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1 Úvod 
Stejně tak, jako ve většině odvětví potravinářského průmyslu, je i na trhu s mléčnými 

výrobky silná konkurence. Díky tomu probíhá v tomto tržním segmentu neustálý konkurenční 

boj, který vede mimo jiné k rozšiřování a inovovaní sortimentů jednotlivých konkurentů a 

také k rozmanitosti marketingových aktivit. Vzhledem k vysokému počtu konkurentů existuje 

široká nabídka mléčných výrobků a spotřebitelé tak mají možnost volby. Z toho důvodu je 

velmi důležitá komunikace se spotřebitelem a také snaha odlišit se od konkurence. 

V takovémto prostředí je potřeba usilovat o přízeň spotřebitelů všemi možnými dostupnými 

prostředky. Situaci ovšem stěžuje fakt, že spotřebitelé jsou v dnešní době bez pochyby již 

přesyceni marketingovými aktivitami, které je obklopují v každodenním životě 

prostřednictvím nejrůznějších marketingových nástrojů a komunikačních médií. 

Většina spotřebitelů se o koupi rozhoduje až v místě prodeje, proto je vhodným 

způsobem jak získat nové a udržet si stávající zákazníky, využívat nástrojů prezentace a 

umisťování zboží k ovlivňování zákazníků právě při nákupu. Soubor nástrojů a metod pro 

prezentaci a umisťování zboží představuje merchandising, jehož úkolem je zajistit při nákupu 

u spotřebitelů pozitivní dojem, který je může motivovat ke koupi. Merchandising se zabývá 

především umístěním, uspořádáním, přehledností, oceněním, vystavením a podporou prodeje 

zboží. S ohledem na rostoucí význam komunikace se zákazníky v místě prodeje se v dnešní 

době merchandising stává důležitou součástí prodeje zboží v oblasti maloobchodu.  

Konkrétně je práce zaměřena na výrobky společnosti OLMA, a.s. Společnost má ve 

výrobě mléčných výrobků již dlouholetou tradici a během své historie si dokázala vybudovat 

na trhu významné postavení. Jedná se o čistě českou společnost, jejímiž hlavními odběrateli 

jsou nadnárodní obchodní řetězce, které mají největší podíl na celkovém prodeji společnosti. 

Výrobky společnosti jsou prodávány na celém území České republiky a část výroby je také 

vyvážena na polský, slovenský a maďarský trh. 

Cílem práce je zhodnotit úroveň merchandisingu vybraných výrobků společnosti 

OLMA, a.s., tj. dostupnost výrobků v prodejnách, umístění v rámci prodejní plochy a jejich 

prezentaci ve vybraných maloobchodních jednotkách na území města Ostravy.  

Cíle bude dosaženo prostřednictvím pozorování, během kterého budou získána data 

potřebná pro provedení výzkumu. Zhodnocení úrovně merchandisingu bude následně 

provedeno pomocí analýzy výsledků a výpočtu Total Shopscore Indexu.  
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2 Charakteristika trhu s mléčnými výrobky 

2.1 Struktura trhu mléčných výrobků 

2.1.1 Specifika trhu mléčných výrobků 

Trh mléka a mléčných výrobků představuje v Evropské unii nejvýznamnější odvětví 

zemědělství. Konkrétně v České republice zaujímá sektor mléka a mléčných výrobků 18 % 

v odvětví zemědělství.  

Výroba a skladování mléka mají některé zvláštnosti, protože jde o rychle se kazící 

výrobek, který není možné skladovat v původním stavu. V Evropské unii proto intervenční 

sklady vykupují pouze dvě hlavní složky mléka, které nepodléhají zkáze, a to tukovou složku 

(máslo) a bílkovinnou složku (sušené odstředěné mléko). [16] 

Vývoj ve spotřebě mléka a mléčných výrobků zaznamenává přibližně od roku 1997 

rostoucí tendenci. Rostoucí poptávka spotřebitelů po mléčných produktech je stále více 

uspokojována produkty z dovozu. Podíl dovozu na celkové spotřebě odpovídá zhruba 40 %. 

[26, 34] 

Podle posledních dostupných údajů zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky 

vykázal v období od prosince 2009 do listopadu 2010 kladnou bilanci ve výši 513 310 tun, 

kdy se mléka a mléčných výrobků 245 681 tun dovezlo a 760 991 tun vyvezlo. Došlo 

k meziročnímu snížení dovozu o 10 % a ke snížení vývozu o 9,9 %. Největší množství mléka 

a mléčných výrobků se z Německa (38 %), Slovenska (27 %) a Polska (23 %), vývozy byly 

směrovány hlavně do Německa (56 %) a na Slovensko (16 %). [19] 

2.1.2 Klíčové společnosti a konkurenční intenzita 

S ohledem na tržní podíl jsou silnými českými společnosti na trhu mléčných výrobků 

Madeta, Olma, Interlacto Group (vlastnící mlékárny Moravia Lacto Jihlava, Bohemilk 

Opočno a Mlékárna Olejnice RMD), Mlékárna Hlinsko, Accom (vlastníci mlékárny 

Choceňská mlékárna, Bohušovická mlékárna, Mlékárna Valašské Meziříčí, Hollandia, 

Polabské mlékárny Poděbrady a Tany Nýrsko). V České republice operují zahraniční 

investoři, kteří zpracovávají kolem 44 % mléka dodaného do mlékáren. Mezi jedny z 

nejvýznamnějších patří čtyři francouzské společnosti Danone, Lactalis, Bongrain a Bel.  

