2.2 Maloobchodní formáty 

Typologie maloobchodních jednotek dle evropského pojetí: 

a) (Úzce) Specializované prodejny 

b) Smíšené prodejny 

c) Obchodní domy 

d) Specializované obchodní domy 

e) Samoobsluhy s potravinami – Convenience stores 

f) Supermarkety 

g) Hypermarkety 
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h) Specializované velkoprodejny 

i) Diskontní prodejny 

 

Ve své práci se budu zaměřovat na hypermarkety a supermarkety, proto dále rozvedu 

jen tyto dva maloobchodní formáty.  

Supermarket je samoobsluţná prodejna nabízející převáţně potravinářské zboţí 

denní spotřeby s doplňkovým nepotravinářským sortimentem (drogerie, tisk, domácí 

prostředky aj.), která klade důraz na nabídku čerstvého zboţí. Prodejní plocha supermarketu 

se pohybuje v rozmezí 400 aţ 2500 m
2
 a  sortiment zahrnuje 5 aţ 10 tisíc druhů zboţí.  

Hypermarket je velkokapacitní samoobsluţná prodejna se širokou nabídkou jak 

potravinářského tak nepotravinářského zboţí a to vše pod jednou střechou. Prodejní plocha 

hypermarketu je větší neţ 2500 m
2
 a jsou umísťovány v místech s výhodnou dopravní 

polohou. Nejvíce hypermarketů je v Moravskoslezském kraji s počtem 37 provozoven, dále 

v Ústeckém kraji se nachází 25 hypermarketů, 24 hypermarketů je v Jihomoravském a Středo-

českém kraji. K 1.1.2009 zůstaly bez hypermarketu jen 4 okresy – Prachatice, Semily, Tachov 

a Plzeň-jih. Dle měst má nejvíce hypermarketů Praha s počtem 23 (Tesco 6, Kaufland 6, 

Albert 4, Globus 3 a Interspar 4), dále Brno 12 hypermarketů (Tesco 4, Kaufland 3, Albert 1, 

Globus 1 a Interspar 3) a Ostrava 11 hypermarketů (Tesco 3, Kaufland 4, Albert 1, Globus 1  

a Interspar 2). 

Kaţdý rok od roku 2002 pořádá společnost GE Money Multiservis anketu  

o nejlepšího Obchodníka roku, která probíhá v 11 kategoriích a vítězové jsou vybráni na 

základě reprezentativního šetření realizovaného nezávislou společností STEM/MARK s.r.o., 

která v době od prosince do ledna osloví tisíc spotřebitel z celé České republiky. Dále pro své 

favority také pomocí internetu a SMS zpráv hlasuje široká veřejnost po dobu 3 měsíců o cenu 

Obchodník roku – cena veřejnosti. V roce 2009 byly výsledky následující (nezahrnuji všechny 

kategorie, pouze související s DP):  

Hypermarket/Supermarket roku – 1. Tesco, 2. Kaufland, 3. Albert 

Diskont roku – 1. Lidl, 2. Penny Market, 3. Norma 

Nákupní centrum roku – 1. Galerie Vaňkovka, 2. Avion Shopping Park Ostrava,  

        3. Metropole Zličín 

Absolutní vítěz – Lidl 

Cena veřejnosti – 1. Lidl, 2. Kaufland, 3. IKEA 
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2.2.3 Zákazníci 

V několika posledních letech se nákupní chování Čechů díky obchodním řetězcům 

podstatně změnilo. Zákazníci jsou nyní rozděleni do různých skupin, které mají odlišný vztah 

ke značkám výrobků, cenám a prodejnám. Obchodníci si tak musejí mnohem více promýšlet 

zacílení reklamních kampaní pomocí nichţ přitahují zákazníky do svých prodejen.  

Výraznou charakteristikou českého zákazníka je dnes rozmlsanost, neboť si zvykl na 

výrazné slevy a pokud nejsou alespoň dvojciferné, tak ho to prostě nezajímá. Zákazníci se 

také naučili vyčkávat s nákupem aţ na chvíli, kdy obchodníci nabídnou zboţí za výhodnou 

cenu v akci. Vyplývá z toho také, ţe lidé dnes preferují prodejny podle toho, kde je zrovna 

nějaká výhodná cenová nabídka. 

Dle analytika Zdeňka Skály ze společnosti Incoma GfK se zhruba pětina českých 

zákazníků při nákupech řídí zvykem a příliš nehledí na ceny, nabídku zboţí či jeho značky. 

Na druhou stranu stejné je i procento lidí, kteří si do obchodu přijdou jen pro zboţí v akci  

a nekoupí si uţ nic dalšího. Třináct procent lidí patří do skupiny nerado nakupujících, kteří 

chtějí pouze rychle nakoupit a ledacos tomu obětují. Rozdíly se podle něj promítají do celého 

nákupního chování včetně toho, do jakých obchodních řetězců zákazníci chodí nakupovat.  

Kaţdý nákupní řetězec má svůj určitý profil. Přes 50 % celkového počtu zákazníků 

řetězce tvoří dva typy zákazníků. Například řetězec Interpsar či Globus navštěvují zákazníci 

vyhledávající určitou úroveň prodejny a kvalitu. Kaufland upřednostňují zákazníci jdoucí po 

levných cenách a přitom velkém nákupu. Pro Lidl jsou typičtí zákazníci nakupující za nízké 

ceny. Naopak v COOPU zákazníci hledají příjemné prostředí a tradiční značky. 

Neustále roste mezi zákazníky obliba diskontních prodejen, kdy pro jiţ téměř 

čtvrtinu českých domácností je diskont hlavním nákupním místem. Menší maloobchodní 

formáty tak získávají nové zákazníky kombinací dostupnosti a akčních nabídek. 

Z výzkumu SUPERMARKET & DISKONT 2010 společnosti Incoma Gfk vyplývá, 

ţe Češi nejvíce utrácí v hypermarketech (41 % domácností je uvádí jako hlavní nákupní 

místo), 24 % domácností v diskontech, 18 % v malých samoobsluhách a pultových 

prodejnách, 15 % v supermarketech a 2 % v jiných maloobchodních formátech. Dle výzkumu 

české domácnosti utratí nejvíce za potraviny v hypermarketu Kaufland, dále v diskontu Penny 
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Market, v řetězci Tesco a Albert. Největší nárůst podílu na hlavním nákupním místě potravin 

zaznamenal diskont Lidl. 

2.2.4 Maloobchodní tržby v ČR 

Rok od roku maloobchodní trţby neustále rostly, aţ v roce 2009 začaly trţby klesat  

a maloobchodníkům se tak sníţily trţby o téměř tři miliardy na 309 miliard (TOP 10 

maloobchodníků). Vývoj trţeb je zobrazen v příloze 1. Za pokles celkového obratu největších 

tuzemských obchodníků mohlo několik faktorů jako šetření obyvatelstva kvůli doznívající 

krizi či změny u samotných obchodníků.  

Lídrem trhu společností je německá skupina Schwarz provozující obchodní jednotky 

Lidl a Kaufland, která utrţila v roce 2009 59 miliard (o 1,5 miliardy více neţ v roce 2008). 

Společnosti Ahold se sníţily trţby o jednu miliardu, pravděpodobně v důsledku radikální 

změny modelu na trhu (Ahold sjednotil své supermarkety a hypermarkety pod jednu značku 

Albert). Tesco Stores ČR si oproti roku 2008 polepšilo - trţby se zvýšily o 2,1 mld Kč, ovšem 

spadlo na třetí pozici, kdyţ ho předběhla společnost Rewe ČR. Ta zaznamenala nejvýraznější 

nárůst trţeb o 10 mld Kč. Pořadí a výše trţeb je zaznamenána v tabulce 2.1. 

Tab. 2.1: Tržby 10 největších obchodníků v ČR 

Tržby deseti největších obchodníků (v miliardách Kč) 

Pořadí 

2009 

Pořadí 

2008 
Firma Tržby 2008 Tržby 2009 

1 1 Schwarz ČR (Kaufland, Lidl) 57,5 59,0 

2 5 Rewe ČR (Billa, Penny Market) 38,5 48,5 

3 2 Tesco Stores ČR 44,5 46,5 

4 3 Ahold ČR 44,0 43,0 

5 4 Makro 39,5 36,6 

6 6 Globus 25,4 26,3 

7 8 Geko Tabák 17,5 17,2 

8 9 Spar ČR (Spar, Interspar) 13,7 13,8 

9 10 Peal (velkoobchod) 9,3 9,5 

10 - Ikea 8,5 9,0 

  Celkem 298,4 309,4 

Zdroj: [13] 
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2.3 Tesco stores ČR a.s. 

2.3.1 Historie a vývoj společnosti 

Mezinárodní společnost Tesco byla zaloţena v roce 1919 ve Velké Británii britským 

vojákem královského letectva, který nakoupil za 30 liber potraviny z přebytečných válečných 

zásob a začal je prodávat ve svém stánku v Londýně. V roce 1924 uvedl na trh první zboţí 

pod vlastní značkou s názvem Tesco Tea, z něhoţ později převezme název celá společnost. 

V roce 1956 Tesco otevřelo svůj první samoobsluţný obchod a v roce 1961 otevřelo první 

supermarket v Leicesteru. Dnes je Tesco třetí největší maloobchodní společností na světě, 

která provozuje zhruba 4000 obchodů ve 14 zemích světa. 

Společnost Tesco Stores ČR a.s. vstoupila na český trh v roce 1996, kdy odkoupila 

šest obchodních domů od společnosti K-mart. V roce 1998 otevřelo první hypermarket 

v Praze-Zličíně, v roce 1999 se otevírá první Obchodní centrum Letňany, v roce 2005 

v Mikulově mohou obyvatelé navštívit první supermarket, v roce 2005 zahajuje provoz první 

čerpací stanice Tesco v Karlových Varech, v roce 2008 se otevírá Tesco Expres v Praze  

a v roce 2009 představuje první obchodní dům v Liberci pod názvem My. V současnosti 

Tesco provozuje v České republice 69 hypermarketů, 41 supermarketů, 25 prodejen Tesco 

Expres, 6 obchodních domů a 18 čerpacích stanic (k 23.11.2010).  

Od roku 2002 umoţňuje Tesco nakupování z domu za nízké ceny prostřednictvím 

internetu na adrese www.tesco-shop.cz s online donáškou, ovšem pouze pro Prahu a blízké 

okolí. 

V září 2010 Tesco otevřelo zcela nový formát Tesco Extra v Plzni. Jsou to 

hypermarkety přestavěné na velkoplošné obchody, jejichţ součástí je i lékárna, optika, 

prodejna s telekomunikačními zařízeními a prodejna s fotosluţbami. 24.11.2010 Tesco 

otevřelo také první Extra Eden v Praze. 

V řijnu 2010 Tesco také otevřelo první specializovaný obchod s oblečením F&F 

v praţském obchodním centru Palladium. Pokud se tento obchod osvědčí, plánuje otevřít další 

obchody a to nejen v Česku, ale také v jiných zemích.  

Tesco však plánuje během příštích pěti let téměř zdvojnásobit své prodejní prostory. 

Nyní Tesco jedná o odkoupení sítě 128 malých obchodů Ţabka a Koruna (81 malých obchodů 

Ţabka v Praze a Středočeském kraji a 47 prodejen Koruna na severovýchodní Moravě). 
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Obchody Koruna Tesco zrekonstruuje a přestaví na samoobsluhy Tesco Expres, zatímco 

prodejny Ţabka plánuje dále provozovat formou franchisingu. V centru Brna chce naopak 

Tesco přistavět třípodlaţní obchodní galerii o výměře přes 7000 metrů čtverečních. 

2.3.2 Postavení na trhu 

Tesco si od svého vstupu na český trh v roce 1996 stále více upevňuje svou pozici. 

Pomalu se stalo nejvýznamnějším hypermarketem v ČR a stále více lidí mu dává přednost 

před ostatními řetězci (jeho trţby neustále rostou). Tesco si tak drţí pozici „dvojky“ na trhu. 

Firma se dlouhodobě věnuje charitativní činnosti a aktivně působí v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí. Tesco se snaţí chovat jako dobrý a zodpovědný soused v místě, kde 

působí, a proto vypracovalo Plán zodpovědného sousedství, který zahrnuje péči o ţivotní 

prostředí a snahu stát se součástí komunity. Plán zahrnuje výstavbu nových energeticky 

úsporných obchodů či instalaci energeticky úsporných opatření na stávajících obchodech, 

nahrazení igelitových tašek ekologickými variantami, budování férových a spravedlivých 

vztahů s dodavateli, spolupráci s místními dodavateli aj. 

Obr.  2.1: Logo projektu Zodpovědný soused 

 

 

 

       Zdroj: [14] 

V roce 2009 zaloţila Nadační fond Tesco, jehoţ cílem je podpora sociálně  

a zdravotně znevýhodněných osob, rozvoj zdravého ţivotního stylu a ochrana ţivotního 

prostředí. Nejúspěšnějšími projekty Nadačního fondu byla vánoční sbírka Pomáhejte s námi 

nebo projekt Tesco Charita roku. Partnery fondu jsou Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, 

Unilever, EUFI, Kostelecké uzeniny a SSL. Aktuální kampaň v obchodech Tesco probíhá na 

podporu vzdělání dětí, kdy od poloviny listopadu do konce dubna mohou zákazníci podpořit 

dobrou věc tak, ţe nakoupí výrobky Procter & Gamble (kaţdým výrobkem přispějí 1 Kč do 

fondu). V lednu se připojí také firma Colgate (zakoupením  jednoho zboţí přispěje zákazník  

2 korunami). Za listopad 2010 Tesco jiţ získalo do Nadačního fondu 238 110 Kč. 



 11 

Obr.  2.2: Nadační fond Tesco 

 

 

 

Zdroj: [15] 

V roce 2008 Tesco odstartovalo novou formu zapojení veřejnosti a svých 

zaměstnanců do celonárodního charitativního projektu s názvem Běh pro ţivot. Smyslem je 

podpořit boj s rakovinou a získat peníze na léčbu onkologických pacientů (pro rok 2010 

směřuje pomoc Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek). Jedná se o několik rodinných 

zábavních odpolední spojené s krátkým 4 kilometrovým během. Cílem není vyhrát, ale přijít  

a účastnickým poplatkem přispět na charitativní účely. 

2.3.3 Filosofie a vize společnosti 

Základní filosofií společnosti je snaha poskytnout zákazníkům to nejlepší a stát se 

obchodem pro všechny. Úspěch Tesco spatřuje v naslouchání přáním svých zákazníků. Vize 

společnosti si zakládá na širokém sortimentu, vysoké kvalitě a nízkých cenách zboţí, 

profesionální obsluze zákazníků v příjemném prostředí, na neustálém zlepšování posky-

tovaných sluţeb, na dodrţování přísným norem kvality a na vyuţívání technologií šetrných 

k ţivotnímu prostředí. 

2.3.4 Ekonomické výsledky a ocenění 

Z hlediska vývoje trţeb si Tesco drţí druhou pozici mezi obchodními řetězci za 

skupinou Schwarz ČR (Kaufland a Lidl). V roce 2006 mělo Tesco trţby ve výši 37 miliard Kč, 

v roce 2007 trţby 44 miliard Kč, v roce 2008 trţby 44,5 miliard Kč a v roce 2009 46,5 miliard 

Kč. Z vývoje trţeb lze soudit, ţe i přes proběhlou krizi Tescu neustále trţby rostou. 

Co se  týká ocenění je Tesco velmi úspěšnou společností. V letech 2004, 2006 a 2007 

bylo vyhodnoceno v soutěţi Obchodník roku jako absolutní vítěz a zároveň vyhrálo kategorii 

hypermarket roku v letech 2004, 2006, 2007, 2008 a 2009. Drţí také titul Profesionál roku 

2007, TOP Retailer 2008/2009 a Zaměstnavatel roku 2005. Za příkladnou péči vůči svým 

sociálně či zdravotně znevýhodněným zaměstnancům obdrţelo Tesco ocenění v soutěţi 
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Stejná šance–Zaměstnavatel roku 2008. V roce 2005 bylo oceněno také v soutěţi Personální 

projekt.  

Velmi významným oceněním je pro Tesco cena Energy Globe Award v kategorii 

Země z roku 2008, kterou Tesco získalo za výstavbu energeticky úsporného obchodu v Ţatci.  

2.3.5 Sortiment 

Tesco nabízí široký sortiment čerstvých a trvanlivých potravin, elektroniky, drogerie, 

hraček, oblečení a obuvi a sportovních a kancelářských potřeb.  

Velmi si také zakládá na prodeji svých vlastních privátních značek. Tesco značky 

zahrnují několik řad produktů od nejniţších cen přes značky respektující moderní a zdravý 

ţivotní styl, vysokou kvalitu aţ po oděvní kolekci. Jedná se o značky Tesco Value, Tesco 

standard, Tesco Organic, Tesco Healthy Living, Tesco Light Choices, Cherokee a F&F. 

Například značky Tesco Standard a Tesco Value tvoří jiţ zhruba 25 procent celkového 

sortimentu potravin v obchodech Tesco. 

Značku F&F Tesco uvedlo na trh v roce 2008 a nyní ji prodává v 11 zemích světa. 

V současnosti Tesco patří k dlouhodobě největším prodejcům textilu v České republice 

s trţbami za textil ve výši 4,6 miliard Kč a v prodeji předstihuje i firmy jako je New Yorker či 

C&A. 

2.3.6 Služby 

Z hlediska sluţeb nabízí Tesco velmi rozvinutou škálu moţností, ať uţ se jedná  

o sluţby věrnostního programu, finanční sluţby, sluţby v obchodech či sluţby na internetu. 

V září 2010 spustilo Tesco věrnostní program Clubcard, který odměňuje své 

zákazníky za provedené nákupy. Po zaregistrování dostane zákazník kartu Clubcard a tu 

předkládá při kaţdém nákupu na pokladně. Za kaţdých utracených 10 Kč získá zákazník 

jeden bod na svůj účet a jednou za čtvrt roku mu pak přijdou poštou poukázky a slevové 

kupony na další nákup.  

V rámci finančních sluţeb mohou zákazníci vyuţít splátkový prodej, hotovostní 

půjčku a Tesco kreditní kartu. Hotovostní půjčku si můţe zákazník vzít kdykoliv, nepotřebuje 
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k ní ručitele, sám si zvolí počet splátek a neplatí ţádné poplatky za vyřízení a předčasné 

splacení. Společnost také v budoucnu uvaţuje o poskytování různých druhů pojištění. 

Sluţby poskytované v obchodě zahrnují akceptaci platebních karet (VISA, 

MasterCard, Maestro, Diners Club International), akceptace stravenek a ostatních poukázek 

(Gastropass, Ticket Restaurant, Chéque déjeuner), dárkové poukázky Tesco (v hodnotě 50, 

100, 200, 500 a 1000 Kč), pokladny bez front (pokud jsou před zákazníkem více jak dva 

zákazníci, otevírá se nová pokladna), samoobsluţné pokladny, rozvoz zboţí zdarma do 30 km 

(při nákupu nad 3000 Kč), autobus zdarma (autobusové linky zdarma v některých městech), 

moţnost reklamace zboţí, centrum sluţeb zákazníků a recyklace zářivek. Svým zákazníkům 

také poskytuje igelitové tašky zdarma. 

Sluţby na internetu jsou poskytovány na internetových stránkách www.itesco.cz  

a slouţí ke snadnějšímu a rychlejšímu přístupu. Poskytují moţnost registrace a vytvoření 

uţivatelského profilu, vybrat si své Tesco a získávat o něm informace či moţnost nahrát si 

obchody Tesco do GPS navigace. 

Dnešní doba poskytuje mnoho moţností jak inovovat a neustále vylepšovat 

dosavadní sluţby. Tesco ve svých hypermarketech Extra například začalo zavádět nákupní 

vozíky bez mincí.  

Novinkou na českém trhu by také mělo být otevření internetového obchodu Tesco 

v roce 2011, tedy e-shopu nabízející rozváţku čerstvých potravin po celém území ČR. 

Internetová nabídka má být stejná jako v běţné kamenné prodejně, základem budou čerství, 

mraţené a trvanlivé potraviny a drogerie. 

2.3.7 Personál 

Společnost Tesco zaměstnává téměř 14 tisíc zaměstnanců a patří tak k největším 

zaměstnavatelům v České republice. Snaţí se dosáhnout pozice jednoho z nejlepších zaměst-

navatelů nejen mezi obchodními řetězci, stát se atraktivním zaměstnavatelem a zajistit 

spokojenost stávajících zaměstnanců díky novému systému odměňování. 

Tesco své zaměstnance rozděluje do tří základních kategorií – obchodní jednotky, 

distribuční centra a centrální kanceláře. V obchodních jednotkách pracují zaměstnanci 

v jednotlivých supermarketech, hypermarketech, prodejnách Tesco Expres a obchodních 
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domech. Dalších téměř 600 zaměstnanců pracuje v distribučním centru v Postřiţíně u Kralup 

nad Vltavou, které je druhým největším distribučním centrem v ČR. V Praze a v Brně sídlí 

centrální kanceláře Tesca zaměstnávající zhruba 1300 zaměstnanců. 

Tesco také nabízí spolupráci vysokým školám a absolventům na koncepční  

a dlouhodobé bázi, poskytuje moţnost spolupracovat při vypracovávání bakalářských či 

diplomových prací. Cílem těchto aktivit je prezentace a představení Tesca studentům, 

vytipování talentů a práce s nimi, spolupráce na projektech, výměna informací či prohloubení 

dobrých vztahů se vzdělávacím sektorem. 

Společnost se snaţí o individuální rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. 

Kaţdý ze zaměstnanců má tak moţnost rozvíjet svůj potenciál a vědomosti pomocí 

tréninkových a rozvojových programů. Můţe si vybrat ze širokého spektra školení reagující 

na jeho profesní potřeby, ať uţ se jedná o školení interní či školení externí prováděná 

externími firmami. 

V roce 2005 bylo Tesco oceněno v soutěţi Zaměstnavatel roku 2005 cenou za 

nejlepší Personální projekt roku 2005 – Rozvojové programy. 

2.3.8 Logo a slogan 

Logo společnosti Tesco je vyjádřeno dvěma základními barvami – červenou  

a modrou viz obrázek 2.3. 

Obr.  2.3: Logo společnosti Tesco 

 

Zdroj: [16] 

Slogan je vyjádřen slovy: „S námi ušetříte“ a vyjadřuje principy Tesca orientovat se 

na niţší ceny a dlouhodobé vztahy se zákazníky. 
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2.4 Ahold Czech Republic, a.s. 

2.4.1 Historie a vývoj společnosti 

Společnost Ahold, která sídlí v Amsterdamu, je přední maloobchodní prodejce 

potravin působící v 11 zemích světa. Provozuje přes 3500 prodejen a zaměstnává 141880 

zaměstnanců. V Evropě je leaderem trhu v Nizozemsku, kde provozuje také internetový 

obchod www.albert.nl. Historie společnosti sahá aţ do roku 1887, kdy Albert Heijn otevřel 

první malý obchod s potravinami v Zaandanu na severu Amsterdamu.  

V roce 1990 vstupuje společnost Ahold Czech Republic a.s. na český trh (původně 

pod názvem Euronova a.s.) a otevírá zde první řetězec supermarketů pod názvem Mana (první 

supermarket v roce 1991 v Jihlavě). V roce 1998 otevírá v Praze-Průhonicích svůj první 

hypermarket Hypernova. V letech 2000-2001 se z řetězců Sezam a Mana stává Albert, 

prodejny Prima se přejmenovávají na Hypernovy. Na podzim roku 2005 přebírá Ahold 57 

prodejen společnosti Julius Meinl. V roce 2009 dochází k rebrandingu prodejen Hypernova na 

Albert hypermarket.  

V současnosti provozuje Ahold téměř 280 prodejen a 23 čerpacích stanic po celé 

České republice. V roce 2008 obslouţila téměř 200 milionů zákazníků. 

2.4.2 Postavení na trhu 

Společnost Ahold je jedničkou na trhu mezi supermarkety. V loňském roce prošla 

významnou remodelací a veškeré své prodejny Albert a Hypernova sjednotila pod jednotnou 

značku Albert, členěnou na Albert supermarkety a Albert hypermarkety. Investovala velké 

finanční prostředky do rekonstrukce interiéru supermarketů a hypermarketů, cenové kampaně 

a také zmenšení prodejní plochy největších hypermarketů. Došlo také k uzavření 23 

neziskových prodejen. Ahold však chce těmito kroky směřovat k upevnění pozice na českém 

trhu. 

Od 1. září 2009 začal fungovat Nadační fond Albert s cílem dlouhodobé podpory 

zdravého ţivotního stylu a podpory projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně 

znevýhodněných dětí a dospělých. Partnery Nadačního fondu Albert jsou Nadace táta a máma 

a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Klíčovým projektem zůstává oblíbený koncept 
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S Bertíkem za dětským úsměvem, který podporuje stovky dětských domovů po celé ČR jiţ 

devět let a rozdělil bezmála 54 milionů korun.  

Dále je Ahold jiţ šestým rokem organizátorem projektu Zdravá 5 zaměřující se na to, 

aby se děti naučily vnímat zdravé potraviny, především ovoce a zeleninu, jako součást svého 

ţivota. Pro děti z mateřských a základních škol je připraven vzdělávací program formou her, 

které na pár hodin usednou do školních lavic v netradiční škole z ovoce a zeleniny. 

2.4.3 Poslání, vize a strategie společnosti 

Cílem společnosti Ahold je vybudovat nejsilnější značku na českém maloobchodním 

trhu s potravinami, získat srdce zákazníků a vyvíjet se spolu s nimi. Posláním firmy je 

v Albertu najít vţdy skvělé potraviny za nízké ceny, hypermarkety mají usnadnit nákupy pro 

potřeby domácnosti, supermarkety se mají nacházet vţdy blízko a nabízet správný výběr pro 

kaţdodenní potřeby a také přinést zákazníkům úsporu peněz. 

Strategie společnosti pro roky 2010-2013 je postavena na nabídce skvělých potravin, 

nízkých cenách a úspoře peněz kaţdý den. Co se týká skvělých potravin chce Albert svým 

zákazníkům poskytovat nejlepší výběr potravin, být známý na trhu díky ovoci, zelenině, 

pečivu, lahůdkám a masům a propagovat svou vlastní značku Albert Quality, která bude mít 

stejnou či lepší kvalitu neţ značkové výrobky avšak za niţší ceny. Strategie nízkých cen 

spočívá v sortimentu levnějším neţ kdekoliv jinde a proto nebude mít zákazník důvod 

nakupovat u konkurence. Albert má taky za cíl pomáhat zákazníkovi ušetřit, proto 

v prodejnách komunikuje nízké ceny a výhodné nabídky. Letáky budou obsahovat výrazné 

promoční akce, takţe zákazník dostane kaţdý týden zboţí, které rád kupuje za dobrou cenu.  

2.4.4 Ekonomické výsledky a ocenění 

Pozice společnosti Ahold v posledních letech nepatrně ochabla, dle výše trţeb si dnes 

Ahold drţí aţ čtvrtou pozici s trţbami za rok 2009 43 miliard Kč. V porovnání s předchozím 

rokem 2008 mu trţby klesly o 1 miliardu Kč, kdyţ v roce 2008 společnost vykázala trţby ve 

výši 44 miliard Kč. K poklesu trţeb došlo také v důsledku remodelace na trhu, kdy se Ahold 

rozhodl sjednotit své hypermarkety a supermarkety pod jednotnou značku Albert. 

Společnost Ahold získala řadu ocenění a je drţitelem titulu Supermarket roku 2005, 

2006, 2007 a 2008.  



 17 

V roce 2009 prováděla Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodnocení 

obchodních řetězců, kdy se zaměřovala na bezpečnost potravin, dodrţování hygienických 

norem, funkčnost vnitřního kontrolního systému, jakost čerstvého ovoce a zeleniny, 

dodrţování teplotního řetězce, označování a zacházení s prošlými potravinami či výskyt 

falšovaných a klamavě označených výrobků. Ahold zde spolu s Lidlem a Makrem obsadili 

první pozici a nejlépe tak vyhověli zmíněným poţadavkům. (pozn. na druhém místě skončila 

Billa a Penny a na třetím Kaufland, Spar, Globus a Tesco). 

2.4.5 Sortiment 

Ahold v rámci svého sortimentu nabízí širokou škálu čerstvých a trvanlivých 

potravin, hraček, drogerie, elektroniky, oblečení a obuvi a sportovních a kancelářských potřeb.  

Na svých prodejnách Albert nabízí různé vlastní (privátní) značky od ekonomických 

aţ po prémiové značky. Mezi tyto značky patří Albert Excellent, Albert Bio, Albert Quality  

a Euro Shopper. Nyní je v prodeji přes 1600 výrobků vlastních značek a mezi nejoblíbenější 

mezi zákazníky patří chlazené masné výrobky, ovoce a zelenina, mléčné a pekárenské zboţí. 

2.4.6 Služby 

Mezi sluţby poskytované na prodejnách patří akceptace kreditních karet (Visa, 

MasterCard), dárkové poukázky (v hodnotě 100, 500 a 1000 Kč), nákup na stravenky 

(Sodexho Pass, Ticket Restaurant, Chegue Déjeneur), moţnost platby v Eurech, od listopadu 

2006 sluţba Cashback zdarma (moţnost platby za nákup a zároveň výběru peněz aţ do 

hodnoty 1500 Kč) a na svých prodejnách poskytuje zdarma časopis Albert v kuchyni. 

Na svých internetových stránkách (www.albert.cz) nabízí Ahold svých zákazníkům 

tzv. rádce zákazníka, kde zákazníci najdou informace týkající se reklamací, průvodce 

nákupem, texty zabývající se správných uchováním potravin, údaje na etiketách výrobků či 

knihu přání a stíţností. 

Společnost se v roce 2009 rozhodla zpoplatnit jednorázové igelitové tašky, které 

dříve poskytovala zdarma, za účelem ochrany ţivotního prostředí. Díky zpoplatnění došlo ke 

sníţení spotřeby těchto tašek o polovinu, coţ přináší roční úsporu téměř 30 milionů 

plastových tašek. Zákazníci si mohou koupit malé recyklovatelné tašky za 1 korunu, přičemţ 

výtěţek z jejich prodeje jde na nadační fond Albert.  



 18 

2.4.7 Personál 

Společnost Ahold je jednou z deseti největších zaměstnavatelů v České republice  

a na svých prodejnách zaměstnává přes 13500 zaměstnanců. Práce ve společnosti Ahold je 

rozdělena do tří středisek. Prvním střediskem jsou samotné prodejny po celé České republice 

na více neţ 280 místech. Druhým střediskem je centrála společnosti sídlící v Praze zajišťující 

administrativní a odbornou podporu a pracovní místa pro více jak 350 zaměstnanců v 11 

odděleních. Třetím střediskem je logistika zabývající se veškerých pohybem zboţí, které 

zajišťují distribuční centra v Klecanech u Prahy a v Olomouci, které zaměstnávají zhruba 

1200 zaměstnanců s denní expedicí 2850000 kg zboţí. 

Ahold se řídí heslem: Spokojený zaměstnanec se rovná spokojenému zákazníkovi  

a proto svým zaměstnancům Ahold nabízí moţnost kariérního rozvoje, příspěvky na penzijní 

pojištění, příspěvky na dopravu do zaměstnání, kupony na slevu pro rodinný nákup, stravenky 

či moţnost stravování, zvýhodněné produkty v pojišťovnictví a bankovnictví, cenově 

zvýhodněné mobilní a datové tarify u operátora, odměna u příleţitostí pracovního výročí, 

odměna při odchodu do důchodu, rekondiční volno, firemní časopis a moţnost účastnit se 

společných zábavných a kulturních akcí s moţností setkání s kolegy z jiných provozoven  

a oddělení. 

Společnost nabízí různé formy spolupráce s vysokými, středními a vyššími 

odbornými školami. Pro studenty nabízí Summer Intership (práce během letních prázdnin), 

Part-time (zkrácený úvazek) a moţnost spolupráce při psaní diplomové práce s podmínkou 

zapojení se do předchozích programů. Pro maximálně 5 absolventů VŠ ročně poskytuje 

moţnost prostřednictvím Management Trainee Programu stát se jejím zaměstnancem (pod 

vedením mentora budou dva roky v praxi poznávat klíčové oblasti pro detail a rozvíjet 

manaţerské schopnosti). Pro studenty také pořádá jedenkrát ročně Ahold Open Day, kdy 

studenti mohou nahlédnout do studentských programů. Pro studenty s maturitou, kteří nemají 

VŠ titul a přesto se chtějí stát manaţery nabízí tréninkový program Aspirant Store Manager. 

Ahold se také snaţí pomáhat speciálním projektem nezaměstnaným uspět na trhu 

práce. První část projektu byla spuštěna v říjnu 2008, kdyţ si společnost vybrala 160 

uchazečů o pracovní místa z praţského úřadu práce. Cílem projektu je zvýšit šance uchazečů 

o zaměstnání na trhu práce a pomoci jim s problémy při hledání nového pracovního uplatnění. 
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Zájemci jsou také informováni o moţnostech uplatnění u společnosti Ahold a celkem 26 

z nich jiţ bylo zaměstnáno. 

2.4.8 Logo a slogan 

Logo společnosti Ahold znázorňují tři barvy – ţlutá, modrá a zelená. 

Obr.  2.4: Logo společnosti Albert 

 

 

Zdroj: [17] 

Slogan společnosti je vyjádřen větou „Jsme tu pro Vás“ a odvíjí se od cíle 

společnosti. Společnost chce touto větou zákazníkům sdělit, ţe se snaţí plnit jejich potřeby 

a přání a chce se stát součástí jejich ţivota. 

2.5 Konkurence 

Na českém trhu je velký počet konkurentů v rámci jednotlivých obchodních řetězců. 

Konkurenci je však třeba rozdělit dle dvou úrovní na konkurenci mezi hypermarkety  

a konkurenci s jinými maloobchodními formáty. Společnost Tesco Stores ČR v roce 2009 

disponovalo 135 prodejnami, z čehoţ bylo 64 hypermarketů, 6 obchodních domů, 43 

supermarketů a 22 prodejen Tesco Expres. Pod společnost Ahold Czech republic spadalo 

v roce 2009 55 hypermarketů Albert a 224 supermarketů Albert, celkem tedy 279 prodejen. 

A) Konkurence v rámci hypermarketů a supermarketů pro Tesco a Albert 

Významnými konkurenty v rámci hypermarketů v České republice jsou pro Tesco a Albert 

hypermarkety Kaufland, Globus, Interspar. V rámci supermarketů to jsou Hruška, Spar a Billa. 

Obr.  2.5: Logo firmy Kaufland, Globus, Interspar, Spar, Billa a Hruška 

 

 

 

Zdroj: [23, 19, 20, 21, 22] 
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V roce 2009 měl Kaufland 83 prodejen v České republice, Globus 14 prodejen, Interspar 32 

prodejen, Spar 4 prodejny, Billa 195 prodejen a Hruška 300 prodejen. 

B) Konkurence v rámci maloobchodních formátů 

V rámci rozšířené konkurence zahrnujeme tyto maloobchodní formáty:  

a) Cash&Carry – Kika  

Obr.  2.6: Logo firmy Kika 

 

 

Zdroj: [18] 

b) Diskontní prodejna – Lidl, Penny Market, Norma, COOP  

Obr.  2.7: Logo firmy Lidl, Penny Market, Norma a COOP 

 

 

Zdroj: [24, 26, 25, 27] 

c) Velké a malé prodejny, pultové prodejny – smíšené zboţí, květinářství, pekárny, 

drogerie, klenotnictví, sporty, novinové stánky, cukrárny, restaurace, fast foody, 

občerstvení aj. 

d) Čerpací stanice – OMV, Shell, Agip, Eurooil… 

e) E-shopy – internetové obchody 

V roce 2009 měla společnost Kika v provozu 5 prodejen, Lidl 213 prodejen, Penny Market 

324 prodejen, Norma 45 prodejen a COOP diskont 2924 prodejen v ČR.  
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

Lidé v sobě mají soubor přání a potřeb, který pramení z jejich nespokojenosti a který 

se snaţí co nejefektivněji uspokojovat. Pravdou totiţ je, ţe zákazník se bude opakovaně vracet 

pouze tehdy, pokud je maximálně spokojený. Firma tak směřuje veškeré aktivity k tomu, aby 

mohly být uskutečněny všechny potenciální transakce. Konečný spotřebitel si své obchodní 

partnery vybírá dle kvality, nejvýhodnější ceny, dodatečných výhod, doprovodných 

poskytovaných sluţeb či mimořádného uţitku. Cílem je tak definovat dané spotřebitele firmy, 

pro které přizpůsobuje marketingové programy a pro které vytváří co nejlepší nabídku 

vedoucí k maximálnímu uspokojení a k dlouhodobému udrţení zákazníků. 

3.1 Marketingová komunikace 

„Marketingová komunikace jsou prostředky, jimiž se firmy snaží informovat, 

přesvědčit a připomenout se zákazníkům – přímo či nepřímo – v souvislosti se značkami, které 

prodávají. V jistém smyslu představují marketingové komunikace hlas značky. Jsou 

prostředkem, jímž může značka nastolit dialog a vybudovat si vztahy se spotřebiteli.“    

[3, str. 310]  

Marketingová komunikace v dnešní době stále více nabývá na významu. Představuje 

takové působení na zákazníky, díky němuţ budou mít zákazníci potřebné informace  

o produktu, budou po produktu touţit aţ nakonec dojde k realizaci nákupu produktu. 

Principem marketingové komunikace je vyvolat v zákazníkovi zájem o daný produkt  

a upoutat tak jeho pozornost. Zákazník však nerozlišuje mezi tím, jakou formou se k němu 

informace dostaly (zda se jednalo o podporu prodeje nebo reklamu aj.), důleţitý je pro ně 

obsah sdělení a informace spojené s produktem, značkou či firmou. Kaţdý i sebemenší 

kontakt s produktem, značkou či firmou formují představu, kterou si zákazníci o společnosti 

vytvářejí. Důleţitost spočívá také v harmonizaci všech sloţek marketingového mixu  

a dosaţení tak jednotnosti.  

Mezi všeobecné cíle marketingové komunikace patří poskytování informací (nejen  

o produktech, ale také o značce a firmě samotné), vyzdviţení vlastností produktu, odlišení 

produktu od konkurenčních výrobků, zdůraznit hodnotu produktu a uţitek přinášející 

spotřebiteli, vyvolat zájem o produkt, přesvědčit zákazníky o produktu, zvyšovat prodej, 
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vyvolat rostoucí poptávku po produktu,  budovat a udrţovat dlouhodobé vztahy se spotřebiteli 

a veřejností a dosáhnout pozitivní image společnosti. 

Moderní marketingová komunikace dnes není jen čtvrté P marketingového mixu, ale 

proplétá se i s ostatními funkcemi firmy a také personální politikou. Smyslem je provázat 

veškeré komunikační aktivity, které v konečném výsledku vedou k vytvoření komunikace šité 

na míru specifickým cílovým skupinám tedy k integrované marketingové komunikaci. 