[35, 36] 
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Identifikační údaje všech výše zmíněných společností jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 2.1. 

Tab. 2.1 – Klíčové společnosti na trhu mléčných výrobků 

Název IČ Sídlo 

MADETA a. s. 632 75 635 České Budějovice, Rudolfovská 246/83, PSČ 370 50 

OLMA, a.s. 476 75 730 Olomouc, Pavelkova 18 

INTERLACTO, spol. s r.o. 452 43 701 Praha 2, Koubkova 13/228, PSČ 1200 

Mlékárna Hlinsko, s.r.o. 481 69 188 Hlinsko - Kouty 53, PSČ 539 01 

Accom Group, s.r.o. 257 73 551 Praha 9 - Hostavice, 9. května 109, PSČ 198 00 

Danone a.s. 452 72 972 Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00 

Lactalis CZ, s.r.o. 271 32 471 Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00 

Bongrain Czech Management & Services, s.r.o. 258 18 783 Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00 

BEL Sýry Česko a.s. 607 14 603 Želetava, Pražská 218, PSČ 675 26 

Zdroj: [35, 36] 

2.1.3 Konkurenční intenzita 

Stejně tak jako na většině trhů, tak se i na trhu mléčných výrobků vyskytuje vysoký 

počet konkurentů a probíhá zde tak nepřetržitý konkurenční boj, kdy se konkurenti operativně 

přizpůsobují požadavkům zákazníků a neustále přichází na trh s novými nebo inovovanými 

produkty. Výrobci často přicházejí s novými příchutěmi a vymýšlí pro své výrobky přidanou 

hodnotu, aby si udrželi stávající nebo získali nové zákazníky. 

Konkurenční boj v odvětví mléčných výrobků je založen především na ceně. Projevuje 

se to tak, že výrobci snižují ceny za účelem vytlačení konkurence. Snižování cen se však 

může negativně promítnout na kvalitě výrobků. Někteří konkurenti volí opačnou strategii – 

nabízejí kvalitnější výrobky a spoléhají na spotřebitele, kteří budou ochotni si za kvalitu 

připlatit. [39] 

2.1.4 Trendy vývoje trhu 

Současným trendem je rostoucí obliba farmářských výrobků. Tyto výrobky 

spotřebitelé vnímají jako kvalitní, tradiční a poctivě vyrobené z prvotřídních surovin. 

Spotřebitelé jsou ochotni za tyto výrobky zaplatit vyšší cenu, avšak požadovanou kvalitu 

často pečlivě ověřují zejména tím, že studují informace na obalu a porovnávají do jaké míry 

se takovýto výrobek složením nebo z hlediska svých senzorických vlastností odlišuje od 

běžných výrobků. [39] 
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U spotřebitelů roste popularita mléka s přidanou hodnotou, která spočívá v obohacení 

např. minerály, vitaminy, různých příchutích nebo nulovém obsahu laktózy. Tyto výrobky 

jsou dnes již běžně k dostání. [33] 

Všeobecně stále roste zájem o zdravý životní styl a s tím spojená volba potravin 

s ohledem na zdraví. Ženy kromě toho často řeší výběr potravin z hlediska vlivu na svou 

váhu. [27] 

Konzumenti se navrací k tuzemským produktům a v kategorii mléčných výrobků 

preferují klasické jogurty před různými jogurtovými nápoji apod. [39]  

2.2 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje příležitosti i hrozby, je specifické v tom, že jeho 

jednotlivé složky firma nemůže ovlivňovat. Makroprostředí lze rozdělit na  demografické 

prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politicko-právní 

prostředí a kulturní prostředí. [8] 

Pro analýzu makroprostředí byla použita data za rok 2010, protože některá data 

vztahující se k roku 2011 nebyla během vypracování této práce ještě dostupná. Aby byly tedy 

údaje srovnatelné a navazovaly na sebe, tak byla použita veškerá data z roku 2010.  

2.2.1 Demografické prostředí 

Demografické prostředí je pro společnost OLMA, a.s. důležité zejména z toho důvodu, 

že jednotlivé demografické faktory určují poptávku po jejích výrobcích a také se od nich 

odvíjí nabídka pracovní síly na trhu práce. 