„Integrovaná marketingová komunikace je ucelený proces zahrnující analýzu, 

plánování, implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, médií, sdělení  

a nástrojů podpory prodeje, které jsou zaměřeny na vybranou cílovou skupinu zákazníků.“  

[5 , str. 26] 

3.2  Komunikační proces 

Komunikační proces tvoří základ marketingové komunikace a zajišťuje, aby se určité 

sdělení či informace dostaly od zdroje (odesílatele) k danému objektu tedy příjemci. Tento 

proces je uskutečňován mezi prodávajícím a kupujícím, mezi firmou a jejími zákazníky, mezi 

firmou a ostatními zájmovými skupinami, které jsou tvořeny všemi na nichţ má firma vliv  

a které naopak mohou ovlivňovat samotnou firmu (jsou to například zaměstnanci firmy, její 

dodavatelé a odběratelé, akcionáři, orgány veřejné správy, investoři, média, asociace profesní 

či oborové, různá sdruţení nebo neziskové organizace). 

Prvním komunikačním modelem z roku 1948 je tzv. Laswellův komunikační model 

pěti W – Who says What to Whom through Which channel with What effect neboli Kdo říká 

komu co, jakým způsobem a s jakým účinkem. Tento model se postupem let značně rozšířil  

a současný komunikační model tvoří osm prvků: zdroj komunikace neboli odesílatel, 

zakódování, sdělení (zpráva), přenos, dekódování, příjemce, zpětná vazba a komunikační 

šumy viz obrázek 3.1. 
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Příjemce šum 

Zpětná vazba 

Zakódování 

Sdělení 

Zpráva 

- 

Médium 

Odesílatel 

Dekódování 

Obr.  3.1: Komunikační proces  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [2, str.8 (upraveno autorem)] 

Odesílatel sdělení (subjekt, zdroj komunikace) – odesílatelem můţe být osoba, 

skupina osob či organizace vysílající informace příjemci. Je iniciátorem všech komunikačních 

aktivit a od něj směřuje daná zpráva prostřednictvím komunikačních kanálů k objektu 

komunikace. Zdroj by měl mít určité vlastnosti jako je důvěryhodnost, způsobilost či 

atraktivnost (upoutání zájmu a pozornosti – slavné osobnosti).  

Zakódování – má velkou váhu v komunikačním procesu, neboť kódování musí být 

srozumitelné. Jde o systém převádění informací ze zprávy do rozluštitelné podoby – slova, 

znaky, zvuky, diagramy, obrázky, fotografie, videa atd. Nejvhodnější jsou tedy sdělení 

vyjádřené ve formě základním znaků. Principem je, ţe objekt sdělení musí pochopit, co se mu 

zprávou snaţí odesílatel říci. Kódování plní funkce upoutání pozornosti, vyvolání a podpoření 

akce, vyjádření záměru, názoru, existence nebo známosti. 

Zpráva neboli sdělení – zahrnuje souhrn informací, které chce odesílatel sdělit 

příjemci. Měla by upoutat jeho pozornost a docílit vyvolání příjemcových přání a potřeb, 

které by pak chtěl uspokojovat (vyvolat touhu po daném produktu či sluţbě). Zpráva se skládá 

z materiálu, obsahu a formy projevu. Odesílatel musí brát ohled také na fakt, ţe kaţdá 

osobnost je jiná a různí lidé tak mohou v konečném důsledku na stejnou zprávu reagovat zcela 

odlišně. Forma i obsah zprávy by také měli odpovídat příjemcovu očekávání. Zpráva můţe 
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být komunikována buď verbálně (diskuse, email…) či neverbálně (gesta, jednotný design, 

barvy, logo aj.). 

Médium neboli komunikační kanál (přenos) – díky komunikačním kanálům můţe 

sdělení dojít od odesílatele aţ ke konečnému příjemci. Na základě znalosti cílových skupin se 

firma rozhoduje, jaká komunikační média by byla vhodná k přenosu pouţít. Média jsou velmi 

důleţitá a mají vliv na to, jak příjemce dané sdělení vnímá. Zpracování a forma sdělení se 

také samozřejmě odvíjí od toho, jaké médium k přenosu informací firma pouţije, jelikoţ 

kaţdé médium má jinou povahu. 

Dekódování – v procesu dekódování jde zejména o pochopení a porozumění 

zakódované zprávy příjemcem.  

Příjemce (objekt komunikace) – příjemci sdělení mohou být zaměstnanci, 

zákazníci, spotřebitelé, distribuční články, referenti, dealeři, agenti, uţivatelé, akcionáři, 

investoři, média či široká veřejnost. Příjemcem je tedy ten, komu je komunikace určena. 

Firma však musí brát ohledy na to, na koho své sdělení a komunikaci cílí, neboť kaţdý člověk 

můţe dané sdělení pochopit nebo si ho vyloţit jinak.  

Zpětná vazba – znamená, ţe příjemce sdělení přijal a reaguje na něj další zprávou, 

kterou nyní vysílá zpět odesílateli neboli zdroji. Díky zpětné vazbě si můţe odesílatel snadno 

zkontrolovat, zda příjemce sdělení porozuměl a pochopil jej. Rozvádí komunikace do více 

směrů – komunikace se mění z jednosměrné a obousměrnou. U osobní komunikace se zpětná 

vazba projevuje gesty, mluvením a naopak u neosobní komunikace se jedná o nákup produktu, 

sledování pořadu, účast na akci či absolutní nečinnost. Velkým přínosem pro firmu je, ţe 

zpětná vazba jí umoţňuje odhalit problémy a podněcuje tak k potřebným změnám 

v komunikaci do budoucnosti. 

Komunikační šum – jelikoţ je proces marketingové komunikace náročný, je vysoká 

pravděpodobnost, ţe ho budou ovlivňovat různé neţádoucí vlivy z okolí. Šumy jsou veškeré 

negativní vlivy, které komunikační proces narušují a znehodnocují ho. V některých případech 

se však nemusí jednat pouze o problémy ze strany odesílatele či technické nedostatky média, 

ale negativní mohou být i vlastnosti příjemce. Komunikační šumy mohou komunikační proces 

zkreslit či způsobit nepřijetí daného poselství. Mezi tyto znehodnocovatele lze zařadit 

konkurenční reklamy, nevhodné světlo či přílišný hluk. 
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3.3  Cíle marketingové komunikace 

Manaţeři firmy v rámci svých nejdůleţitějších rozhodnutí musí pečlivě zváţit, 

jakých cílů chtějí prostřednictvím marketingové komunikace dosáhnout. Musí brát ohled na 

cílovou skupina, na niţ se zaměřují a také na stádium ţivotního cyklu produktu. 

Nejdůleţitějšími marketingovými cíli jsou: 

1) poskytnout informace – primárním úkolem marketingové komunikace je poskytovat 

informace o daném výrobku nebo sluţbě v dostatečném mnoţství, dnes zejména 

potenciálním zákazníkům 

2) vytvořit a stimulovat poptávku – zásadním cílem kaţdé činnosti je vytvoření a dále 

zvyšování poptávky po výrobku nebo sluţbě; díky komunikaci lze zvýšit poptávku  

i necenovými zásahy 

3) diferenciace produktu, firmy neboli konkurenční odlišení prostřednictvím kterého si 

zákazník produkty či sluţby oddělí od konkurenčních; cílem je vyvolání pozitivních 

asociací v myslích zákazníků 

4) důraz na uţitek a hodnotu výrobku – zaměřit se na výhodu, kterou zákazníkům daný 

produkt nabízí; lze tak získat právo na vyšší ceny na trhu 

5) stabilizace obratu – obrat se v různých obdobích mění a velmi často je prodej ovlivněn 

sezónností, cykličností nebo nepravidelností poptávky; pro výrobce to tak znamená 

výkyvy i v oblasti nákladů (skladování, výroba) a cílem je tyto náklady odstranit či 

alespoň minimalizovat 

6) vybudovat a pěstovat značku – vytvořit povědomí o značce a vyvolat tak zájem  

o propagovanou značku; formulace pozitivní image značky a stálých vztahů mezi 

cílovou skupinou a značkou 

7) posílit firemní image – jak zákazníci tak široká veřejnost si utváří určitý názor o dané 

firmě tzv. image, která pak ovlivňuje jejich nákupní chování a jejich vztah k dané 

značce; prioritou je pozitivní image spojená s důvěrou zákazníků 

3.4  Komunikační strategie 

V marketingové komunikaci se pouţívají dvě základní strategie a je velmi důleţité 

správně zvolit vhodnou strategii.  
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První strategie nese název Pull neboli strategie tahu s ekvivalentem „protáhnout“. 

Pracuje na principu, kdy prodávající stimuluje poptávku konečného spotřebitele, který 

následně tlačí na distribuční cestu. Stimulantem zde tedy je konečný zákazník motivující 

prodejce k prodeji výrobků. Základním předpokladem však je, ţe zákazníci budou výrobek 

poptávat. Tato strategie se zavádí s cílem rozvíjet poptávku spotřebitele. Úspěšnost této 

strategie tkví v tom, ţe výrobce informuje mezičlánky o realizování reklamní kampaně 

zaměřující se na konečného spotřebitele, který v konečném důsledku bude výrobek více 

poptávat a tudíţ se na tuto situaci musí prodejce připravit. Zároveň však výrobce musí 

poskytnout dostatečnou podporu produktů jako například prodejní literaturu, letáčky aj. Mezi 

nejčastěji pouţívané prvky marketingové komunikace u strategie pull patří podpora prodeje 

(předváděcí akce, poskytování vzorků, forma ochutnávek apod.) a reklama. Strategie pull je 

znázorněna v obrázku 3.2. 

Obr.  3.2: Strategie pull 

 

Zdroj: [4, str. 838] 

Druhá strategie se nazývá strategie Push s českým ekvivalentem „potlačit“ neboli 

strategie tlaku. Cílem této strategie je podporovat výrobek na cestě ke konečnému 

zákazníkovi neboli komunikovat se členy distribučního kanálu. Nejvíce se zde vyuţívá 

osobního prodeje a nástroje podpory prodeje. Strategie se realizuje pomocí příspěvků na 

společnou reklamu, různými obchodními slevami, podporou osobního úsilí prodejců, 

programy na podporování dealerů aj. Motivují se zde zejména zástupci obchodních 

mezičlánků a to k tomu, aby bylo dosahováno rychlého pohybu produktů ke konečnému 

zákazníkovi.  Strategii push znázorňuje obrázek 3.3. 

Obr.  3.3: Strategie push 

 

Marketingové aktivity distributorů Marketingové aktivity výrobce 

Výrobce MO a VO Spotřebitelé 

poptávka poptávka 

Výrobce MO a VO Spotřebitelé 

Marketingové aktivity výrobce 

Zdroj: [4, str. 838] 
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V dnešní době však úspěšné firmy vyuţívají kombinaci těchto dvou strategií pro 

různé produkty a různé značky viz obrázek 3.4. 

Obr.  3.4: Kombinace strategií push a pull 

 

  

 

Zdroj: [vlastní tvorba] 

3.5  Marketingový komunikační mix 

Komunikační mix je nedílnou součástí mixu marketingového a díky němu lze 

dosáhnout stanovených jak marketingových tak i firemních cílů. Je to kombinace různých 

nástrojů směřujících k navázání a následnému udrţování dlouhodobých vztahů se zákazníky  

(i potenciálními).  

Marketingový komunikační mix je tvořen osobní i neosobní formou komunikace. Do 

osobní formy patří osobní prodej a do neosobní formy se zařazuje reklama, public relations 

(vztahy s veřejností), podpora prodeje, přímý marketing a sponzoring. Na rozhraní jsou 

výstavy a veletrhy řadící se jak do osobní formy tak i do neosobní formy. Kaţdý z těchto 

prvků má jinou funkci a všechny se vzájemně doplňují. 

3.5.1 Reklama 

Reklama představuje placenou formu neosobní komunikace realizovanou 

prostřednictvím různých typů médií za účelem propagace výrobků, sluţeb, značky, firmy 

s prvotním cílem zvýšit prodej a zisk. Reklama je prostředkem efektivním a představuje 

rychlou metodu vedoucí k oslovení zákazníků či cílové skupiny.  

Reklama je povaţována za komunikační prvek, který nejvíce ovlivňuje spotřebitele  

a proto na ni firmy vynakládají největší obnos ze všech nástrojů komunikace. Zároveň patří 

k nejvíce viditelným prvkům a kaţdý člověk ať chce či nechce s ní přichází denně do 

kontaktu. 

poptávka nabídka 

Výrobce MO a VO Spotřebitelé 

Marketingové aktivity výrobce 
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Pomocí reklamy se firma snaţí zákazníky zaujmout, nalákat a přesvědčit k nákupu 

výrobku či sluţby. Usiluje také o to, aby jejich reklama posílila v zákaznících vnímání kvality 

výrobků nebo sluţby vedoucí ke spotřebitelově dlouhodobé věrnosti, opakovaným nákupům  

a k vytvoření pozitivního image. Účinná reklama je taková, která se dostane ke správným 

adresátům, tedy ke své cílové skupině.  

„Ve firmách, kde je prvotní formou komunikace osobní prodej, bývá reklama 

podpůrným nástrojem sloužícím k posílení firemní image, image značky, výrobků nebo 

prodejců.“ Zdroj: [6, str. 68] 

Reklamní aktivity směřují do dvou základních směrů, kdy se reklama orientuje na 

produkt (výrobek) nebo instituci. Reklama orientující se na výrobek se nazývá výrobková 

reklama a je to neosobní forma prodeje daného výrobku (sluţby). Institucionální (firemní, 

korporátní) reklama vyzdvihuje koncepci, ideu, filosofii, image firmy, organizace, osoby, 

odvětví nebo orgánu státní správy. 

Reklama je rozdělována do následujících kategorií: 

1. informační reklama – cílem je vytvořit prvotní poptávku a vyvolat zájem o produkt, 

organizaci, osobu či sluţbu. Jde o sdělování informací týkajících se nového produktu, 

který vstoupil na trh a je tedy zákazníkům k dispozici 

2. přesvědčovací reklama – rozvíjí poptávku po výrobku, organizaci, osobě či sluţbě, 

vyuţívá se ve fázi růstu a na začátku fáze zralosti ţivotního cyklu produktu 

3. připomínková reklama – navazuje na výše uvedené reklamy a cílem je zachovávání 

značky, sluţby, organizace, osoby… vyuţívá se ve fázi zralosti a ve fázi poklesu 

ţivotního cyklu produktu 

4. obhajovací/obranná reklama – je formou přesvědčovací reklamy reagující na 

konkurenci, komunikuje za účelem pozitivního ovlivnění veřejného mínění  

5. srovnávací reklama – porovnává se výrobek či sluţba s konkurenčním produktem 

(většinou s leaderem na trhu) a vyzdvihují se přednosti daného produktu před 

konkurenčním, ve většině zemí je však tato reklama zákonem zakázána a je brána jako 

forma nekalé soutěţe 

6. maloobchodní reklama – soubor reklam, kterou provádí obchodní jednotky zaměřující 

se přímo na spotřebitele 

7. kooperativní reklama – firmy se dohodnou na spolupráci a přinese jim to tak sníţení 

nákladů na reklamu, zpravidla ji mezi sebou uzavírají velkoobchodníci  
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a maloobchodníci; přináší maloobchodníkovi reklamu, kterou by pravděpodobně sám 

nemohl finančně pokrýt 

Kdyţ firma realizuje svou reklamní strategii, musí si pečlivě rozmyslet, jaká média 

vyuţije pro přenos reklamních sdělení a musí vybrat takové reklamní nástroje, které povedou 

k dosaţení stanovených komunikačních cílů. Reklamní prostředky se rozdělují do dvou 

základních skupin na elektronická média a klasická média. Mezi elektronická média patří 

televize (mezinárodní síť, národní televize, lokální, kabelová a internetová), rozhlas (národní 

stanice, lokální, kabelový a internetový rozhlas), internet a kino. Mezi klasická média se řadí 

noviny (národní, regionální či lokální charakter), časopisy (dle periodicity: týdeníky, 

čtrnáctideníky, měsíčníky, čtvrtletníky nebo ročenky; dle zaměření spotřebitelské, zábavné  

a odborné; suplementy
1
), outdoor (reklamní tabule, billboardy, megaboardy, plakáty, reklama 

na dopravních prostředcích, citylight, reklamní hodiny či teploměry, horkovzdušné balony či 

světelné reklamní panely), indoor (nosiče reklamy – reklamní rámečky, podlahová grafika, 

plazmové a LCD displeje, reklamní TV kostky zavěšené v prostoru aj.) a ambientní 

(netradiční reklamní nosiče – virtuální pohlednice, madla nákupních vozíků, sedadla či 

pohyblivé schody v metru, dopravníkové pásy pokladen, laserová projekce loga aj.)  média.  

„Účinná reklama předpokládá, že se dostane k těm pravým adresátům, ke správné 

cílové skupině. Jednotlivá média jsou různě drahá a náklady na ně jsou do jisté míry závislé 

na tom, jak velká je cílová skupina, kterou mohou oslovit.“  Zdroj: [8, str. 132] 

Aby nedocházelo k nedovoleným soutěţním praktikám a nepoctivému konku-

renčnímu boji, je nutné v oblasti reklamy stanovit určitá pravidla a omezení. „V rámci 

legislativní ochrany existuje řada zákonným omezení, k nejdůležitějším náleží Zákon  

o regulaci reklamy, Obchodní zákoník, Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, v rámci 

harmonizace legislativní úpravy v Evropské unii pak směrnice týkající se některých 

legislativních opatření a další. Tato legislativní úprava je doplněna samoregulací, kterou 

prosazuje Rada pro reklamu prostřednictvím Kodexu reklamy.“ Zdroj: [9, str. 199] 

3.5.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je formou neosobní komunikace poskytující specifické výhody 

spotřebiteli spojené s nákupem nebo uţitím produktu. Představuje jednoznačný a konkrétní 

                                                 
1
 Suplementy jsou magazíny zaměřující se na TV programy vycházející s mateřským deníkem 
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stimul ke koupi produktu. Většinou bývá vyuţívána zároveň s reklamou, kdy můţe být 

podpůrným prvkem reklamy nebo můţe být základním prvkem a reklama slouţí k upozornění 

na podporu prodeje.  

„Podporu prodeje definujeme jako soubor marketingových aktivit, které přímo 

podporují kupní chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků či motivují 

prodejní personál.“ Zdroj: [6, str. 88] 

Do nástrojů podpory prodeje zahrnujeme předváděcí akce produktů, ochutnávky, 

kupony, vzorky, prémie, soutěţe, loterie, dárky, prodlouţení záruky nad zákonem stanovenou 

dobu, zvýhodněné ceny, nákupní rabaty, účasti na veletrzích a výstavách a jiné nepravidelné 

akce. Většina nástrojů podpory prodeje jsou krátkodobého charakteru a příkladem 

dlouhodobého charakteru jsou především věrnostní programy.  

Dříve nebyla podpora prodeje aţ tak vyuţívána, avšak v současné době stále více 

nabírá na významu a to zejména díky rostoucí síle organizovaných maloobchodních řetězců  

a díky změnám ve spotřebitelském chování. Mezi důvody pro investování do nástrojů 

podpory prodeje patří zejména tlak na zvyšování prodejů a zisků, konkurenční prostředí, 

orientace spotřebitelů na ceny, nízká různorodost výrobků a sluţeb, přesycení spotřebitelů 

reklamou či zainteresovanost výrobků na prodejích privátních značek. 

V porovnání s reklamou poskytuje podpora prodeje lépe měřitelné účinky a její 

uţívání je spojeno s různými výhodami i nevýhodami. Výhodou je okamţité a vysoce 

intenzivní ovlivňování spotřebitelů, působí také téměř ihned avšak velkou nevýhodou je 

časové omezení. Jejím mínus také je, ţe můţe ovlivnit spotřebitele natolik, ţe bude vyčkávat 

s koupí aţ na sníţení cen a bez slev si výrobky nekoupí. V konečném důsledku mohou časté 

slevy taky poškodit image firmy, kdy firma můţe působit v očích zákazníků jako nekvalitní  

a nabízející méně kvalitní zboţí. 