Ke dni 31.12.2010 měla Česká republika 10 532 770 obyvatel, z toho 51 % 

představovalo ženy a 49 % může. Vzhledem k tomu, že nákupy provádějí všeobecně častěji 

ženy než muži, tak je tato skutečnosti pro OLMA, a.s. příznivá. 

V roce 2010 byl celkový přírůstek obyvatelstva 2,5 %, z toho 1 % představuje 

přirozený přírůstek a 1,5 % přírůstek stěhováním. Během roku 2010 se narodilo 117,2 tisíc 

živých dětí. V roce 2010 naopak zemřelo 106,8 tisíc lidí. Od roku 2002 má počet obyvatel 

České republiky rostoucí trend. Společně s rostoucím trendem vývoje počtu obyvatel České 

republiky lze předpokládat rostoucí poptávku po produkci mléčných výrobků. 

Za rok 2010 bylo na území České republiky celkem přibližně 4 150 tisíc domácnosti. 

Domácnosti jednotlivců tvořily 23,5 % všech domácností, v čele těchto domácností stály 

převážně ženy. U všech domácností převládalo nižší střední a úplné střední vzdělání. V roce 
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2010 spadalo do věkové kategorie 0 – 14 let 14,2 % obyvatelstva, 15 – 24 let 12,5 %, 25 – 49 

let 37,2 %, 50 – 64 let 20,8 %, 65 – 79 let 11,7 %, 65 a více let 15,2 % a 80 a více let 3,6 %. 

Průměrný věk mužů v roce 2010 byl 39,3 let a průměrný věk žen byl 42,3 let. Mléčné 

výrobky konzumují všechny uvedené věkové skupiny, nejčastěji je však pravděpodobně 

nakupují osoby spadající do věkové kategorie 25 – 49 let, protože osoby spadající do této 

věkové kategorie žijí ve vlastních domácnostech a popř. také zajišťují nákupy pro celou 

rodinu. Tato věková kategorie je z daných kategorií nejobjemnější. Podle výše uvedených 

hodnot, kdy zastoupení osob ve věku nad 65 let převyšuje zastoupení osob ve věku 0 – 14 let, 

je patrný jev stárnutí obyvatelstva. Mléčné výrobky jsou však určeny pro obě tyto kategorie. 

Rozložení obyvatelstva dle věku je tedy ze všech hledisek pro společnosti vyrábějící mléčné 

výrobky příznivé. 

Podle dosaženého vzdělání byla struktura obyvatelstva v roce 2010 následující: 

základní vzdělání 17,4 %, střední vzdělání s výučním listem 32,8 %, střední vzdělání 

s maturitou 30,9 %, vysokoškolské 12,4 a bez vzdělání 0,5 %. U zbývajících 1,3 % obyvatel 

nebylo dosažené vzdělání zjištěno. [17, 18] 

Lze předpokládat, že mléčné výrobky s ohledem na dodržování zdravého životního 

stylu a péči o své zdraví, nakupují spíše spotřebitelé s vyšším stupněm vzdělání, kteří jsou 

více informovaní a dbají o své zdraví, tj. osoby se středoškolským vzděláním, s maturitou 

nebo s vysokoškolským vzděláním. 

2.2.2 Ekonomické prostředí 

Jednotlivé složky ekonomické prostředí jsou pro společnost OLMA, a.s. velmi 

důležité, stejně tak jako pro všechny ostatní společností působící na trhu. Ekonomické 

prostředí ovlivňuje kupní sílu a nákupní zvyky spotřebitelů, takže velikost poptávky po 

produkci OLMA, a.s. se odvíjí od ekonomických činitelů. Znalost jednotlivých složek 

ekonomického prostředí slouží k odvození současné koupěschopné poptávky i pro její 

predikci pro další období. [8] 

Během roku 2010 došlo k dramatickému růstu ceny hlavní suroviny, tj. mléka, ale i 

ostatních výrobních materiálů či služeb. Cena mléka se ve 4. čtvrtletí roku 2010 meziročně 

zvýšila o 25,7 %, průměrná cena mléka byla 7,82 Kč/l. Celkově vzrostly ceny mléka 

meziročně o 18,6 %, průměrná cena mléka byla 7,35 Kč/l. Minimální výše ceny dosáhlo 

mléko v lednu (6,72 Kč/l) a maximální v prosinci (7,98 Kč/l). Důsledkem růstu ceny hlavní 
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suroviny může být zvýšení výrobních nákladů a v závěru také zvýšení cen konečných 

výrobků. [19, 44] 

Za zákazníky OLMA, a.s. lze považovat všechny příjmové skupiny, převážně však 

zřejmě domácnosti s nižším a vyšším středním příjmem. V roce 2010 spadalo 36,97 % 

zaměstnanců do příjmové kategorie 20.001 – 30.000 Kč, tuto příjmovou kategorii lze 

považovat právě za střední. Tato kategorie svým procentuálním podílem představuje nejvyšší 

zastoupení. [20] 

V roce 2010 hrubá průměrná měsíční mzda činila 23.951 Kč, což je o 2 % (463 Kč) 

více než v předchozím roce. Reálná mzda vzrostla o 0,5 %. V roce 2010 byla naměřena 

obecná míra nezaměstnanosti ve výši 7,3 %, což znamená nárůst oproti předchozímu roku o 

0,6 %. [21] 

Průměrný hrubý peněžní příjem na jednoho člena domácnosti za rok 2010 byl 164.047 

Kč, oproti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst. Stejně tak se zvýšil objem hrubých 

peněžních výdajů domácností, kdy byla za rok 2010 naměřena hodnota 148.629 Kč na 

jednoho člena. Spotřebitelé za rok 2010 vynaložili 19,3 % svých příjmů na potraviny a 

nealkoholické nápoje, tato hodnota je totožná s předchozím rokem. [22] 

Meziročně vzrostly v prosinci roku 2010 spotřebitelské ceny o 2,3 %. Největší 

zrychlení meziročního cenového růstu bylo zaznamenáno v oddíle doprava, a to vlivem 

zvýšení cen pohonných hmot. Největší vliv na zvýšení celkové úrovně spotřebitelských cen 

měly ceny v oddíle potraviny, kam se řadí i mléčné výrobky a nealkoholické nápoje.  

V roce 2010 byla zjištěna průměrná míra inflace ve výši 1,5 %. Tato hodnota je oproti 

roku 2009, kdy bylo zjištěno 1,0 %, vyšší, ale i přesto je nízká. Měnový kurz za rok 2010 pro 

Kč/EUR byl 25,2900 Kč a Kč/USD byl 19,111. [23] 

2.2.3 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí je tvořeno přírodními zdroji, které slouží firmám jako vstupy, nebo 

jsou ovlivňovány různými marketingovými aktivitami. Zájem o životní prostředí dlouhodobě 

roste a ochrana životního prostředí představuje klíčový globální problém. Aktuálně se 

společnost i veřejnost potýká s problémy, jako je nedostatek surovin, rostoucí ceny energií a 

růst znečištění. [8] 

Klimatické podmínky, geografické poměry i topografie nijak významně neovlivňují 

činnost společnosti OLMA, a.s., tj. zpracování syrového kravského mléka a výrobu mléčných 
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výrobků. Sídlo společnosti, kde probíhá i výroba, je dopravně dobře dostupné a je zajištěna 

bezproblémová dostupnost veškerých zdrojů potřebných pro zajištění výroby. 

V rámci politiky jakosti a ochrany životního prostředí společnost OLMA, a.s. uvádí, 

že vynakládá snahu k tomu, aby veškeré procesy probíhající ve společnosti byly přátelské 

k životnímu prostředí, tj. že je řídí s cílem trvalého snižování množství produkovaných 

odpadů, spotřeby energií a pitné vody, snižováním znečištění produktových odpadních vod a 

emisí do ovzduší. Společnost také uvádí, že se snaží minimalizovat negativní dopady na 

životní prostředí neustálým zlepšování systému environmentální řízení (EMS - Enviromental 

Management System) a zaváděním technologií šetrných k životnímu prostředí. [31] 

Společnost OLMA, a.s. také v roce 2000 jako jedna z prvních potravinářských firem 

v České republice získala certifikát ISO 14001, který kodifikuje vztah firmy k ochraně 

životního prostředí s cílem zavedení preventivních opatření vedoucích ke snižování zátěže a 

zmírňování znečištění v souladu s ekonomickými a celospolečenskými potřebami. [30] 

2.2.4 Technologické prostředí 

Jedná se o faktory, které vytvářejí nové technologie, a tím nové produkty a příležitosti 

na trhu. Technologické prostředí je charakteristické tím, že se rychle mění, proto by mělo být 

pro společnosti působící na trhu důležité sledovat změny a novinky v této oblasti. 

Technologické prostředí souvisí s technickým rozvojem a vybaveností firmy. Technologické 

prostředí představuje složku makroprostředí, která se přímo promítá do výrobního procesu a 

kterou firma může aktivně ovlivňovat. [8] 

V roce 2010 došlo k výraznému meziročnímu růstu výdajů na výzkum a vývoj, 

celkové výdaje dosáhly výše téměř 60 miliard Kč. Tato hodnota odpovídá 1,6% podílu na 

HDP a jedná se o nejvyšší hodnotu od roku 1993. K nárůstu investic došlo díky zvýšení 

investic ze soukromých tuzemských podnikatelských zdrojů, které meziročně vzrostly o 4,2 

miliardy Kč. Hlavní zdroj financování vědy a výzkumu v České republice představuje 

podnikatelský sektor, který se v roce 2010 podílel téměř z poloviny na celkových 

uskutečněných investicích. [25] 