Podpora prodeje je vyuţívána za účelem dosaţení určitých cílů jako je například 

zvýšení prodejů, nalákání nových zákazníků, vyvolání zájmu o nové výrobky, vybudování 

zákaznické loajality, předběhnout konkurenci, zvýšení podílu na trhu nebo také zvýšení zájmu 

zaměstnanců.  

Specifickou částí podpory prodeje je propracovaná technika nazvaná jako 

merchandising. Jedná se systém prezentace zboţí v regálech maloobchodních prodejen 
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s cílem podněcovat zákazníkovo vizuální, sluchové a čichové vnímání, způsob osvětlení 

prodejního prostoru, značení prodejních tras, vyuţívání speciálních displejů, zvýrazněného 

aranţování, sekundární umístění výrobků do akčních stojanů aj. 

Nejznámějšími technikami v rámci podpory prodeje jsou vzorky, kupóny a prémie. 

Vzorky představují volnou distribuci výrobků nebo jejich miniatur s cílem odzkoušení  

a vyvolání budoucích nákupů. Kupóny poskytují slevu na příští nákup a nejčastěji se s nimi 

setkáváme v maloobchodě. Prémie dostává spotřebitel zdarma nebo jsou slevou na příští 

nákup a spojují se s nakupovaným zboţím 

Nástrojem stále více nabývajícím na významu jsou odměny za věrnost zákazníků 

tedy různé věrnostní programy. Je to nástroj podnikatele, díky kterému motivuje spotřebitele 

k častějšímu a k většímu nákupu zboţí nebo sluţeb prostřednictvím různých odměn, dárků, 

bonusů, slev. Podstatou je odměňovat spotřebitele za poţadované chování (opakované nákupy 

aj.) a vytvoření tak dlouhodobého vztahu mezi zákazníkem a firmou. Zákazník tak získává 

určité výhody výměnou za informace o jeho nákupních chování. Elektronická věrnostní karta 

jednoduše zaznamenává nákupy spotřebitele a poskytuje tak firmě informaci o tom, co 

nakupuje, jak často nakupuje, v jakém mnoţství, kde nakupuje a kolik za nákupy utratí. Díky 

tomu si můţe firma lehce vytvořit databázi zákazníků a segmentovat je do specifických 

skupin. Věrnostní programy se rozlišují na cenové (získávání slev, výhodnějších cen), bodové 

(přidělování a sbírání bodů, za které si můţe spotřebitel vybrat slevu či jiný bonus)  

a kombinované (kombinace sbírání bodů a odměn).  

3.5.3 Public relations 

„Public relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím 

organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní 

vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public relations 

organizace se také uplatňuje jako nástroj jejího managementu.“ Zdroj: [7, str. 17] 

Public relations bývají často nazývány jako vztahy s veřejností a souvisí s prestiţí  

a image celé organizace. Charakteristické je zaloţení na existenci rozdílných názorů a vztahů 

ve veřejnosti. Public relations poskytuje soubory racionálních informací a velmi často se 

pracuje s nezávislým sdělením, které předávají novináři či nezávislí odborníci. Velmi 

důleţitou roli zastupuje PR v období řešení nenadále krizové situace, kdy se snaţí 
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minimalizovat negativní dopady na reputaci. Typickými vlastnostmi je dlouhodobost a menší 

nákladnost na rozdíl od jiných nástrojů komunikačního mixu, avšak zásadní negativum 

představuje nemoţnost řízení a kontroly skutečného obsahu sdělení prezentovaného  

v médiích. 

Významnou sloţku PR představuje publicita neboli zveřejnění. Jejím cílem je 

seznámit veřejnost s charakteristickými rysy, výhodami a s uţitečností produktu. Publicita 

bývá také někdy vyuţívána k podpoře firemního image nebo firemního názoru. Je prakticky 

nemoţné mít publicitu pod kontrolou, neboť nevzniká jen sděleními vytvořenými firmou 

samotnou, ale z větší části je ovlivněna mnoţstvím jiných zdrojů informací, se kterými média 

pracují. Přesto je snahou kaţdé organizace dosahovat co nejlepší publicity, avšak firma musí 

být připravena i na to, ţe se můţe negativní publicita kdykoliv objevit. 

Základním předpokladem úspěšnosti všech aktivit je znalost cílové skupiny, tedy 

veřejnosti, na kterou public relations působí. Veřejnost lze rozčlenit do dvou základních 

skupin na interní a externí veřejnost. Do interní veřejnosti patří zaměstnanci organizace, 

vlastníci a akcionáři, dodavatelé, zákazníci a nejbliţší okolí firmy. Do externí veřejnosti 

spadají publicisté a média, obyvatelstvo obecně, učitelská veřejnost (středoškolští a vyso- 

koškolští pedagogové), oborové asociace, občanské a podnikatelské kluby, státní správa  

a úředníci, bankovní a finanční sféra, lobbisté a jiné nátlakové skupiny. 

Public relations se skládá z oblastí media relations, externí a interní komunikace 

firmy, organizování událostí tzv. events, lobbingu, public affairs a krizové komunikace. 

Media relations představují takovou formu spolupráce s novináři, jejímţ cílem je zveřejnění 

chtěných informací a iniciování pozitivní publicity (nejčastěji rozesíláním tiskových zpráv). 

Externí PR se zaměřuje na různé zájmové skupiny a nejdůleţitějším nástrojem je výroční 

zpráva, nejúčinnější je však osobní kontakt. Interní komunikace probíhá v rámci podniku 

mezi vlastníky firmy a managementem, managementem a zaměstnanci a mezi zaměstnanci 

navzájem. Event marketing neboli organizování událostí znamená uspořádání všemoţných 

záţitků včetně jejich plánování a organizace za účelem vyvolat psychické a emocionální 

podněty, které podpoří image firmy a její produkty. Lobbing znamená zastupování, 

obhajování a prosazování zájmů různých subjektů vůči veřejným institucím (jednání se 

zákonodárci, politiky, vládními úředníky aj.). Public affairs neboli veřejné záleţitosti jsou 

systémem komunikace s veřejnými institucemi tedy úřady státní správy, regionální a místní 

samosprávy i nadnárodními institucemi.  
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V uplynulých letech neustále roste význam public relations a stalo se nedílnou 

součástí integrované marketingové komunikace. Public relations vyuţívá různých 

specifických nástrojů, díky kterým je moţné posílit důvěryhodnost a zvýšit přesvědčivost 

komunikace organizace, zároveň zlepšit navazování osobních vztahů a více působit na 

širokou veřejnost. 

3.5.4 Osobní prodej 

Osobní prodej je jedním z klíčových prvků marketingové komunikace kaţdé 

obchodní firmy. Je to forma ovlivňovacího procesu, při kterém je prodávající v přímém 

osobním kontaktu se zákazníkem a je tak moţné pozorovat a sledovat zákazníkovo chování  

a jeho reakce. Lze tak přímo definovat zákazníkovy potřeby a pomoci mu při jeho nákupním 

rozhodování.  

Vyuţití komunikačního prvku osobního prodeje závisí na několika faktorech, jako je 

typ maloobchodní prodejní jednotky, sortiment firmy, cenová úroveň a také typ zákazníka. 

Vyuţívá se zejména v prodejnách, kde je vyšší cenová úroveň, nabídka kvalitnějších produktů, 

vyšší úroveň prodejních sluţeb aj. 

Kvalita osobního prodeje z velké části závisí na samotném prodejci. Prodejci by měli 

být dobře obeznámeni se sortimentem, musejí znát techniku prodeje, ale musí také být 

psychologicky vybaveni, aby rozpoznali, co zákazníci chtějí a proč to chtějí. Dnes se 

předpokládá, ţe prodejce je profesionál, který dokáţe potřeby zákazníků okamţitě uspokojit  

a naopak jejich problémy okamţitě vyřešit. Musí mít samozřejmě i schopnosti dobře 

komunikovat se zákazníky a umět jednat s lidmi. 

Samotný osobní prodej se realizuje formou prodejního procesu, který se skládá 

z kontaktování zákazníka, určení jeho poţadavků a přání, předvedení a vyzkoušení produktu, 

vyřešení námitek zákazníka, uzavření prodeje a poprodejní fáze (opakovaný nákup, loajalita 

zákazníka…). Kaţdá fáze je velmi důleţitá, ovšem mezi nejvýznamnější se řadí poprodejní 

fáze, jelikoţ po nákupu je vhodné zvýšit zákazníkovo uspokojení a posílit tak přesvědčení, ţe 

dobře nakoupil. Příleţitostí ke zvýšení obratu je také připomenout další produkty, kterými 

zákazník můţe zakoupené zboţí doplnit. 

Osobní prodej si firma můţe velmi lehce ověřit pomocí najmutí specializované 

agentury zabývající se kontrolou firem, která provede tzv. mystery shopping. Jde o formu 
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skrytého pozorování, kdy externí člověk zastává roli obyčejného zákazníka a sleduje chování 

prodavačů vůči zákazníkům, jejich reakce na přání zákazníků, ochotu, vystupování, odbornou 

znalost, schopnost řešit vzniklé problémy aj. 

3.5.5 Přímý marketing 

„Přímý marketing (direct marketing) představuje přímou komunikaci s pečlivě 

vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé 

vztahy se zákazníky.“ Zdroj: [4, str. 928] 

Forma přímého marketingu je typická pro určité obchodní formáty, zejména pro 

zásilkové obchodní domy, ovšem vyuţívají ho i firmy s kamennými prodejnami. Výhodami 

pro prodávajícího je přesné zacílení, osobnější a rychlejší oslovení zákazníků, budování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky, snadná měřitelnost odezvy reklamního sdělení a úspěš-

nosti prodeje, utajení před konkurencí a je alternativou osobního prodeje. Výhodami pro 

zákazníky je důvěryhodnost komunikace, jednoduchost a rychlost nákupu, pohodlnost výběru 

zboţí a nákup z domova, široký výběr zboţí, zachování soukromí při nákupu, moţnost 

okamţité odezvy aj. Přímý marketing však nenese jen výhody. Nevýhodou je přílišná 

nevhodnost pro komunikaci s masovým trhem, vysoká nákladovost na získání databází a také 

vnímání příjemců (pocit obtěţování).  

Základními nástroji přímého marketingu je direct mail, telemarketing, reklama 

s přímou odezvou a online marketing. Direct mail neboli přímá zásilka představuje sdělení 

obchodního charakteru v písemné podobě nesoucí informace vedoucí k realizování nákupu. 

Zahrnuje nabídkové dopisy, pohlednice, letáky, odpovědní karty, skládačky, broţury, 

katalogy, specialogy aj. Direct mail se rozlišuje na adresný (má určitého adresáta a text 

sdělení je určen výhradně příjemci) a neadresný (nemá konkrétního příjemce, například 

roznos letáků do schránek, rozdávání letáčků na ulicích, vkládání letáčků za okna automobilů, 

rozváţka vzorků zboţí…). 

Telemarketing představuje přímou cílenou komunikaci se zákazníky prostřednictvím 

telefonu zaměřující se na nalezení, získání a rozvíjení vztahů. Aktivní telemarketing znamená, 

ţe firma osloví spotřebitele nebo jiné firmy z vlastní iniciativy s nabídkou obchodního 

charakteru. V opačném případě se jedná o pasivní telemarketing, kdy subjekt se omezuje jen 

na příjem telefonických hovorů a kontakt iniciují samotní spotřebitelé či firmy. Zákazníci 



 35 

volají proškolených pracovníkům s cílem získat doplňující informace, podat stíţnost, 

uskutečnit objednávku apod.  

V případě vyuţití masových neadresných médií pro komunikaci se zákazníky 

(s cílem vzbudit přímou reakci) se jedná o reklamu s přímou odezvou. V televizní a roz-

hlasové reklamě představuje přímá reakce výzvu k okamţitému zavolání, v tištěné formě je to 

odpovědní kupon v kombinaci s výzvou k zavolání či návštěvě internetových stránek. 

Vyuţívá se zejména k zvýšení povědomí o značce, předání informací o produktu, 

podněcování k nákupu atd. 

Online marketing je realizován prostřednictvím elektronických zařízení s přístupem 

na internet. Veškerá komunikace přes internet se stává přímou, jelikoţ umoţňuje uţivateli 

okamţitou zpětnou vazbu. Dnes je nejrychleji se rozvíjející formou přímého marketingu. 

Vyuţívá 4 základní nástroje – webové stránky, newslettery, virální marketing a vyţádaný  

e-mailing.  

3.5.6 Sponzoring 

Sponzoring vyjadřuje určitý obchodní vztah mezi poskytovatelem financí či sluţeb  

a jedincem či organizací, které na oplátku nabízí práva, jeţ mohou být vyuţity ke komerčním 

účelům. Značka či produkt tak vyvolávají určité asociace spojované s danou sponzorovanou 

událostí, akcí, osobou, pořadem, médiem, projektem aj. 

„Jedná se o nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému 

uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační 

cíle.“ Zdroj: [1, str. 327] 

Sponzoringu můţe firma vyuţít k budování povědomí a image produktu a značky, 

vyvolání zájmu o vyzkoušení produktu, zvýšení prodeje, propojení značky s trţním 

segmentem, zvýšení povědomí o firmě, podpoře reputace firmy, změně vnímání u veřejnosti, 

zvýšení mediálního pokrytí, budování vztahů se zaměstnanci, podpoře obchodních vztahů, 

oslovení cílové skupiny, odlišení od konkurence atd. Ve většině případů vyvolá sponzorovaná 

událost zájem médií. Pro firmu to má za následek zvýšení pozitivní publicity napomáhající 

k budování pozice značky v myslích spotřebitelů. 
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Rozlišuje se devět druhů sponzoringu: 

1. sponzoring sportovní – sponzorování jedince nebo týmu, sportovních svazů, akcí, 

událostí, sportovních prostor na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni (například 

Gambrinus fotbalová liga, O2 extraliga ledního hokeje aj.) 

2. sponzoring kulturní – podpora kultury a kulturních akcí – divadla, muzea, galerie, 

festivaly, výstavy, knihovny aj. 

3. sponzoring společenský – orientuje se na ochranu památek, podporu vzdělávání, 

místních společenských událostí 

4. sponzoring vědecký – podpora výzkumu a vývoje, vědy 

5. sponzoring ekologický – podpora projektů na ochranu ţivotního prostředí 

6. sponzoring sociální – cílem není mediální publicita, ale image a pověst sponzora 

v očích cílové skupiny – podporují se školy, občanské organizace, neziskové 

organizace 

7. sponzoring médií a programů – sponzorují se pořady obsahově související 

s předmětem činnosti sponzora 

8. sponzoring profesní – podporuje se podnikatelský záměr, profesní růst, investiční 

příleţitost 

9. sponzoring komerční – podpora projektů obchodních partnerů s cílem utuţit 

dlouhodobé obchodní vztahy (sportovní kluby) 

 

Dle výše příspěvků zaujímá sponzor určité postavení a můţe tak mít pozici 

výhradního sponzora (jediný sponzor), generálního sponzora (hlavní sponzoři), titulárního 

sponzora (jméno sponzora je uvedeno v názvu akce), exkluzivního sponzora (výhradní právo 

v kategorii) či řadového sponzora.  

Nejčastější nabízené výhody sponzorství zahrnují zájem médií, venkovní reklamu, 

zviditelnění loga firmy na oblečení (na programech, na akcích a dalších komunikačních 

materiálech), v prostorách pro prezentace a prodej produktů, právo pouţívat oficiální logo 

akce na výrobcích sponzora, volné vstupenky na sponzorované akce, přístup do databází 

účastníků akce, internetový odkaz na web firmy atd. 
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3.6  Trendy v marketingové komunikaci 

3.6.1 Product placement 

Product placement je alternativním způsobem umístění reklamy a znamená pouţití 

reálného značkového výrobku přímo v audiovizuálním díle tzn. ve filmu, pořadu, počítačové 

hře či seriálu je viditelné logo firmy, značka produktu aj. 

3.6.2 Guerilla marketing 

Guerilla marketing je vyuţíván zejména k upoutání pozornosti a vyuţívá různá 

netradiční média zejména outdoorová. Jedná se prostředky městské hromadné dopravy, 

lavičky, sloupy veřejného osvětlení, interiéry obchodů, autobusové zastávky, odpadkové koše, 

nástupní systémy lanovek aj. 

3.6.3 Mobilní marketing 

Mobilní marketing se s rozvojem sítí mobilních operátorů stále více prosazuje. Je to 

jakákoliv forma marketingu, reklamy či aktivit podpory prodeje realizována prostřednictvím 

mobilních telefonů. Sdělení jsou prezentována formou SMS, MMS, vyzváněcími tóny, logy, 

hrami apod.  

3.6.4 Buzz marketing 

Buzz marketing je technikou WOM
2
 marketingu zaměřenou na vyvolání rozruchu 

(buzzu) a vzbuzení zájmu kolem určité značky, produktu, firmy, akce apod. Cílem je 

poskytnout podněty ke konverzacím a šíření osobního doporučení mezi lidmi a zároveň 

vytvořit zajímavé téma pro diskuzi v médiích. 

 

                                                 
2
 WOM = Word-of-Mouth = osobní komunikace zahrnující výměnu informací o produktu mezi zákazníky, 

sousedy, přáteli apod. 
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4 Metodika shromažďování dat 

Tento marketingový výzkum byl zaměřen na stálé a potenciální zákazníky 

obchodního řetězce Tesco a obchodního řetězce Albert. 

Výzkum jsem realizovala formou osobního dotazování tedy dotazníkem, který byl 

zaměřen hlavně na vliv současné marketingové komunikace obchodních řetězců. Dále jsem 

realizovala metodu pozorování. 

4.1  Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Základním problémem pro kaţdý obchodní řetězec je zjistit přesné potřeby  

a poţadavky zákazníků. Kdyţ tyto faktory zjistí a definuje, musí zajistit, aby zákazníci do 

daného obchodního řetězce přišli a zrealizovali nákup. Důleţitým faktem však je, zda 

zákazník příště přijde znovu či přejde ke konkurenci. Tento problém se obchodní řetězce 

snaţí ovlivnit prostřednictvím marketingové komunikace. Problémem tedy můţe být, jak 

upoutat a donutit zákazníky k návštěvě daného řetězce a jak zajistit, aby příště přišli znovu  

a nepřešli se ke konkurenci. 

4.1.2 Definování cíle 

Hlavním cílem prováděného marketingového výzkumu je zjištění a analýza, jak jsou 

stálí i potenciální zákazníci ovlivňování marketingovou komunikací obchodních řetězců. 

Vedlejším cílem je zjistit názory zákazníků, co postrádají u daného obchodního 

řetězce či naopak proč se tam neustále vracejí, jak je obchodní řetězec vnímán svými 

zákazníky a proč se zákazníci rozhodli právě pro tento obchodní řetězec. 

4.1.3 Formulace hypotéz 

Hypotézy jsem stanovila na základě definovaných cílů marketingového výzkumu 

v předchozím bodě.  

Hypotéza 1: Většina respondentů nakupuje v obchodním řetězci Albert. 
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Hypotéza 2: Dotazovaní ve věku nad 51 let si vybírají super/hypermarket z důvodu 

blízkosti svého bydliště. 

Hypotéza 3: Respondenty výrazně ovlivňují ke koupi reklamní letáky. 

Hypotéza 4: Všichni muţi jsou členy věrnostního programu Tesco Clubcard. 

4.1.4 Typy údajů 

Primární data jsem získala prostřednictvím marketingového výzkumu, který jsem 

realizovala formou osobního dotazování v centru měst a metodou pozorování 

v supermarketech a v hypermarketech Tesco a Albert.  

Sekundární data představují data vypracovaná jiţ někým v minulosti za jiným 

účelem, veřejně dostupná a získávala jsem je několika způsoby – z internetu, z literatury, ze 

spotřebitelských testů, sbíráním propagačním materiálů aj. 