Během roku 2010 společnost OLMA, a.s. v reakci na preference spotřebitelů uvedla 

do výroby nové střednětučné jogurty Florian (150 g), Florian active (135 g), jogurtový nápoj 

Florian drink (400 g) a jogurtový nápoj Florian active (320 g). Dále došlo k posílení v oblasti 

skupinového balení jogurtů pořízením automatu na balení tzv. multipacků, tj. balení čtyř 

jogurtů do papírového přebalu. [44]  
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Společnost OLMA, a.s. je od ledna roku 2010 držitelem certifikátu IFS (International 

Food Standard) nejvyšší úrovně. Jedná se o celosvětově uznávaný standard v potravinářském 

průmyslu, certifikát je považován za nejvyšší záruku kvality. Plnění standardů v rámci 

certifikátu klade důraz na hygienu výroby, správné výrobní postupy a kontrolu jakosti.  

Ve společnosti OLMA, a.s. byl v roce 1999 zaveden systém zabezpečování jakosti dle 

ISO 9001, který standardizuje výrobní, dodavatelsko-odběratelské operace tak, aby byla 

zajištěna maximální kvalita a konkurenceschopnost sortimentu. 

Dalším certifikátem, jehož držitelem je OLMA, a.s. od roku 2000, je ISO 14001, který 

kodifikuje vztah firmy k ochraně životního prostředí s cílem zavedení preventivních opatření 

vedoucích ke snižování zátěže a zmírňování znečištění v souladu s ekonomickými a 

celospolečenskými potřebami. [30] 

Pro zajištění zvýšení znalostí zaměstnanců v oblasti výrobního procesu ve společnosti, 

realizuje OLMA, a.s. v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

a globálního grantu Educa projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců. Projekt nese název 

„Specifická školení nepřenositelných znalostí výrobního procesu ve společnosti OLMA a. s.“ 

a registrační číslo CZ.1.04/1.1.04/60.00273. Cílem projektu je zvýšení specifických a 

nepřenositelných technologických znalostí, které jsou součástí know-how výrobního procesu 

a zvýšení konkurenceschopnosti. Realizace projektu je financována z Evropského sociálního 

fondu a ze státního rozpočtu České republiky. [28, 32] 

2.2.5 Politicko-právní prostředí 

Rozhodování firem je značně ovlivněno politickým a právním prostředím, které 

zahrnuje zákony, vládní úřady a zájmové skupiny, které ovlivňují a omezují různé organizace 

a jednotlivce společnosti. [8] 

Společnost OLMA, a.s., stejně tak jako všechny další právní subjekty na území České 

republiky, musí dodržovat platné právní normy, vyhlášky a předpisy. Mezi hlavní patří 

obchodní zákoník, občanský zákoník, zákon o živnostenském podnikání, zákon o správě daní 

a poplatků, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o 

životním prostředí, zákon o odpadech, zákon o obalech ad. Mezi právní předpisy související 

přímo s potravinami patří např. zákon o potravinách a jeho prováděcí právní předpisy, 

veterinární zákon a jeho prováděcí právní předpisy ad. 
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Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské unie, tak se musí  

OLMA, a.s. řídit také směrnicemi, nařízeními a kvótami Evropské unie a dalšími 

mezinárodními dohodami. 

Mezi instituce, které kontrolují činnost společnosti OLMA, a.s, patří Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Finanční úřad, Česká obchodní inspekce ad. 

2.2.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Kulturní prostředí se skládá z institucí a dalších faktorů, které ovlivňují základní 

hodnoty, vnímání, preference a chování společnosti. Základní postoje a chování lidí je 

formováno společností, v níž vyrůstají. Vzhledem k tomu, že kulturní charakteristiky 

ovlivňují marketingová rozhodnutí zákazníků, tak je pro firmy důležité znát kulturní vlivy na 

trhu, na kterém působí. [8] 

Uznávané kulturní hodnoty ani náboženství v České republice, kde převládá ateismus, 

nijak významně neovlivňuje stravování. Jedinou významnou subkulturou, která nespadá do 

cílového segmentu, jsou vegani, kteří nekonzumují živočišné produkty. 

Životní styl se často odvíjí od příjmů, které jsou nejčastěji spjaty s dosaženým 

vzděláním. V České republice dochází ke zvyšování vzdělanosti obyvatel, a to vede obecně 

k rostoucím příjmům. Rostoucí příjem znamená větší nákupy a zvyšování vzdělanosti 

představuje rostoucí poptávku po kvalitních produktech a orientaci na zdravý životní styl.  

Příznivým vlivem pro společnost OLMA, a.s. může být stále rostoucí trend zdravého 

životního stylu, který je úzce spojen především se stravováním. Tím dochází k orientaci 

spotřebitelů na zdravé a kvalitní potraviny. 