4.1.5 Výběrový soubor 

Základní soubor tvořili obyvatelé České republiky ve věku nad 18 let (počet obyvatel 

k 31.3.2010 byl 10 509 377). Výběrový soubor se skládal ze současných a potenciálních 

zákazníků obchodních řetězců. Rozhodla jsem se pro metodu nereprezentativní – techniku 

vhodné příleţitosti. Výběrový soubor jsem stanovila na 150 respondentů. Při výběru 

respondentů jsem se ohlíţela pouze na věk respondentů a přihlíţela jsem také k pohlaví, 

neboť je všeobecně známo, ţe ţeny nakupují častěji neţ muţi. 

4.1.6 Sběr údajů 

Data jsem sesbírala sama během několika týdnů a následně jsem také provedla 

metodu pozorování. 

4.1.7 Dotazník 

Formou osobního dotazování jsem realizovala dotazníky, kde jsem pouţila otázky 

týkající se obchodních řetězců, ale také identifikační otázky. Dotazníky obsahovaly 25 otázek, 

z nichţ bylo 6 otázek identifikačních, 2 filtrační, 2 baterie a ostatní se týkaly obchodních 

řetězců. V úvodní části dotazníku jsem respondenty seznámila s tím, za jakým účelem je 
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dotazník vytvořen a jak budou údaje vyuţity. Respondenti se tedy nemusí bát  

o zneuţití svých údajů. Rozsah dotazníku je čtyři strany ve formátu A4. Dotazník je součástí 

přílohy 2. 

4.1.8 Pilotáž 

Pilotáţ jsem provedla na 8 lidech. Otázku č. 6 jsem rozšířila o jednotlivé moţnosti 

výběru, u otázky č. 11 jsem pozměnila formulaci odpovědi a) na „Ano - popište prosím 

reklamu, která se Vám vybavila jako první“. 

4.1.9 Časový harmonogram 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

Činnost  
Délka trvání ve dnech 

1.-3.11 4.11 5-7.1 5.-23.2 24.2-5.3 6.-16.3 

Definování 

problému, cíle 
      

Formulace hypotéz       

Plán výzkumu       

Tvorba dotazníku a 

pozorovacího listu 
      

Sběr údajů       

Zpracování údajů       

Vyhodnocení údajů       

Tvorba zprávy       

4.1.10 Pozorovací list 

Metodu pozorování jsem realizovala formou pozorovacího listu, kdy jsem zkoumala 

formy propagace super/hypermarketů v Olomouckém kraji. Sledovala jsem druhy reklamy 

jednotlivých obchodních řetězců či různé propagace na prodejnách či v okolí prodejen. 

Pozorovací list je součástí přílohy 3. 

4.2 Realizační fáze 

Informace, které jsem získala prostřednictvím marketingového výzkumu formou 

dotazníků, jsem sama zpracovala a vyhodnotila v počítačovém programu MS Excel. Získané 

hodnoty jsem převedla do numerické podoby a následně jsem je zpracovala do grafické formy, 
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která má mnohem výmluvnější charakter (například formou grafů) neţ pouze čistý text. 

Dotazníky jsem také musela zkontrolovat, zda jsou kompletně vyplněné a nechybí v nich 

ţádné údaje. V Excelu jsem hodnoty musela převést do tzv.datové matice, kterou bylo nutné 

vytřídit dle prvního i druhého stupně.  Třídění druhého stupně znamenalo roztřídění veškerých 

údajů dle pohlaví a věku. 

4.2.1 Zpracování údajů 

 Po skončení marketingového výzkumu bylo sesbíráno 150 dotazníků. Návratnost 

dotazníků činila 100 %. 

4.2.2 Vyhodnocení získaných dat 

Získané informace jsem vyhodnocovala sama v absolutním, ale i v procentuálním 

vyjádření. Jednotlivé otázky byly vyhodnocovány samostatně, některé ovšem navazovaly 

na předcházející otázku. 

4.2.3 Sestavení závěrečné zprávy 

Na závěr provedeného marketingového výzkumu bylo nutné sepsat vše, co 

realizovaný marketingový výzkum ukázal, a co se jeho prostřednictvím zjistilo. Já jsem se 

ovšem zaměřila jen na podstatné informace, díky kterým můţeme dojít ke konečné analýze. 

4.2.4 Vyhodnocení identifikačních otázek 

V dotazníku bylo pouţito 6 identifikačních otázek. Otázka č. 20 se týkala pohlaví 

respondentů, otázka č. 21 věkových kategorií, otázka č. 22 počtu členů domácnosti, otázka  

č. 23 měsíčního příjmu, otázka č. 24 průměrné útraty za 1 nákup v super/hypermarketu  

a otázka č. 25 se týkala počtu obyvatel. Celkem bylo vyhodnocováno 150 dotazníků  

a zúčastnilo se ho 100 ţen a 50 muţů, tedy 66,7 % ţen a 33,3 % muţů. 

Dle věkového hlediska se do dotazování zapojilo 10 % respondentů do 20 let, 44,7 %  

ve věkové kategorii od 21 do 30 let, 18 % ve věkové kategorii od 31 do 40 let, 14 % ve 

věkové kategorii od 41 do 50 let, 11,3 % ve věkové kategorii od 51 do 60 let a 2 % ve věkové 

kategorii nad 61 let. Dotazování se tedy zúčastnilo nejvíce respondentů z věkové kategorie od 

21 do 30 let a nejméně z věkové kategorie nad 61 let. 
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Obr.  4.1: Věková struktura dotazovaných 
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Otázka číslo 22 se vztahovala k počtu členů domácnosti dotazovaného. 8,7 %  

dotazovaných uvedlo, ţe tvoří sami svou domácnost, 31,3 % tvoří domácnost ještě s 1 členem, 

28 % tvoří tříčlennou domácnost, 25,3 % tvoří čtyřčlennou domácnost a 6,7 % tvoří více jak 

pětičlennou domácnost. Největší skupinu tvoří dvoučlenná domácnost se 47 respondenty  

a nejmenší skupinu tvoří více jak pětičlenná domácnost s 10 respondenty. 

Obr.  4.2: Počet členů domácností 

13; 9%

47; 31%

42; 28%

38; 25%

10; 7%

1 člen 2 členové 3 členové 4 členové 5 členů a více

 

Následující otázka číslo 23 se týkala měsíčního příjmu respondenta. První kategorie 

příjmu do 10.000 Kč zahrnovala největší počet respondentů 44,7 %, druhá příjmová kategorie 

10.001 aţ 20.000 Kč zahrnovala 36 % dotazovaných, kategorie od 20.001 do 30.000 Kč  

13,3 % respondentů, kategorie od 30.001 do 40.000 Kč 5,3 %, kategorie od 40.001 do  

50.000 Kč 0,7 %, kategorie od 50.001 do 60.000 a nad 60.001 Kč nezahrnovala ani jednoho 

respondenta. Dotazníku se tedy zúčastnili spíše lidé s lehce podprůměrnými příjmy. 
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Obr.  4.3: Měsíční příjem respondenta 
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Dvacátá čtvrtá otázka zjišťovala kolik Kč respondent průměrně utratí za jeden nákup 

v super/hypermarketu. Nejvíce odpovědí zaznamenala kategorie do 500 Kč, celkem 85, coţ 

představuje 56,7 %. Druhá nejvíce zastoupená kategorie od 501 do 1.000 Kč zahrnovala  

37,3 % respondentů. Kategorii 1.001 aţ 2.000 Kč si zvolilo 4,7 % respondentů, kategorii 

2.001 aţ 3.000 Kč 1,3 % a kategorii 3.001 a výše neoznačil ţádný respondent. Více jak 

polovina respondentů tedy průměrně utratí v supermarketu do 500 Kč za 1 nákup. 

 Obr.  4.4: Průměrná útrata za 1 nákup v super/hypermarketu 

 

 

 

 

 

 

Poslední identifikační otázka zjišťovala počet obyvatel města, ve kterém respondent 

bydlí. Kategorii do 5 000 obyvatel označilo 11,3 % respondentů, kategorii 5 001 aţ 10 000 

obyvatel 6 % respondentů, kategorii 10 001 aţ 20 000 9,3 %  respondentů, kategorii 20 001 aţ 

30 000 14,7 % respondentů, kategorii 30 001 aţ 40 000 11,3 % respondentů, kategorii 40 001 

aţ 50 000 16,7 % respondentů a poslední kategorii nad 50 000 obyvatel si vybralo 30,7 %. 
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Nejvíce respondentů tedy pocházelo z měst nad 50 000 obyvatel (46) a nejméně z kategorie 

5 001 aţ 10 000 obyvatel. 

Obr.  4.5: Počet obyvatel města respondenta 
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5 Analýza komunikačních aktivit 

Reklama je jedním z nejvýraznějších prvků marketingové komunikace a výdaje na 

jednotlivá reklamní média rok od roku rostou, jak je znázorněno v tabulce 5.1. 

Tab. 5.1: Výdaje na reklamu v ČR v letech 2000-2008 ( v mld Kč, %) 

Druh média 
2000 2005 2008 

mld. Kč podíl mld. Kč podíl mld. Kč Podíl 

Televize 7,14 45,8 9,1 44,5 11,49 40,0 

Tisk 5,8 37,2 6,86 33,5 8,55 29,8 

Rozhlas 1,15 7,37 2,0 9,8 2,27 7,9 

Outdoor a indoor 1,25 8,03 1,55 7,6 2,91 10,1 

Internet 0,1 0,64 0,86 4,2 3,42 11,9 

Ostatní (kino aj.) 0,15 0,96 0,09 0,4 0,07 0,2 

Celkem 15,59 100 20,46 100 28,71 100 

Zdroj: [8, str. 78] 

5.1 Současný komunikační mix firmy Tesco– metoda pozorování 

Společnost Tesco v roce 2010 investovala do reklamních aktivit 406,5 milionu korun, 

coţ znamenalo nárůst oproti minulým letem o tři procenta. V celkovém hodnocení 

konkurenčních inzerentů tak obsadilo druhé místo za prvním Lidlem s investicí 804,7 mil. Kč. 

Informace zveřejnil časopis Moderní obchod a vyplývá z dat firmy Kantar Media viz příloha 

4. 

5.1.1 Reklama 

Společnost Tesco Stores ČR a.s. investuje do televizní, rozhlasové, tištěné, 

outdoorové, indoorové a internetové reklamy. 

Televizní reklama je pravidelně obměňována a v současné době běţí zároveň několik 

druhů maloobchodních reklam – informační reklamy informující spotřebitele o různých 

aktuálních týdenních nabídkách v obchodních jednotkách, přesvědčovací reklama vybízející 

zákazníky k vyuţití Tesco finančních sluţeb a připomínková reklama k pouţívání věrnostního 

programu Tesco Clubcard. Reklamy běţí na úrovni národních televizních kanálů (Nova, 
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Prima, ČT aj.) a jsou tedy celorepublikově stejné. Televizní reklamy lze shlédnout na 

www.televiznireklamy.cz/T.php. 

Rozhlasová reklama působí na spotřebitele prostřednictvím národních rádiových 

stanic (například Frekvence 1) s tématem akčních týdenních nabídek a Tesco Clubcard. 

Na internetu je reklama realizována pomocí tzv. bannerů a nejvíce byly bannery 

vyuţívány v době, kdy Tesco zavádělo věrnostní program Clubcard v září loňského roku  

a všude po obrazovce létali tzv. Clubcard motýli (například na serveru www.novinky.cz). 

Co se týče klasických médií, vyuţívá Tesco tištěná média jako jsou noviny  

a časopisy, kde inzeruje své akční nabídky (například celostátní deníky).  

Z outdoorových médií lze spatřit velké billboardy, které jsou buď umístěny přímo na 

budově prodejny (několik jich upozorňuje na aktuální akční zboţí a jeden na Tesco Clubcard) 

nebo na příjezdových cestách měst, kdy uvádějí vzdálenost nejbliţších prodejen Tesco. Čas 

od času Tesco také investuje do citylights a reklam na nebo v dopravních prostředcích MHD.  

Nejvýhodnější formou reklamy je pro Tesco investovat do reklamy v samotné 

prodejně. Proto umísťují různé poutače většinou s tématikou Clubcard jako jsou stoppery, 

reklamní plakáty při vstupu, bezpečnostní pípaky obalené reklamou, polepy pokladních pásů, 

oddělovače nákupů, motivy visící ze stropu, polepy na zemi, označení vozíků a venkovní 

stříška vozíků.  

Od září 2010 nabízí Tesco svým zákazníkům věrnostní program Clubcard zaloţený 

na sbírání bodů za jednotlivé nákupy a proto je spousta reklamních aktivit spojených s tímto 

programem.  

5.1.2 Osobní prodej 

Firma si dobře uvědomuje, ţe zákazníci budou chodit tam, kde budou spokojeni,  

a proto si velice zakládá na svých zaměstnancích viz str. 13 Personál. 
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5.1.3 Podpora prodeje 

 Podporu prodeje vyuţívá zejména v rámci věrnostního programu Clubcard, kdy 

svým členům zasílá různé odměny formou odstřihávatelných poukázek na finanční slevy či na 

slevy na konkrétní produkty nebo skupinu produktů. 

5.1.4 Public relations 

Tesco pravidelně komunikuje s novináři a dává jim moţnost prostřednictvím svých 

internetových stránek obrátit se na společnost kdykoliv pomocí přihlašovacího formuláře. 

Zároveň také vydává tiskové zprávy, které jsou dostupné na internetových stránkách Tesca. 

Významně komunikuje s veřejností pomocí sociálních projektů viz str. 10 Postavení na trhu. 

5.1.5 Přímý marketing 

Formu komunikace pomocí přímého marketingu Tesco zatím nevyuţívá naplno. 

Pouţívá formu e-shopu v Praze a okolí a pro zbytek České republiky se zatím připravuje. 

Plánuje otevření internetového obchodu, kdy budou moci zákazníci přímo nakupovat online 

z pohodlí domova po celé České republice. V omezené míře funguje internetový obchod 

pouze pro Prahu a okolí na adrese www.tesco-shop.cz s online donáškou od roku 2002. 

Od září 2010 funguje v ČR věrnostní program Clubcard a zaregistrovaným 

zákazníkům chodí na jejich email jednou čtvrtletně výpis z věrnostního účtu – technika direct 

mail. 

Maloobchodní řetězce také hojně rozesílají reklamní letáky s týdenní periodicitou 

pro Tesco od středy do úterý, které obsahují akční nabídky a informace o dané prodejně 

v okolí a sluţbách prodejny. 

Do přímého marketingu se také řadí online marketing, který Tesco realizuje na 

stránkách www.itesco.cz.  

5.1.6 Sponzoring 

Společnost Tesco sponzoruje spoustu společenských, sociálních, ekologických  

a mediálních akcí. Mezi nejvýznamnější patří nadační fond Tesco, podpora škol a školek, 

podpora vzdělávání (Národní knihovna), podpora zdravotně postiţených, péče o ţivotní 
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prostředí (Zodpovědný soused..) či podpora mediálních programů jako je Československo má 

talent. 

5.1.7 Product placement 

Tesco realizuje product placement nejvýrazněji v televizních pořadech. Velmi často 

se objevuje prodejna, igelitová taška či přímo zmínka o řetězci Tesco v seriálu Ordinace 

v růţové zahradě na televizi Nova.  

5.1.8 Guerilla marketing 

V posledních letech patří guerilla marketing k stále více vyuţívaným formám 

komunikace. Upoutávku na Tesco tak lze spatřit na sloupech veřejného osvětlení, 

odpadkových koších, lavičkách či prostředcích MHD. 

5.1.9 Mobilní marketing 

Tesco vyuţilo mobilní marketingu na přelomu listopadu a prosince 2010 v rámci 

prodejny Tesco Extra Eden, kdy zákazníci museli nakoupit nad 500 Kč a odeslat přes sms 

zprávu s údaji o účtence. Mohli tak vyhrát různé zájezdy či automobily. 

5.1.10 Buzz marketing 

Tato forma znamená vyvolání rozruchu o daném řetězci, kdy v poslední době 

zaznamela velké diskuze Tesco Clubcard kreditní karta, Tesco Clubcard aj. 

 

5.2 Současný komunikační mix firmy Ahold– metoda pozorování 

Společnost Ahold za rok 2010 sníţila své investice do reklamy o zhruba pětinu oproti 

minulým letech na 294,7 milionu korun a v hodnocení konkurentů tak obsadila třetí pozici za 

vedoucím Lidlem a druhým Tescem.  
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5.2.1  Reklama 

Společnost Ahold Czech Republic, a.s. vyuţívá prakticky stejné komunikační  

a reklamní média jako společnost Tesco Stores ČR a.s. Investuje do televizní, rozhlasové, 

tištěné, outdoorové, indoorové a internetové reklamy. 

Aktuální televizní reklama běţí na celostátních kanálech (Nova, Prima, ČT aj.) a je 

průběţně pozměňována, ale týká se stejného témata – cenového komanda s heslem „nízké 

ceny máme pod kontrolou“. Reklamy lze shlédnout na stránkách společnosti 

(www.albert.cz/nase-znacka/reklama/index.html). Nedávno také proběhla kooperační reklama 

s rádiem Impulz nabízející za nákup v Albertu a poslouchání rádia Impulz moţnost vyhrát aţ 

100.000 Kč.  

Rozhlasová reklama se zaměřuje na téma cenového komanda a také probíhala ve 

spolupráci s rádiem Impulz na téma Nákup v Albertu je výhra. 

Internetová reklama se objevuje na serverech formou bannerů, upozorňujících na 

cenového komando a monitorování cen. Aktuálně je moţno ji shlédnout na webu novinky.cz 

viz obrázek 5.1. 

Obr.  5.1: Reklamní banner společnosti Ahold 

 

 

 

 

Zdroj: [29] 

Na příjezdových cestách do měst mohou řidiči spatřit billboardy upozorňující na 

nejbliţší supermarket, hypermarket a čerpací stanici Albert. Přímo na budově prodejny jsou 

pak umístěny billboardy s akčními týdenními nabídkami, jeden na cenové komando a jeden 

s aktuálními cenami benzínu a nafty. 
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Při vstupu do prodejny upoutá zákazníka cedule s aktuální nabídkou a panákem 

cenového komanda, pípáky obalené reklamou na nízké ceny, podlahové poutače, poutače 

visící ze stropu, z mrazáků i z regálů vykukující panáci cenového komanda, polepy 

pokladních pásů, oddělovače nákupů, nákupní vozík upozorňující na nízké ceny či stoppery. 

5.2.2 Osobní prodej 

Firma si je vědoma, ţe prodej jí dělají právě zaměstnanci. Zákazník se nebude vracet 

tam, kde nebyl spokojen. Proto se zabývá svými zaměstnanci, zajišťuje jim školení aj. viz 

str.18 Personál. 

5.2.3 Podpora prodeje 

 Nástroj podpory prodeje byl značně vyuţíván v rámci soutěţe s rádiem Impuls pod 

názvem Nákup v Albertu je výhra. Zákazníci si měli nalepit na své auto ţlutou nálepku Albert, 

poslouchat rádio a zjistit tak, kde se zrovna hlídka Albert vyplácející odměny nachází. 

V případě výhry Albert vyplatil zákazníkovi stonásobek hodnoty jeho nákupu. Nálepku 

Albert mohli zákazníci získat v reklamním letáku ve své schránce a také v kaţdé prodejně 

Albert. 

5.2.4 Public relations 

Firma si dobře uvědomuje důleţitost public relations a proto vydává tiskové zprávy  

a pravidelně komunikuje s novináři. Organizuje také různé sociální projekty, díky kterým 

vzbuzuje zájem veřejnosti, viz str. 15 Postavení na trhu. 

5.2.5 Přímý marketing 

Online marketing je realizován prostřednictvím internetových stránek www.albert.cz, 

na kterých zákazníci najdou veškeré potřebné informace a aktuální nabídku. 

S týdenní periodicitou Albert rozesílá do poštovních schránek své reklamní letáky 

s platností od středy do úterý, stejně jako Tesco. Více forem přímého marketingu Ahold 

nevyuţívá.  
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5.2.6 Sponzoring 

Ahold významně sponzoruje dětské domovy po celé České republice projektem 

„S Bertíkem za dětským úsměvem“, kdy za nákup zákazníci obdrţí Bertíky, které později 

vhodí do připravené vitríny (v říjnu a listopadu 2010 bylo vybráno 6.772.752 Kč). Vybrané 

peníze pak putují do různých dětských domovů. Veškeré aktivity jsou hrazeny z Nadačního 

fondu Albert.  Tento fond dále podporuje grantové programy Pro rodinu, Zdravá pětka  

a Albert pomáhá. 

5.2.7 Product placement 

Společnost Albert nezaostává a také vyuţívá formu product placementu, kdy se 

prodejna Albert objevuje například ve filmu Vratné lahve. 

5.2.8 Guerilla marketing 

Stejně jako Tesco i společnost Ahold vyuţívá formu guerilla marketingu například 

na sloupech veřejného osvětlení, lavičkách, mostních konstrukcích či prostředcích MHD  

a autobusových zastávkách.  

5.2.9 Mobilní marketing 

Ahold vyuţil formu mobilního marketingu koncem roku 2010 v rámci soutěţe 

„Nákup v Albertu je výhra“, kdy kaţdý zákazník mohl zaslat sms v předepsaném tvaru 

s odhadem, kolik bude během této akce zasláno soutěţních sms a zařadit se tak o hlavní výhru 

– nakupování v Albertu po celý rok zdarma. Konečný počet zaslaných sms činil 16 958 zpráv. 

5.2.10 Buzz marketing 

Velký rozruch vyvolal ostrý souboj mezi společnostmi Ahold a Kaufland, které se 

v loňském roce trumfovali s niţšími cenami a navzájem si ze sebe veřejně utahovaly. 
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5.3  Popis získaných výsledků z dotazníků – metoda dotazování 

5.3.1 Vyhodnocení věcných otázek 

Asociace k pojmu obchodní řetězec 

V první otevřené otázce jsem se zajímala o asociace k pojmu obchodní řetězec, tedy 

co se respondentům vybaví, kdyţ se řekne „obchodní řetězec“. Celkem jsem zaznamenala 216 

odpovědí, coţ je způsobeno tím, ţe některé respondenty napadlo i více věcí. Nejčastěji  

(13,4 %) se v dotazníku objevila odpověď, ţe se jim vybaví „více obchodů pod 1 značkou“. 

Dále respondenti uvedli, ţe se jim vybaví Tesco (11,1 %), seskupení a propojení obchodů (síť 

prodejen) (9,7 %), supermarkety (8,8 %), hypermarkety (6,9 %), Albert (5,6 %), různorodé 

zboţí – smíšené produkty, oblečení, jídlo (pod 1 střechou) (5,6 %), nakupování (5,6 %), 

Kaufland (5,1 %), důchodci (4,2 %), obchodní značka (4,2 %), hodně lidí (3,7 %), velký 

sortiment potravin (3,2 %), malé obchody s potravinami (3,2 %), tlačenice (2,3 %), nákupní 

centrum (2,3 %), slevy (1,9 %), samoobsluha (1,4 %), business (0,9 %) a Globus (0,9 %). 

Třídění druhého stupně dle pohlaví ukázalo, ţe ţeny mají v celku stejný názor jako 

muţi a nejvíce si vybaví odpověď více obchodů pod 1 značkou (19 ţen, 10 muţů). Ovšem 

následně uţ se odpovědi lišily a muţi si vybavili seskupení a propojení obchodů (osmkrát), 

zatímco ţeny si vybavily Tesco (sedmnáctkrát). Pak uţ byly mezi četnostmi odpovědí jen 

nepodstatné rozdíly. Dle mého názoru jsou rozdíly způsobeny tím, ţe ţeny si více vybírají, do 

jakého obchodního řetězce půjdou nakupovat, zatímco muţi jdou do obchodu s cílem 

nakoupit určité věci a je jim jedno, kde zboţí koupí.  

Co se týče třídění druhého stupně dle věku lze říci, ţe mladší věkové kategorie mají 

stejný názor zatímco starší věkové kategorie se názorově liší a vybavují si rozdílně věci pod 

stejným pojmem.  

Četnost nákupů v super/hypermarketu 

Druhou otázkou jsem se zajímala o fakt, jak často chodí respondenti nakupovat do 

super/hypermarketu. Celkem odpovědělo všech 150 respondentů a více jak polovina (51,3 %) 

chodí nakupovat do super/hypermarketu několikrát za týden. 25,3 % nakupuje 

v super/hypermarketu jednou týdně, 14,7 % denně, 4,7 % jednou za čtrnáct dní a 4 % méně 

jak jednou za čtrnáct dní. Stejné pořadí se týká i třídění druhého stupně.  
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Z výsledků vyplývá, ţe průměrný respondent (ať ţena či muţ) chodí nakupovat do 

supermarketu několikrát za týden. 

Obr.  5.2: Častost nákupů v super/hypermarketech 
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Nákupní místa 

Třetí otázka se dotazovala na obchodní řetězce, do kterých chodí respondenti 

nakupovat. Mohli si vybrat z daného seznamu a označit zde i více odpovědí, proto jsem 

celkově zaznamenala 507 četností. Výsledky ukázaly, ţe respondenti nejčastěji označili 

obchodní řetězec Albert (106), dále pak Tesco (100), Kaufland (95), Lidl (46), Billa (38), 

Globus (34), Penny Market (32), Hruška (22), Interpar/Spar (16), COOP (16). 2 respondenti 

také označili moţnost jiné a uvedli, ţe nakupují také ve velkoobchodním řetězci Makro. 

Muţi nejčastěji uvedli řetězce Tesco (34) a Albert (34), ţeny nejčastěji uvedly Albert 

(72) následovaný Kauflandem (69). Dle věkových kategorií se výsledky příliš nelišily, pouze 

se zde objevil i řetězec Kaufland – do 20 let byla nejčastější odpověď Albert (10), od 21 do 30 

let Tesco a Albert (50), od 31 do 40 let Tesco a Albert (19), od 41 do 50 let Albert (14), od 51 

do 60 let Kaufland (11) a nad 61 let Albert a Kaufland (3). 

Můţeme tedy říci, ţe respondenti nejvíce nakupují v obchodních řetězcích Albert, 

Tesco a Kaufland, které jsou právem povaţovány za nejsilnější maloobchodní řetězce na 

českém trhu. 
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Nejčastější (hlavní) nákupní místo 

Ve čtvrté otázce si měli respondenti z daného seznamu vybrat jeden obchodní řetězec, 

ve kterém nakupují nejčastěji a je tedy jejich hlavním nákupním místem. Ze všech 150 

odpovědí se stal nejčastějším nákupním místem obchodní řetězec Albert s 36 % respondentů. 

Na druhém místě se umístil řetězec Kaufland s 22 % a na třetím řetězec Tesco s 18 %. Dále 

pak Billa s 6,7 %, Lidl s 4,7 %, Penny Market s 4 %, Globus s 3,3 %, COOP s 2,6 %, 

Intespar/Spar s 1,3 %, Hruška s 0,7 % a odpověď jiné (Elektroworld) s 0,7 %. 

Obr.  5.3: Hlavní nákupní místo - muži a ženy 
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Třídění druhého stupně dle pohlaví ukazuje, ţe 39 % ţen a 30 % muţů označuje jako 

své hlavní nákupní místo řetězec Albert, 21 % ţen a 24 % muţů označuje Kaufland a 17 % 

ţen a 20 % muţů označuje Tesco. 

Důvod rozhodnutí o hlavním nákupním místě 

Pátá otevřená otázka zjišťovala důvod, proč si respondenti zvolili daný obchodní 

řetězec za své hlavní nákupní místo. Jelikoţ jsem zde nabídla volný prostor k vyjádření, 

uváděli respondenti i více odpovědí, proto jsem celkově sesbírala 210 odpovědí. 

Z vyplněných dotazníků vyšlo, ţe nejčastějším důvodem rozhodování o nákupním místě je 

blízkost bydliště (83), dále nízké ceny (35), široký sortiment (17), čerstvost surovin (15), 

příjemný personál (12), „najdu zde vše, co potřebuji“ (11), nejlepší výběr a ceny (7), čistota 

obchodu, nepřeplněnost (6), poloha na cestě ze zaměstnání (5), vybavenost (4), snadná 
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orientace v obchodě (respondenti ví, kde co najdou) (4), kvalita a pestrost (3), velký výběr 

ovoce a zeleniny, uzeniny na váhu (3), není obrovský jako ostatní (Albert) (1), respondent je 

v provozovně zvyklý nakupovat (1), dlouhá otevírací doba (1), levné výrobky Albert Quality 

(Albert) (1) a „abych se najedl“ (1). 

Lze tedy konstatovat, ţe respondenti se převáţně rozhodují o místě nákupu 

v závislosti na místě svého bydliště, tudíţ chodí nakupovat tam, kde to mají nejblíţe. 

Ovlivňovatel respondenta při rozhodování o výběru super/hypermarketu 

Respondenti si měli z daného seznamu vybrat, co nebo kdo je nejčastěji ovlivňuje při 

výběru super/hypermarketu, kam půjdou nakupovat. Ze získaných 150 odpovědí více jak 

polovinu respondentů (54,7 %) ovlivňuje při výběru poloha provozovny, 11,3 % následuje 

akční nabídky, 11,3 % jde za nízkými cenami, 10,7 % si vybírá dle sortimentu prodejny,  

6,7 % dá na svou rodinu, kamarády a známé, u 4,7 % rozhoduje nákupní atmosféra a 0,6 % 

věří reklamě. 

Obr.  5.4: Ovlivňovatel při rozhodování o výběru super/hypermarketu 
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54 % muţů nejvíce ovlivňuje při rozhodování o místě nákupu poloha provozovny,  

16 % akční nabídky, 12 % sortiment, 8 % nízké ceny, 6 % rodina, kamarádi a známí a 4 % 

nákupní atmosféra. 55 % ţen je nejvíce ovlivněno polohou provozovny, 13 % nízkými cenami, 

10 % sortimentem, 9 % akčními nabídkami, 7 % rodinou, kamarády a známými, 5 % nákupní 

atmosférou a 1 % reklamou. Jak muţi, tak ţeny jsou tedy nejvíce ovlivněni polohou 

provozovny, ovšem dále se jiţ pořadí mění.  
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Dostupnost super/hypermarketů 

V této otázce mě zajímalo, jak respondenti vnímají mnoţství super/hypermarketů ve 

svém městě. Nejvíce respondentů (48 %) si myslí, ţe dostupnost super/hypermarketů v jejich 

městě je velmi dobrá. Třetina respondentů (32 %) označila dostupnost jako výbornou, 18,7 % 

jako dobrou a 1,3 % jako špatnou. Odpověď, ţe dostupnost super/hypermarketů ve městě je 

velmi špatná si nevybral ani jeden respondent. 56 % muţů označilo dostupnost jako velmi 

dobrou, u ţen ji označilo 44 %.  

Samozřejmě zde hraje velkou roli z jak velkého města respondent je, ovšem tím, ţe 

moţnost „velmi špatná“ si nevybral ani jeden respondent lze říci, ţe supermarkety  

a hypermarkety uţ jsou ve městech v takové míře, ţe lidé je velmi citelně vnímají.  

Doporučení obchodního řetězce svým známým 

V osmé otázce dotazovaní vybírali z daného seznamu jeden obchodní řetězec, který 

by doporučili svým známým. Za nejdoporučovanější obchodní řetězec si ze 150 respondentů 

zvolilo 30 % řetězec Albert. Druhým nejčastěji doporučovaným řetězcem je Tesco s 22,7 %  

a třetím řetězec Kaufland s 19,3 %. 12 % respondentů by doporučilo řetězec Globus, 5,3 % 

Billa, 3,3 % Lidl, 2,7 % COOP, 2 % Penny Market, 0,7 % Interspar/Spar  

a řetězec Hruška by nedoporučil ani jeden respondent. 1 respondent by doporučil jiný 

obchodní řetězec Makro, 1 respondent by  nedoporučil ţádný obchodní řetězec a 1 respondent 

by doporučil ten, co mají nejblíţe, aby nemuseli chodit daleko.  

Obr.  5.5: Doporučované obchodní řetězce 
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Ţeny by nejvíce doporučovali obchodní řetězec Albert, zatímco muţi by nejvíce 

doporučovali Kaufland a pak aţ Albert. Z hlediska věkového jde vidět, jak se s rostoucím 

věkem doporučovaná kategorie mění. Věkové kategorie do 20 let, od 21 do 30 let a od 31 do 

40 let by zcela jasně doporučili Albert. Věková kategorie od 41 do 50 let by doporučila Albert 

a Kaufland. Ovšem věkové kategorie od 51 do 60 let a nad 61 let by uţ však doporučovali 

Kaufland. Dle mého názoru je to dáno zejména různým nákupním chováním věkových 

kategorií, kdy starší generace navštěvuje Kaufland z důvodu nízkých cen a naopak mladší 

věkové kategorie vyhledávají určitou kvalitu sortimentu i prodejny. 

Porovnání hlavního nákupního místa a doporučovaných řetězců v počtu respondentů 

znázorňuje tabulka 5.2. Z ní vyplývá, ţe 45 respondentů nakupujících v hlavním nákupním 

místě Albert by jej také doporučilo, zatímco 9 respondentů by jej nedoporučilo, i kdyţ v něm 

nejčastěji nakupují. Pravděpodobně je to způsobeno vhodnou polohou provozoven Albert. 

V případě řetězce Tesco je výsledek pozitivnější, neboť by jej doporučilo 27 respondentů 

nakupujících v hlavním nákupním místě Tesco, avšak navíc by jej doporučilo 7 respondentů, 

kteří mají jiné hlavní nákupní místo.  

Tab. 5.2: Porovnání hlavních nákupních míst a doporučených řetězců (v počtu respondentů) 

 Hlavní nákupní místo Doporučení řetězce 
Doporučení hl. 

nákupního místa 

Tesco 27 34 27 

Albert 54 45 45 

Lidl 7 5 5 

Penny Market 6 3 3 

Globus 5 18 5 

Interspar/Spar 2 1 1 

Kaufland 33 29 29 

Billa 10 8 8 

Hruška 1 0 0 

COOP 4 4 4 

 

Vliv reklamních letáků z poštovní schránky 

Devátá otázka se zajímala o vliv reklamních letáků roznášených do poštovních 

schránek. Z celkových 150 odpovědí přesně polovinu respondentů ovlivňují reklamní letáky 
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zřídka, zatímco 27 % ovlivňuje často. U 11 % respondentů reklamní letáky nerozhodují  

a 16 % jich dokonce letáky vyhazuje rovnou do koše. 

Můţeme tedy konstatovat, ţe ze 150 respondentů více jak dvě třetiny reklamní letáky 

registrují, tudíţ jsou dobrým komunikačním kanálem a obchodní řetězce by se měli věnovat 

jejich atraktivitě a propracovanosti. 

 Obr.  5.6: Vliv reklamních letáků z poštovní schránky 

 

 

 

 

 

Návštěvnost www stránek obchodních řetězců 

Otázkou číslo 10 jsem zjišťovala, zda respondenti navštěvují nějaké internetové 

stránky obchodních řetězců. 66 % respondentů nenavštívilo ţádné internetové stránky a 4,7 % 

vůbec nemá přístup k internetu. Zbylých 29,3 % respondentů navštívilo internetové stránky, 

kdy někteří uvedli i více serverů. Nejčastěji bylo uváděno Tesco (29), dále Albert (15), 

Globus (9), Kaufland (6), Billa (6), Lidl (6), Interspar/Spar (2), COOP (1), Penny Market (1)  

a také velkoobchod Makro (2) či hobbymarket Hornbach (1). Respondenti uvedli, ţe 

internetové stránky vyhledali zejména z důvodu otevírací doby v předvánoční době. 

Tesco a Albert si zde drţí první dvě pozice v návštěvnosti internetových stránek, 

ovšem jde vidět, ţe Tesco má před Albertem značný náskok. Celkově se však ukázalo, ţe 

internetové stránky obchodních řetězců nejsou tak silným komunikačním nástrojem, jak by se 

v dnešní době internetu mohlo zdát. Dle mého názoru je to způsobeno tím, ţe spotřebitelé 

nemají potřebu navštěvovat internet, kvůli obchodním řetězcům. V budoucnu se však tyto 

výsledky mohou radikálně změnit, jelikoţ stále více řetězců uvaţuje o internetových  

e-shopech s potravinami a jiným spotřebním zboţím, tudíţ by se www stránky mohly stát 
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Shlédnutí televizní reklamy na obchodní řetězce 

Jedenáctá otázka se zaměřovala na televizní reklamy obchodních řetězců a respon-

denti měli uvést, zda někdy viděli reklamu na obchodní řetězec a pokud ano, popsat první, 

která se jim vybavila. Tato otázka byla filtrační a souvisela s otázkou číslo 12. Televizní 

reklamu na nějaký obchodní řetězec shlédlo 116 respondentů (80 ţen a 36 muţů) z celkového 

počtu 150, coţ v procentuálním vyjádření činilo 77,3 %. Ukázalo se tak, ţe televize se 

neustále řadí k nejsilnějším médiím a je pro společnosti výhodné investovat nemalé peníze do 

televizních spotů.  

Překvapivě nejčastěji se vybavující reklamou byla reklama na řetězec Lidl s 30,2 % 

(Lidl nasadil silnou reklamní kampaň a do reklamy investuje nejvíce ze všech obchodních 

řetězců), těsně následována reklamou řetězce Albert (29,3 %), Tesco (25,8 %), Penny Market 

(6 %), Globus (3,4 %), Billa (1,7 %), Kaufland (0,9 %). Dále se zde objevil hobby market 

Hornbach (0,9 %), Elektroworld (0,9 %) a XXL Lutz (0,9 %). 

Obr.  5.7: Shlédnutí televizní reklamy na obchodní řetězce 
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Řetězec Albert nasadil televizní reklamu na cenové komando a Tesco propaguje 

reklamy na akční cenové nabídky. 

Televizní reklamu zaregistrovalo 12 respondentů z věkové kategorie do 20 let, 60 

z kategorie od 21 do 30 let, 19 z kategorie od 31 do 40 let, 15 ve věku od 41 do 50 let, 9 

z věkové kategorie od 51 do 60 let a 1 nad 61 let. Televizní reklama tedy působí na všechny 

věkové kategorie a je tak dobrým investičním tahem. 
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Působivost televizní reklamy 

Otázka číslo 12 se vztahovala k předcházející otázce a souvisela s televizní reklamou. 

Respondenti měli ohodnotit, jak na ně reklama, kterou popisovali v otázce výše, zapůsobila. 

Ze 116 odpovědí 41,4 % respondentů televizní reklamy na obchodní řetězce zaujaly, 13,8 % 

velmi zaujaly, 25 % se nelíbily a 19,8 % vůbec nezaujaly.  

Co se týče konkrétně reklam společnosti Tesco, uváděli respondenti reklamu na 

akční výrobky, Clubcard či vánoční reklamu. Reklamy na Tesco velmi zaujaly 2 respondenty, 

zaujaly 16 respondentů, nelíbily se 8 respondentům a vůbec nezaujaly 4 respondenty. 

Průměrně lze tedy reklamy obchodního řetězce Tesco ohodnotit známkou 2,47. 