V neposlední řadě je v rámci sociálně-kulturního prostředí vhodné zmínit, že 

společnost OLMA, a.s. do svého sortimentu zařadila BIO produkty. Jedná se o certifikované 

produkty pocházející z ekologického zemědělství. Ekologickým způsobem hospodaření se 

snižují rizika kontaminace životního prostředí i potravinového řetězce rezidui chemických 

látek. Bioprodukce nezahrnuje žádné geneticky modifikované organizmy nebo produkty 

z nich pocházející. Tento způsob hospodaření představuje hospodaření s krajinou, chov zvířat 

i samotné výrobní procesy odpovídající přísným pravidlům zaměřeným převážně na použití 

nejšetrnějších postupů a zachování přirozeného charakteru potravin. [29] 
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3 Teoretická východiska merchandisingu 
Merchandising se zabývá sortimentem, velikostí plochy, rozmístěním výrobků 

v prodejně, obaly, cenami, materiály a podporou v místě prodeje. Merchandisingové aktivity 

zahrnují úpravu a umístění displejů, zboží v regálech, poutačů, plakátů, cen zboží, kontrolu 

jakosti, zastoupení výrobku, spotřebitelské soutěže, akce na podporu prodeje, prezentaci zboží 

aj. [2, 6] 

3.1 Maloobchod 

S ohledem na široké zaměření merchandisingu je nezbytné orientovat se v oblasti 

maloobchodu, rozlišovat jednotlivé maloobchodní formáty a také vývoj a trendy 

v maloobchodu. 

Maloobchod představuje podnik nebo činnost zahrnující nákup zboží od velkoobchodu 

nebo přímo od výrobce a jeho další prodej bez zpracování konečnému spotřebiteli. 

Nejzákladnějším členěním maloobchodu je členění na potravinářský a nepotravinářský. 

Maloobchod také vytváří vhodné seskupení zboží (tj. prodejní sortiment), co do druhů, 

množství, kvality i cen, vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o zboží, 

zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. 

Efektivita maloobchodního podnikání je úzce spjata s místem působení, od kterého se 

odvíjí kupní síla obyvatelstva. Pro úspěšné fungování potřebují maloobchodníci zvolit 

správný cílový segment a vytvořit si silnou pozici. Je třeba, aby maloobchodníci počítali 

s vývojem podnikání při tvorbě plánů a aplikaci strategií, protože působí v rychle se měnícím 

prostředí, které zahrnuje hrozby i příležitosti. [2, 8] 

3.1.1 Formáty 

Důležitost rozlišování formátů maloobchodních jednotek pro merchandising spočívá 

v tom, že s ohledem na typ maloobchodní jednotky je vhodné volit rozdílné nástroje a 

přístupy v rámci merchandisingu. V jednotlivých typech maloobchodních formátů je také 

uplatňován rozdílný důraz na merchandising a od toho se také odvíjí jeho konečná úroveň. 

S ohledem na tzv. strukturální a instrumentální znaky rozlišujeme několik typů 

formátů maloobchodních jednotek. Mezi strukturální znaky patří především sortimentní 

profil, forma prodeje, umístění jednotky, velikost jednotky a stavební řešení. Instrumentální 

znaky představují cenovou politiku, kvalitu nabízeného zboží a služeb. Znaky strukturální 

mají povahu statickou znaky instrumentální naopak dynamickou. Členění typů 
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maloobchodních jednotek je založeno na celé řadě různých znaků. V rámci Evropy se za 

hlavní typy považují následující: [2, 6] 

Specializované prodejny 

Sortiment těchto prodejen je rozdělen pouze do několika málo skupin, popř. 

podskupin. Specializované prodejny se zpravidla zaměřují na zboží s nižší frekvencí 

poptávky, proto bývají ceny prodávaného zboží vyšší. Vysoká cena zahrnuje nejen náklady na 

prodej, ale také náklady na poměrně velký rozsah doprovodných služeb (jedná se zejména o 

odborný personál). Tento typ prodejen se vyskytuje zpravidla v centrech měst a nákupních 

centrech. [6] 

Úzce specializované prodejny 

Sortiment tohoto typu prodejen je úzký, avšak hluboký. Sortiment tvoří velmi malý 

počet skupin. Převážně se jedná o nepotravinářské zboží, jehož prodej doprovází mnoho 

služeb. Ceny nabízeného zboží jsou vysoké zejména díky nákladům na odborný personál a 

umístění prodejny. Významnou nákladovou položkou je také udržování velkého množství a 

zásob. Úzce specializované prodejny působí především v městských centrech a nákupních 

centrech. [6] 

Smíšené prodejny 

Nabídku prodejen smíšeného zboží tvoří potravinářského i nepotravinářské zboží. 

Jedná se o zboží běžné spotřeby, přičemž sortiment je široký, ale mělký. Ceny zboží jsou 

poměrně vysoké, protože reflektují malou poptávku danou charakterem osídlení a plnění 

požadavku na blízkost místa prodeje. Typické umístění představují okrajové části měst a 

venkov. [6] 

Superety 

Supereta je označení pro samoobslužnou prodejnu potravin širokého sortimentu. 

Superety nabízejí většinou i základní druhy nepotravinářského zboží určeného pro denní 

spotřebu. Hlavním znakem je blízkost spotřebiteli, nejčastěji jsou umístěny v malých 

obchodních domech, na nádražích, letištích, podchodech, odpočívadlech dálnic, čerpacích 

stanicích apod. Supereta může také působit jako samostatná prodejna nebo jako oddělení 

větších maloobchodních jednotek. S ohledem na umístění, velikost a provozní nákady si 

nemohou superety dovolit nabízet zboží za nízké ceny. Velikost prodejní plochy se pohybuje 

v rozmezí 200 – 400 m
2
. [6] 



16 

Supermarkety 

Jedná se o velkoplošné plnosortimentní samoobslužné prodejny potravin, které 

koncentrují širokou nabídku zboží na poměrně malé ploše. Supermarkety nabízí kromě 

potravin také rychloobrátkové a jiné nepotravinářské zboží. Sortiment rychloobrátkového 

zboží je tvořen zejména drogerií, kosmetikou a papírnictvím. Další nepotravinářské zboží 

může představovat např. kuchyňské potřeby, drobné elektrospotřebiče ad. Prodejní plocha 

nabývá velikosti 400 – 2500 m
2
. Dle velikosti prodejní plochy je supermarkety možno dále 

rozdělit na malé a velké pomocí hranice 1000 m
2
. Sortiment supermarketů obsahuje obvykle 

5 000 – 12 000 položek, přičemž převažují potraviny. Svým zákazníkům nabízejí 

supermarkety také různé služby a komfort. Supermarkety mohou být umístěny v centrech i na 

periferii měst, často bývají také součástí obchodních domů a nákupních center. [6] 

Diskontní prodejny potravin 

Diskontní prodejny potravin jsou samoobslužnými prodejnami. Jsou typické nízkou 

cenovou úrovní a omezeným rozsahem nabízených výrobků a doprovodných služeb. 

Sortiment není příliš hluboký a zpravidla jej tvoří okolo 1 500 položek. Kromě ovoce a 

zeleniny diskonty často nemají v nabídce velký výběr čerstvých potravin. Nízký počet 

položek s vysokou obrátkovostí v sortimentu umožňuje výraznou redukci provozních nákladů, 

a tím dosahování příznivých cen, kterými oslovují zákazníky. Diskontní prodejny zpravidla 

nebývají umístěny přímo v centrech měst, ale spíše na okrajích, přičemž je stále dodržována 

dostatečná dostupnost. [6] 

Hypermarkety 

Hypermarket je označení pro samoobslužnou velkoplošnou prodejnu, která nabízí 

kromě potravin i široký nepotravinářský sortiment zboží krátkodobé, střednědobé i 

dlouhodobé spotřeby. Rozsah prodejní plochy hypermarketu je v rozmezí 2 500 m
2
 a více. 

Hypermarkety zaujímající prodejní plochu do 5 000 m
2
 jsou označovány jako malé, 

hypermarkety s prodejní plochou nad touto hranicí jsou považovány za velké. V sortimentu 

malých hypermarketů svým zastoupením převažují potraviny. U hypermarketů velkých je 

poměr potravinářského a nepotravinářského sortimentu více méně vyvážený. Hypermarkety 

oproti ostatním obchodním formátům dosahují nízké úrovně nákladů, proto mohou nabízet 

zboží za poměrně nízké ceny. Nejčastější umístění tohoto obchodního formátu představují 

necentrální lokality, okrajové části měst a obchodní centra. [6] 
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Specializované velkoprodejny 

Tento formát je představitelem specializovaných samoobslužných prodejen 

zaměřených na omezenou nabídku nepotravinářského zboží. Prodejny nabízí velký výběr 

zboží, prodejní plocha obvykle zaujímá 2 000 – 6000 m
2
. Oproti klasickým specializovaným a 

úzce specializovaným prodejnám tento formát nabízí relativně omezené služby, ovšem 

odborné poradenství a možnost rozvozu je nedílnou součástí prodeje. Specializované 

velkoprodejny nabízejí své zboží za relativně nízké ceny a představují největší konkurenci pro 

malé a střední podniká v nepotravinářské sféře. Typické umístění představují okraje měst 

nebo velká nákupní centra. [6] 