Co se týká reklam obchodního řetězce Albert, všichni respondenti uvedli jako téma 

reklamy Cenové komando. 9 respondentů reklama velmi zaujala, 12 respondentů zaujala, 9 

respondentům se nelíbila a 4 respondenty vůbec nezaujala. Průměrně lze tedy reklamy 

obchodního řetězce Albert ohodnotit známkou 2,24. 

V porovnání mezi reklamami řetězce Tesco a Albert mají lepší ohlas reklamy 

společnosti Albert. 

Zaregistrování rozhlasové reklamy na obchodní řetězce 

Respondenti měli ve třinácté otázce odpovídat na fakt, zda někdy slyšeli rozhlasovou 

reklamu na nějaký obchodní řetězec. Z celkových 150 odpovědí zaslechlo reklamu v rozhlase 

25 respondentů, coţ činí 16,7 %. Respondenti uvedli nejvícekrát reklamu na Lidl (12), dále 

také Tesco (8), Albert (5), Globus (1), COOP (1) a Hornbach (1). 

Rozhlasová reklama se tedy řadí mezi méně registrovaná média, jelikoţ ji 

zaznamenala pouze šestina všech respondentů. Ovšem i mezi takovým málem zaznamenali 

reklamu na Tesco a Albert. Rozhlasovou reklamu zaregistrovali spíše ţeny (20 ţen) neţ muţi 

(5 muţů) a nejvíce ve věkové kategorii od 21 do 30 let (15). Dle mého názoru je to způsobeno 

zejména tím, ţe lidé poslouchají rádio nejvíce v autě, dále při vaření, uklízení aj. Proto si 

myslím, ţe ţeny jsou v tomto ohledu vnímavější neţ muţi a častěji zaregistrují v rádiu různé 

reklamy, na rozdíl od můţu, kteří vnímají jen pro ně podstatné informace. 
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Shlédnutí billboardu na obchodní řetězec 

Čtrnáctou otázkou jsem se respondentů ptala na fakt, zda někdy viděli nějaký 

billboard na obchodní řetězec. Ze 150 odpovědí bylo 60 % negativních a 40 % pozitivních. 

Někteří dotazovaní uvedli i více billboardů a proto je četnost billboardů 70. Nejvíce 

billboardů respondenti viděli na obchodní řetězec Tesco (37,1 %), pak na Albert (18,6 %), 

Kaufland (10 %), Globus (10 %), Lidl (8,6 %), Billa (8,6 %), Ikea (2,9 %) Penny market 

(1,4 %), Interspar/spar (1,4 %) a Baumax (1,4 %). Z muţů zaregistrovalo billboardy jen 36 %, 

zatímco z ţen jich zaregistrovalo 44 %, nejvíce jich zaregistrovalo respondentů ve věkové 

kategorii od 21 do 30 let (50 %). 

Obr.  5.8: Zaznamenání billboardu na obchodní řetězce 
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Znalost reklamních sloganů obchodních řetězců 

Patnáctá otázka se vztahovala k reklamním sloganům obchodních řetězců. Pouze 

18,7 % respondentů si vybavilo nějaký reklamní slogan, 1 respondent si dokonce vybavil 2 

slogany, tedy měla jsem 29 odpovědí. Nejčastěji si dotazovaní vzpomněli na reklamní slogan 

řetězce Lidl (31,1 %), pak Tesco (27,7 %), Billa (10,3 %), Globus (10,3 %), Albert (7 %), 

Penny Market (3,4 %), DM (3,4 %), OBI (3,4 %) a Skonto (3,4 %). Na reklamní slogan si 

vzpomnělo 6 muţů a 22 ţen, nejvíce z věkové skupiny od 21 do 30 let (20). 

Reklamní slogan obchodního řetězce Tesco si ze všech respondentů vybavilo 5,3 %, 

slogan řetězce Albert pouze 1,3 %. Oba dva řetězce propagují svůj slogan ve všech druzích 
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reklam, ovšem jak se ukazuje, měli by ho propagovat mnohem více, aby se dostal do 

podvědomí spotřebitelů. 

Členství ve věrnostním programu 

V otázce šestnácté jsem zkoumala, zda jsou respondenti členy nějakého věrnostního 

programu. Tuto otázku jsem směřovala k věrnostnímu programu Tesco Clubcard a ze všech 

150 dotazovaných je 40 z nich jeho členy, tedy 26,6 % respondentů. Tato otázka byla filtrační 

a souvisela s otázkou číslo 17. 

Členy věrnostního programu Tesco Clubcard jsou z respondentů 12 muţů a 28 ţen. 

Nejvíce (21) členů je ve věkové kategorii od 21 do 30 let a nejméně v kategorii nad 61 let, 

kdy není členem ţádný respondent. Lze však říci, ţe tento věrnostní program protíná skoro 

všechny věkové kategorie a je tak určen pro kaţdého. 

Spokojenost s věrnostním programem 

Otázka číslo 17 navazuje na předchozí otázku a respondentů, kteří jsou členy 

věrnostního programu, jsem se ptala, jak jsou spokojeni s daným věrnostním programem.  

15 % (2 muţi, 4 ţeny) z nich odpovědělo, ţe jsou velmi spokojeni, 70 % (9 muţů, 19 ţen) ţe 

jsou spíše spokojeni, 15 % (1 muţ, 5 ţen) ţe jsou spíše nespokojeni a nikdo neodpověděl ţe je 

zcela nespokojen.  

Průměrná známka věrnostního programu je 2, coţ ukazuje, ţe zákazníci jsou 

s věrnostním programem Tesco Clubcard spíše spokojeni. Věrnostní program tedy v očích 

respondentů má určité nedostatky, ovšem i tak ho zákazníci vyuţívají. 

Obr.  5.9: Spokojenost s věrnostním programem Tesco Clubcard 

6; 15%

28; 70%

6; 15%
0; 0%

Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Zcela nespokojen/a
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Hodnocení jednotlivých charakteristik obchodního řetězce Albert 

Osmnáctou otázkou jsem zjišťovala, jak by respondenti ohodnotili jednotlivé 

charakteristiky super/hypermarketů Albert, pokud v něm nakupují. Respondenti zde hodnotili 

šest charakteristik – ceny, sortiment, otevírací dobu, dobu odbavení u pokladny, sluţby 

prodejny a chování personálu. K dispozici měli škálu od 1 do 5 jako ve škole, kdy 1=výborné 

a 5 nedostačující. Celkem na tuto otázku odpovídalo 116 respondentů. 

Nejlépe hodnoceným faktorem super/hypermarketů Albert se stala otevírací doba 

s průměrnou známkou 1,85, druhým nejlepším byl sortiment prodejen a jako třetí nejlepší 

bylo vyhodnoceno chování personálu. Na dalších pozicích skončily ceny, sluţby prodejny 

a dobu odbavení u pokladny respondenti označili jako nejhorší (viz tab. 5.3). 

Tab. 5.3: Hodnocení řetězce Albert 

Hodnocený faktor Celkové hodnocení Hodnocení mužů Hodnocení žen Výsledné pořadí 

Ceny  2,36 2,35 2,37 4 

Sortiment 2,19 2,38 2,09 2 

Otevírací doba 1,85 2 1,78 1 

Doba odbavení u pokladny 2,71 2,38 2,88 6 

Sluţby prodejny 2,46 2,28 2,55 5 

Chování personálu 2,27 2,03 2,39 3 

 

Z výsledků jde vidět, ţe super/hypermarkety Albert jsou v očích zákazníků 

hodnoceny spíše průměrně a společnost Ahold má tedy ještě dost co zlepšovat. 

Hodnocení jednotlivých charakteristik obchodního řetězce Tesco 

Poslední věcná devatenáctá otázka se podobně jako předcházející otázka zabývala 

hodnocením jednotlivých charakteristik super/hypermarketů Tesco, pokud v něm respondenti 

nakupují. Dotazovaní zde opět hodnotili šest charakteristik - ceny, sortiment, otevírací dobu, 

dobu odbavení u pokladny, sluţby prodejny a chování personálu. K dispozici měli škálu od 1 

do 5 jako ve škole, kdy 1=výborné a 5 nedostačující. Celkem na tuto otázku odpovídalo 116 

respondentů. 

Nejlépe hodnocenou charakteristikou se stejně jako v předchozím případě stala 

otevírací doba prodejny s průměrnou známkou 1,62, druhý skončil sortiment prodejny a třetí 
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ceny. Dále se umístily sluţby prodejny, doba odbavení u pokladny a poslední skončilo 

chování personálu (viz tab. 5.4). 

Tab. 5.4: Hodnocení řetězce Tesco 

Hodnocený faktor Celkové hodnocení Hodnocení mužů Hodnocení žen Výsledné pořadí 

Ceny  2,10 2,23 2,04 3 

Sortiment 2,05 2,23 1,96 2 

Otevírací doba 1,62 1,95 1,48 1 

Doba odbavení u pokladny 2,25 2,30 2,22 5 

Sluţby prodejny 2,15 2,23 2,11 4 

Chování personálu 2,28 2,23 2,30 6 

 

V porovnání s obchodním řetězcem Albert vyšlo Tesco mnohem lépe v pěti ze šesti 

hodnoceným charakteristik. Tesco mělo lepší výsledky v kategorii otevírací doba  prodejny, 

ceny, sortiment, sluţby prodejny a doba odbavení u pokladny, zatímco Albert měl lepší 

výsledek pouze v kategorii chování personálu. Zákazníci tedy výrazně lépe hodnotí 

super/hypermarkety Tesco neţ super/hypermarkety Albert.  

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Většina respondentů nakupuje v obchodním řetězci Albert. 

Hypotéza číslo 1 měla prokázat, ţe většina respondentů nakupuje v obchodním řetězci Albert. 

Tato hypotéza souvisela s otázkou číslo 3, která zjišťovala, do jakých obchodních řetězců 

chodí respondenti nakupovat, mohli zde uvádět i více odpovědí. Z výsledků vyplynulo, ţe do 

obchodního řetězce Albert chodí nakupovat 106 ze 150 respondentů. Tyto výsledky jsou pro 

obchodní řetězce tedy velmi pozitivní. Obchodní řetězec Albert se zde umístil jako řetězec, 

kam chodí respondenti nejvíce nakupovat. Tato hypotéza se tedy potvrdila. 

Hypotéza 2: Dotazovaní ve věku nad 51 let si vybírají super/hypermarket z důvodu 

blízkosti svého bydliště. 

Druhá hypotéza zjišťovala důvody, kvůli kterým si respondenti ve věkové kategorii nad 51 let 

vybírají super/hypermarkety, kam chodí nejvíce nakupovat. Hypotéza souvisela s otázkou 

číslo 5 a navazovala na otázku číslo 4. Čtvrtá otázka se ptala, do jakého obchodního řetězce 

chodí respondent nejčastěji nakupovat a pátá otázka se dotazovala na důvod, proč sem chodí 

nakupovat. U této otázky mohli respondenti uvádět i více odpovědí. Výsledky ukázaly, ţe 
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pouze 20 % respondentů ve věku nad 51 let uvedlo jako důvod blízkost svého bydliště. 

Nejvíce uváděným důvodem byla levnost prodejny. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Hypotéza 3: Respondenty výrazně ovlivňují ke koupi reklamní letáky. 

Třetí hypotéza zkoumala vliv reklamních letáků z poštovních schránek na rozhodování  

o nákupu v super/hypermarketu. Na tuto hypotézu navazovala otázka devátá, kdy si 

respondenti mohli vybrat z daného seznamu. Ukázalo se, ţe polovinu respondentů ovlivňují 

reklamní letáky zřídka, 27 % respondentů reklamní letáky ovlivňují často,u 11 % respondentů 

reklamní letáky nerozhodují a 16 % jich dokonce letáky vyhazuje rovnou do koše. Tato 

hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Hypotéza 4: Všichni muţi jsou členy věrnostního programu Tesco Clubcard. 

Čtvrtá hypotéza se zabývala věrnostním programem Tesco Clubcard a souvisela s otázkou 

číslo šestnáct. Z dotazníků nakonec vyšlo, ţe 26,6 % respondentů je členy věrnostního 

programu Tesco Clubcard. Co se týče muţů, z celkových 50 jich je členy pouze 12. 

V následující otázce měli respondenti tento program ohodnotit, kdy konečné hodnocení 

tohoto programu vyšlo jako velmi dobré. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila.  

5.5 Propojení použitých metod 

Společnost Tesco Stores ČR a.s. 

V roce 2010 investovala společnost Tesco do reklamních aktivit 406,5 milionu korun, 

které byly pouţity zejména na propagaci věrnostního programu Tesco Clubcard. 

Z provedeného výzkumu se dá říci, ţe se veškeré investice společnosti vyplatily, neboť 

zaujímá pozici leadera trhu a vyšly jí pozitivní výsledky z mínění respondentů.  

Respondenti společnost Tesco vnímají velmi intenzivně. Dvě třetiny z nich v řetězci 

nakupují (18 % respondentů ho dokonce označilo jako své hlavní nákupní místo). Svým 

známým by Tesco doporučilo 22,7 % dotazovaných, stalo se tak druhým nejčastěji 

doporučovaným obchodním řetězcem. Společnosti se vyplatí investovat do televizní reklamy, 

která zaznamenala největší ohlas ze všech komunikační kanálů. Zaznamenalo ji 25,8 % všech 

respondentů s průměrným hodnocením 2,47. Na rozhlasovou reklamu si vzpomnělo 5,3 % 

dotazovaných, na billboardy 37,1 %, slogan společnosti si vybavilo 5,3 % a internetové 



 66 

stránky Tesco někdy navštívilo 19,3 %. Ze 150 respondentů je 26,6 % členy věrnostního 

programu Tesco Clubcard a celkově ho hodnotí průměrnou známkou 2. 

Kdyţ měli respondenti ohodnotit jednotlivé charakteristiky samotného obchodního 

řetězce, vyšlo společnosti kladné hodnocení a celková průměrná známka činila 2,08, coţ je 

velmi dobrý výsledek. 

Závěrem lze tedy říci, ţe společnost Tesco si drţí svou pozici mezi obchodními 

řetězci, ovšem neustále se snaţí na své zákazníky (i ty potenciální) působit a drţet si jejich 

přízeň (ať uţ reklamou, vyškoleným personálem, sociálními aktivitami či sponzorováním 

mediálních událostí). 

Společnost Ahold Czech republic, a.s. 

Obchodní řetězce Albert jsou největšími konkurenty řetězců Tesco. Provedený 

výzkum ukázal, ţe 21 % všech respondentů chodí nakupovat do tohoto řetězce, coţ pro něj 

znamenalo první místo mezi obchodními řetězci. Za své hlavní nákupní místo ho označilo 

nejvíce (36 %) respondentů a 30 % (nejvíce) by ho doporučilo svým známým.  

V rámci komunikačních kanálů se jako nejvhodnější jeví televizní reklama, na kterou 

si vzpomnělo 29,3 % respondentů s průměrnou známkou 2,24 a stala se tak nejvybavovanější 

televizní reklamou v rámci maloobchodních řetězců. Dále se jako vhodné ukázaly billboardy, 

jeţ uvedlo 18,6 % a reklamní letáky. Rozhlasovou reklamu zaregistrovalo jen 3,3 % 

dotazovaných, internetové stránky společnosti navštívilo 10 % respondentů a reklamní slogan 

si vybavilo 7 %. 

V hodnocení jednotlivých charakteristik si obchodní řetězec Albert vyslouţil 

průměrnou známku 2,3, coţ je dobrý výsledek, ovšem je co zlepšovat.  

Závěrem lze tedy konstatovat, ţe společnost Ahold vyšla z provedeného výzkumu 

nejlépe a označovalo ji nejvíce respondentů. Komunikační aktivity má společnost dobře 

zpracované, kaţdopádně bych jí však doporučila, aby se zamyslela také nad nějakých 

věrnostním programem jako má Tesco, protoţe se to ukázalo jako dobrý tah a posilovali by 

tím věrnost svých zákazníků.  
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6 Závěr 

V dnešní době je velmi těţké vybojovat si pozici leadra v rámci maloobchodních 

jednotek, neboť je na trhu velké mnoţství konkurentů, kteří se snaţí stále více zdokonalovat. 

Významnou roli zde však hrají také koneční spotřebitelé, jelikoţ neustále mění své nákupní 

zvyklosti a přispívá k tomu i dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií.  

Snad jiţ kaţdá firma na trhu si uvědomuje, jak je správná komunikace se zákazníky 

důleţitá. Cílem totiţ není jen zvýšit obrat a trţby jednorázově, ale udrţovat si pozitivní 

výsledky dlouhodobě, čehoţ lze dosáhnout jen tak, ţe budou zákazníci spokojeni a budou se 

opakovaně vracet či dokonce doporučí firmu svým známým. 

Tématem mé diplomové práce bylo analyzovat komunikační aktivity vybraných 

obchodních řetězců, konkrétně jsem se zaměřovala na obchodní řetězce Tesco a Albert. 

K analýzám jsem pouţila metodu dotazování, kdy jsem sesbírala dotazníky od 150 

respondentů a také metodu pozorování, kdy jsem pomocí pozorovacího listu zaznamenávala 

údaje o jednotlivých supermarketech a hypermarketech Tesco a Albert. Získané údaje jsem 

analyzovala a následně vyhodnotila. 

Provedeným výzkumem jsem zjistila, ţe zákazníci vnímají supermarkety a hyper-

markety velmi intenzivně a ovlivňují je prakticky denně. Z výzkumu vyšel nejlépe obchodní 

řetězec Albert následovaný řetězcem Tesco. Ač v hodnocení prodejen mělo lepší výsledky 

Tesco, do řetězce Albert chodí nakupovat více respondentů a ti by ho také spíše doporučili 

neţ řetězec Tesco. Obchodní řetězce se snaţí komunikovat se zákazníky různými formami, 

ovšem v očích respondentů měla největší ohlas reklama televizní a outdoorová. Zákazníci se 

zpravidla rozhodují o místě nákupu v závislosti na místě jejich bydliště neboli poloze 

provozovny, proto je základním předpokladem úspěchu správná pozice obchodní jednotky. 

Obchodním řetězcům bych doporučila, aby se hlavně zaměřovali na spokojenost 

zákazníků, neboť firma můţe mít sebelepší marketingovou komunikaci, ovšem kdyţ zákazník 

v jednotce nebude spokojen, nebude se tam vracet.  
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Přílohy 

Příloha  1: Města ČR dle počtu obyvatel, vývoj tržeb TOP 10 a kupní síla v ČR 

 

Obr. 1: Města ČR dle počtu obyvatel 

 
Zdroj: [10] 
 
 

Obr. 2: Vývoj tržeb TOP10 

 
Zdroj: [11] 
 

 

 

 

 



 

Obr. 3: Kupní síla v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 



 

Příloha  2: Dotazník 

 

Dotazník 
 

Váţený respondente,  

jsem studentkou 5. ročníku VŠB-TU Ostrava, Ekonomické fakulty obor Marketing  

a obchod; a touto formou Vás ţádám o zodpovědné vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je 

anonymní a bude pouţitý jen pro účely mé diplomové práce. Dotazník slouţí ke zjištění postojů 

zákazníků k obchodním řetězcům. 

 

Děkuji za Vaši ochotu, spolupráci a čas strávený při vyplňování dotazníku. Přeji příjemný den.  

 

Kateřina Suchárová 

Není-li uvedeno jinak, zakrouţkujte prosím, pouze jednu odpověď. 

 

 

1.  Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne obchodní řetězec?  

 

…………………………………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Jak často chodíte nakupovat do super/hypermarketu?  

 

a) Denně 

b) Několikrát za týden 

c) Jednou týdně 

d) Jednou za čtrnáct dní 

e) Méně jak jednou za čtrnáct dní 

 

3.  Do jakých obchodních řetězců chodíte nakupovat? 

(moţnost více odpovědí) 

a) Tesco 

b) Albert 

c) Lidl 

d) Penny Market 

e) Globus 

f) Interspar, Spar 

g) Kaufland 

h) Billa 

i) Hruška 

j) COOP 

k) Jiné ………………………………. 

 

4.  Do jakého obchodního řetězce chodíte nejčastěji nakupovat? 

  

a) Tesco 

b) Albert 

c) Lidl 

d) Penny Market 

e) Globus 

f) Interspar, Spar 

g) Kaufland 

h) Billa 

i) Hruška 

j) COOP 

k) Jiné ………………………………. 

 

5. Proč sem chodíte nakupovat? 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

6. Co Vás nejčastěji ovlivňuje při výběru super/hypermarketu? 

 

a) Rodina, kamarádi, známí 

b) Poloha provozovny (blízkost bydliště) 

c) Nízké ceny 

d) Akční nabídky 

e) Sortiment 

f) Nákupní atmosféra 

g) Reklama (v TV, na internetu, tištěná reklama..) 

h) Jiné    ………… 

 

7.  Jaká je dle Vašeho názoru dostupnost super/hypermarketu ve Vašem městě? 

 

a) Výborná 

b) Velmi dobrá 

c) Dobrá  

d) Špatná 

e) Velmi špatná 

 

8.  Jaký obchodní řetězec byste doporučil/a svým známým? (Vyberte pouze jeden prosím) 

 

a) Tesco 

b) Albert 

c) Lidl 

d) Penny Market 

e) Globus 

f) Interspar, Spar 

g) Kaufland 

h) Billa 

i) Hruška 

j) COOP 

k) Jiné ………………………………. 

 

9. Ovlivňují Vás při nákupu reklamní letáky z poštovní schránky? 

 

a) Ano, často 

b) Ano, zřídka 

c) Ne, nerozhoduje to  

d) Ne, letáky rovnou vyhazuji do koše 

 

10.  Navštívil/a jste někdy webové stránky obchodního řetězce? 

 

a) Ano, vyjmenujte prosím: ………………………………………………………………………. 

b) Ne, nenavštívil/a jsem ţádné 

c) Nemám přístup k internetu  

 

11. Viděl/a jste někdy televizní reklamu na nějaký obchodní řetězec?  

 

a) Ano - popište prosím reklamu, která se Vám vybavila jako první    

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Ne, ţádnou    v případě odpovědi NE pokračujte otázkou č. 13 

 

12. Jak na Vás reklama zapůsobila? 

 

a) Velmi mě zaujala 

b) Zaujala mě 

c) Nelíbila se mi 

d) Vůbec mě nezaujala 



 

 

13. Slyšel/a jste někdy rozhlasovou reklamu na nějaký obchodní řetězec? 

 

a) Ano, popište prosím reklamu  

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………... 

b) Ne, ţádnou  

 

14. Viděl/a jste někdy billboard na nějaký obchodní řetězec? 

 

a) Ano, popište ho prosím  

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

b) Ne, ţádný 

 

15.  Vybavíte si reklamní slogan nějakého obchodního řetězce? 

 

a) Ano, napište ho prosím:  

………………………………………………………………………………………………….. 

b) Ne 

 

16.  Jste členem nějakého věrnostního programu? 

 

a) Ano, napište prosím:  

…………………………………………………………………………………………………… 

b) Ne    v případě odpovědi NE pokračujte otázkou č. 18 

 

17. Jak jste s tímto věrnostním programem spokojen/a? 

 

a) Velmi spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

 

18. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé vlastnosti super/hypermarketu Albert (pokud v něm 

nenakupujete, pokračujte otázkou č. 19) 

       (1-výborné, 5 - nedostačující) 

 

Ceny    1 2 3 4 5 

Sortiment    1 2 3 4 5 

Otevírací doba   1 2 3 4 5 

Doba odbavení u pokladny  1 2 3 4 5 

Sluţby prodejny   1 2 3 4 5 

Chování personálu   1 2 3 4 5 

 

19. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé vlastnosti super/hypermarketu Tesco (pokud v něm   

      nenakupujete, pokračujte otázkou č. 20) 

       (1-výborné, 5 - nedostačující) 

 

Ceny    1 2 3 4 5 

Sortiment    1 2 3 4 5 

Otevírací doba   1 2 3 4 5 

Doba odbavení u pokladny  1 2 3 4 5 

Sluţby prodejny   1 2 3 4 5 

Chování personálu   1 2 3 4 5 



 

 

20.  Jaké je Vaše pohlaví? 

 

a) Muţ 

b) Ţena 

 

21.  Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

a)  Do 20 let 

b)  Od 21 do 30 let 

c)  Od 31 do 40 let 

d)  Od 41 do 50 let 

e)  Od 51 do 60 let 

f)  Nad 61 let 

 

22.  Kolik členů tvoří Vaši domácnost? 

 

a) 1 člen 

b) 2 členové  

c) 3 členové 

d) 4 členové 

e) 5 členů a více 

 

23. Jaký je Váš (osobní) měsíční příjem? 

 

a) Do 10.000 Kč 

b) 10.001-20.000 Kč 

c) 20.001-30.000 Kč 

d) 30.001-40.000 Kč 

e) 40.001-50.000 Kč 

f) 50.001-60.000 Kč 

g) 60.001 Kč a výše 

 

24. Kolik Kč průměrně utratíte za 1 nákup v super/hypermarketu? 

 

a) Do 500 Kč 

b) 501-1.000 Kč 

c) 1.001-2.000 Kč 

d) 2.001-3.000 Kč 

e) 3.001 a výše 

 

25. Kolik obyvatel má přibliţně Vaše město? 

 

a) Do 5 000 obyvatel 

b) 5 001-10 000 obyvatel 

c) 10 001-20 000 obyvatel 

d) 20 001-30 000 obyvatel 

e) 30 001-40 000 obyvatel 

f) 40 001-50 000 obyvatel 

g) Nad 50 000 obyvatel 

 



 

Příloha  3: Pozorovací list 

 

 

 

 

  Tesco supermarket  Tesco hypermarket Albert supermarket Albert hypermarket 

      

Billboardy Před prodejnou 1 (Clubcard) 3 (1 Clubcard) 0 4 (1 na cenové komando) 

 Ve městě - lampy 3 5 4 6 

 V okolí města 1 Tesco vzdálenost prodejen  1  

Letáky Frekvence vydání 1 x týdně 1 x týdně 1 x týdně 1 x týdně 

 Platnost středa - úterý středa - úterý středa - úterý středa - úterý 

Reklama v TV Téma  Akční nabídky, Clubcard, finanční sluţby Cenové komando 

 Stanice  Nova, Prima, Nova Cinema, ČT aj. Nova, Prima, Nova Cinema, ČT aj. 

Reklama v novinách Téma  Clubcard, Akce Cenové komando 

 Periodikum Deníky  

Reklama na internetu Téma Clubcard Cenové komando 

 Umístění  Novinky.cz Novinky.cz 

Reklama v rozhlase Téma  Akční nabídky cenové komando 

 Stanice  Frekvence 1 impulz 

Poutače před prodejnou Téma Clubcard Clubcard Cenové komando Cenové komando 

 Umístění  plakáty Plakáty   

Poutače v prodejně POP u pokladen Oddělovače nákupů Oddělovače nákupů Oddělovače nákupů Oddělovače nákupů 

  pípáky Pípáky, vchod vchod Pípáky, polep pásů 

 POP nástěnné Visící ze stropu Visící ze stropu Visící ze stropu Visící ze stropu 

      

 POP podlahové Ne ano Ne Ano – nízké ceny 

      

 POP regálové Stoppery, z regálů Stoppery, z regálů Stoppery, z regálů Stoppery, z regálů 

  Stříška vozíků Stříška vozíků Červení panáci v regálech Červení panáci v regálech 



 

  Tesco supermarket Tesco hypermarket Albert supermarket Albert hypermarket 

 

Poznámky k prodejně  Nákupní vozíky Nákupní vozíky Nákupní vozíky Nákupní vozíky 

WWW stránky  www.itesco.cz www.itesco.cz www.albert.cz www.albert.cz 

Reklamní slogan Propagace/média S námi ušetříte Jsme tu pro Vás 

 umístění Internet, TV, rozhlas, letáky Internet, TV, rozhlas, letáky 

Věrnostní program  Tesco Clubcard ne 

  Nákup nad 400 Kč sleva 1 Kč na litr benzínu Nákup nad 400 Kč sleva 1 Kč na litr benzínu 

Otevírací doba  7 - 21 6 - 22 7 - 20 7 – 22 



 

Příloha  4: Seznam inzerentů v rámci obchodních řetězců 

 

Obr. 1: Seznam inzerentů v rámci obchodních řetězců 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: [28] 
 



 

Příloha  5: Datová  matice dotazníků 

 

Datová matice – 150 dotazníků 
 

 

1.  Co se Vám vybaví, kdyţ se řekne obchodní řetězec? 216 odpovědí 

 

seskupení a propojení obchodů (síť prodejen), důchodci, tlačenice, víc obchodů pod 1 značkou, 

kaufland, albert, tesco, hypermarkety, obchodní značka, zboţí - jídlo, smíšené produkty, oblečení, pod 

1 střechou, samoobsluha, nákupní vozíky, regály se zboţím, nakupování,lidl, billa, malé obchody s 

potravinami, supermarkety, velký sortiment potravin, slevy, hodně lidí, nákupní centrum, business, 

globus 

 

2.  Jak často chodíte nakupovat do super/hypermarketu? 150 odpovědí 

 

a) Denně     22 odpovědí 

b) Několikrát za týden   77 odpovědí 

c) Jednou týdně    38 odpovědí 

d) Jednou za čtrnáct dní   7 odpovědí 

e) Méně jak jednou za čtrnáct dní  6 odpovědí 

 

3.  Do jakých obchodních řetězců chodíte nakupovat? 507 odpovědí 

(moţnost více odpovědí) 

a) Tesco   100 odpovědí 

b) Albert   106 odpovědí 

c) Lidl   46 odpovědí 

d) Penny Market  32 odpovědí 

e) Globus   34 odpovědí 

f) Interspar, Spar  16 odpovědí 

g) Kaufland 95 odpovědí 

h) Billa  38 odpovědí 

i) Hruška  22 odpovědí 

j) COOP  16 odpovědí 

k) Jiné   2 odpovědi (makro) 

 

4.  Do jakého obchodního řetězce chodíte nejčastěji nakupovat? 150 odpovědí 

 

a) Tesco   27 odpovědí 

b) Albert   54 odpovědí 

c) Lidl   7 odpovědí 

d) Penny Market  6 odpovědí 

e) Globus   5 odpovědí 

f) Interspar, Spar  2 odpovědi 

g) Kaufland 33 odpovědí 

h) Billa  10 odpovědí 

i) Hruška  1 odpověď 

j) COOP  4 odpovědi 

k) Jiné   1 odpověď 

(elektroworld) 

 

5. Proč sem chodíte nakupovat? 210 odpovědí 

 

čerstvé suroviny, blízkost bydliště, příjemný personál, levný, najdu zde vše, co potřebuji, nejlepší 

výběr a ceny, vím, kde co najdu (snadná orientace v obchodě, obchod je čistý, nepřeplněný, velký 

výběr zeleniny a ovoce, salám na váhu, výběr zboţí, slevy, kvalita a pestrost, výběr ovoce a zeleniny, 

široký sortiment, není obrovský jako ostatní, vybavenost, jsem zde zvyklá nakupovat, po cestě ze 

zaměstnání, dlouhá otevírací doba, levné výrobky AQ, abych se najedl,  

 

6. Co Vás nejčastěji ovlivňuje při výběru super/hypermarketu? 150 odpovědí 

 

a) Rodina, kamarádi, známí    10 odpovědí 

b) Poloha provozovny (blízkost bydliště)   82 odpovědí 

c) Nízké ceny      17 odpovědí 

d) Akční nabídky      17 odpovědí 



 

e) Sortiment      16 odpovědí 

f) Nákupní atmosféra     7 odpovědí 

g) Reklama (v TV, na internetu, tištěná reklama..)  1 odpověď 

h) Jiné    …………     0 odpovědí 

 

7.  Jaká je dle Vašeho názoru dostupnost super/hypermarketu ve Vašem městě? 150 odpovědí 

 

a) Výborná  48 odpovědí 

b) Velmi dobrá  72 odpovědí 

c) Dobrá    28 odpovědí 

d) Špatná   2 odpovědi 

e) Velmi špatná  0 odpovědí 

 

8.  Jaký obchodní řetězec byste doporučil/a svým známým? (Vyberte pouze jeden prosím) 150 

odpovědí 

 

a) Tesco   34 odpovědí 

b) Albert   45 odpovědí 

c) Lidl   5 odpovědí 

d) Penny Market  3 odpovědi 

e) Globus   18 odpovědí 

f) Interspar, Spar  1 odpověď 

g) Kaufland 29 odpovědí 

h) Billa  8 odpovědí 

i) Hruška  0 odpovědí 

j) COOP  4 odpovědi 

k) Jiné   3 odpovědi (makro; 

ţádný; ten, co mají nejblíţe) 

 

 

9. Ovlivňují Vás při nákupu reklamní letáky z poštovní schránky? 150 odpovědí 

 

a) Ano, často    34 odpovědí 

b) Ano, zřídka    75 odpovědí 

c) Ne, nerozhoduje to    17 odpovědí 

d) Ne, letáky rovnou vyhazuji do koše 24 odpovědí 

 

10.  Navštívil/a jste někdy webové stránky obchodního řetězce? 150 odpovědí 

 

a) Ano    44 odpovědí 

vyjmenujte prosím: tesco(29), albert (15), globus(9), kaufland (6), billa (6), lidl (6), makro(2), 

interspar (2), COOP(1), penny market (1), hornbach (1) 

b) Ne, nenavštívil/a jsem ţádné 99 odpovědí 

c) Nemám přístup k internetu  7 odpovědí 

 

11. Viděl/a jste někdy televizní reklamu na nějaký obchodní řetězec? 150 odpovědí 

 

a) Ano - popište prosím reklamu, která se Vám vybavila jako první  116 odpovědí 

Lidl (35), albert (34), tesco (30), penny market (7), globus (4), billa (2), hornbach (1), 

kaufland (1), elektroworld (1), XXL Luts (1) 

b) Ne, ţádnou  34 odpovědí  v případě odpovědi NE pokračujte otázkou č. 13 

 

12. Jak na Vás reklama zapůsobila? 116 odpovědí 

 

a) Velmi mě zaujala 16 odpovědí 

b) Zaujala mě  48 odpovědí 

c) Nelíbila se mi  29 odpovědí 

d) Vůbec mě nezaujala 23 odpovědí 

 

 

 



 

13. Slyšel/a jste někdy rozhlasovou reklamu na nějaký obchodní řetězec? 150 odpovědí 

 

a) Ano, popište prosím reklamu   25 odpovědí  

Lidl (12), tesco (8), albert (5), globus (1), hornbach (1), COOP (1) 

b) Ne, ţádnou     125 odpovědí 

 

14. Viděl/a jste někdy billboard na nějaký obchodní řetězec? 150 odpovědí 

 

a) Ano, popište ho prosím   60 odpovědí  

Tesco (26), albert (13), kaufland (7), globus (7), lidl (6), billa (6), ikea (2), baumax 1), penny 

market (1), interspar (1) 

b) Ne, ţádný    90 odpovědí 

 

15.  Vybavíte si reklamní slogan nějakého obchodního řetězce? 150 odpovědí 

 

a) Ano, napište ho prosím:  28 odpovědí 

Lidl (9), Tesco (8), Billa (3), globus (3), albert (2), DM (1), OBI (1), Sconto (1), penny market 

(1) 

b) Ne    122 odpovědí 

 

16.  Jste členem nějakého věrnostního programu? 150 odpovědí 

 

a) Ano, napište prosím:  40 odpovědí 

Tesco Clubcard (40) 

b) Ne  110 odpovědí  v případě odpovědi NE pokračujte otázkou č. 18 

 

17. Jak jste s tímto věrnostním programem spokojen/a? 40 odpovědí 

 

a) Velmi spokojen/a 6 odpovědí 

b) Spíše spokojen/a 28 odpovědí 

c) Spíše nespokojen/a 6 odpovědí 

d) Zcela nespokojen/a 0 odpovědí 

 

18. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé vlastnosti super/hypermarketu Albert (pokud v něm 

nenakupujete, pokračujte otázkou č. 19) 116 odpovědí 

       (1-výborné, 5 - nedostačující) 

 

Ceny    1(15) 2(57) 3(32) 4(11) 5(1) 

Sortiment    1(23) 2(53) 3(35) 4(5) 5(0) 

Otevírací doba   1(51) 2(40) 3(18) 4(5) 5(2) 

Doba odbavení u pokladny  1(19) 2(31) 3(39) 4(19) 5(8) 

Sluţby prodejny   1(15) 2(49) 3(38) 4(12) 5(2) 

Chování personálu   1(23) 2(56) 3(21) 4(15) 5(1) 

 

19. Ohodnoťte jako ve škole jednotlivé vlastnosti super/hypermarketu Tesco (pokud v něm   

      nenakupujete, pokračujte otázkou č. 20) 116 odpovědí 

       (1-výborné, 5 - nedostačující) 

 

Ceny    1(19) 2(70) 3(24) 4(2) 5(1) 

Sortiment    1(35) 2(47) 3(27) 4(7) 5(0) 

Otevírací doba   1(69) 2(29) 3(13) 4(3) 5(2) 

Doba odbavení u pokladny  1(26) 2(50) 3(28) 4(9) 5(3) 

Sluţby prodejny   1(29) 2(50) 3(29) 4(7) 5(1) 

Chování personálu   1(21) 2(56) 3(27) 4(10) 5(2) 

 



 

 

20.  Jaké je Vaše pohlaví? 150 odpovědí 

 

a) Muţ  50 odpovědí 

b) Ţena  100 odpovědí 

 

21.  Do jaké věkové kategorie patříte? 150 odpovědí 

 

a)  Do 20 let  15 odpovědí 

b)  Od 21 do 30 let 67 odpovědí 

c)  Od 31 do 40 let 27 odpovědí 

d)  Od 41 do 50 let 21 odpovědí 

e)  Od 51 do 60 let 17 odpovědí 

f)  Nad 61 let  3 odpovědi 

 

22.  Kolik členů tvoří Vaši domácnost?  150 odpovědí 

 

a) 1 člen   13 odpovědí 

b) 2 členové   47 odpovědí 

c) 3 členové  42 odpovědí 

d) 4 členové  38 odpovědí 

e) 5 členů a více  10 odpovědí 

 

23. Jaký je Váš (osobní) měsíční příjem? 150 odpovědí 

 

a) Do 10.000 Kč  67 odpovědí 

b) 10.001-20.000 Kč 54 odpovědí 

c) 20.001-30.000 Kč 20 odpovědí 

d) 30.001-40.000 Kč 8 odpovědí 

e) 40.001-50.000 Kč 1 odpovědi 

f) 50.001-60.000 Kč 0 odpovědí 

g) 60.001 a výše  0 odpovědí 

 

24. Kolik Kč průměrně utratíte za 1 nákup v super/hypermarketu? 150 odpovědí 

 

a) Do 500 Kč  85 odpovědí 

b) 501-1.000 Kč  56 odpovědí 

c) 1.001-2.000 Kč  7 odpovědí 

d) 2.001-3.000 Kč  2 odpovědi 

e) 3.001 a výše  0 odpovědí 

 

25. Kolik obyvatel má přibliţně Vaše město?  150 odpovědí 

 

a) Do 5 000 obyvatel  17 odpovědí 

b) 5 001-10 000 obyvatel  9 odpovědí 

c) 10 001-20 000 obyvatel  14 odpovědí 

d) 20 001-30 000 obyvatel  22 odpovědí 

e) 30 001-40 000 obyvatel  17 odpovědí 

f) 40 001-50 000 obyvatel  25 odpovědí 

g) Nad 50 000 obyvatel  46 odpovědí 

 

 