Plnosortimentní obchodní domy 

Obchodní domy soustředí nákup potravinářského o nepotravinářského zboží pod 

jednou střechou a nabízejí široký a hluboký sortiment. Obvyklá velikost se pohybuje 

v rozmezí 6 000 – 10 000 m
2
, ve velkých městech však mohou zaujímat plochu o velikosti až 

několik desítek tisíc m
2
. Obchodní domy jsou obvykle vícepodlažní. Sortiment velkých 

plnosortimentncíh obchodních domů se odhaduje kolem 200 000 položek. Tento formát 

nabízí velké množství služeb pro zákazníky a cenově zastupuje vyšší střední úroveň. Obvykle 

jsou situovány v centrech měst. [6] 

Specializované obchodní domy 

Specializované obchodní domy nabízejí hluboký sortiment. Jsou charakterizovány 

velikostí prodejní plochy 1 000 – 2000 m
2
. Pro tento maloobchodní formát je typická 

obslužná forma prodeje a střední až vyšší ceny, sortiment je většinou zaměřen na odívání a 

s tím spojené služby. Specializované obchodní domy mohou být umístěny v centrech měst 

nebo v nákupních centrech. [6] 

3.1.2 Vývoj maloobchodu v ČR 

Moderní český maloobchod se začal vyvíjet v začátku 90. let a jeho počátky jsou 

spjaty především s privatizací státní obchodní sítě a následným vstupem prvních 

mezinárodních řetězců na český trh. Od počátku 90. let do České republiky vstoupilo v oblasti 

širokosortimentního obchodu 15 silných řetězců. Postupně se ukázalo, že český trh je malý 

pro takovéto množství obchodníků. Zatímco do roku 1998 počet řetězců na trhu rychle rostl, 

tak od roku 2006 nastupuje trend opačný. Českou republiku postupně opustili někteří 

mezinárodní obchodníci a obchod se tak stále více koncentroval. 
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Prvními moderními formáty maloobchodu na českém trhu byly supermarkety a 

diskontní prodejny. Supermarkety si u zákazníků získaly oblibu díky své velké prodejní ploše, 

přijatelným cenám a širokému sortimentu. Cenově citliví zákazníci upřednostňovali diskontní 

prodejny. S ohledem na vývoj těchto formátů došlo v 90. letech k dramatickému poklesu u 

samoobsluh a pultových prodejen. 

V roce 1996 byla zahájena druhá velká fáze vývoje českého maloobchodu. V tomto 

roce došlo k prvnímu vstupu hypermarketů na trh. Hypermarkety během několika let dokázaly 

potlačit u zákazníků oblibu supermarketů a staly se společně s diskontními prodejnami 

dominantním formátem. Na přelomu tisíciletí byly hypermarkety lokalizovány pouze ve 

velkoměstech. V posledních letech začaly hypermarkety vstupovat se svými menšími 

(kompaktními) prodejnami i do obcí s počtem obyvatel nad 10 000. 

S ohledem na tento vývoje se malé prodejny udržely převážně v menších obcích a 

navštěvují je tamější obyvatelé, kteří mají omezenou možnost nákupu jinde. Avšak vývoj 

v poslední době představuje jakousi renesanci malých prodejen (konvenience store). Prodejny 

se rozvíjejí zejména pro účely menších, doplňkových nákupů (např. Tesco Expres). [6, 13] 

3.1.3 Současné trendy v oblasti maloobchodu 

Součastným trendem je koncentrace maloobchodu. Situace je taková, že skupina 

největších maloobchodních řetězců získala rozhodující podíl na trhu. Nejvýznamnější podíl na 

trhu nese s ohledem na maloobchodní obrat tzv. TOP 10 maloobchodních řetězců. Jejich 

výčet, počet obchodních jednotek a obrat za rok 2009 je uveden v následující tabulce č. 3.1. 

[38, 13] 

Tab. č. 3.1 – TOP 10 maloobchodních řetězců 

TOP 10 maloobchodních řetězců podle obratu za rok 2009 

Pořadí Řetězec Typ Firma 
Počet 

jednotek 
Obrat 

(mil. Kč) 

1. Tesco hypermarket hypermarkety Tesco Stores ČR, a.s. 64 39000 

2. Kaufland hypermarkety Kaufland ČR, v.o.s. 93 36500 

3. Penny Market diskonty Penny Market, s.r.o. 324 29500 

4. Globus hypermarkety Globus ČR, k.s. 14 26300 

5. Albert hypermarket hypermarkety Ahold Czech Republic, a.s. 55 25000 

6. Lidl ČR diskonty Lidl ČR, v.o.s. 213 22500 

7. Billa supermarkety Billa, spol. s r.o. 196 21787 

8. Albert supermarket supermarkety Ahold Czech Republic, a.s. 224 18000 

9. Interspar hypermarkety Spar Česká obchodní s.r.o. 32 12655 

10. OBI hypermarkety OBI Česká republika s.r.o. 29 9200 

1. - 10. Celkem 1244 240442 

Zdroj: [13] 
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V současnosti se i přes výstavbu nových prodejen zásadně nemění poměr jednotlivých 

maloobchodních formátů. Dokonce dochází k mírnému příklonu zpět k menším formátům 

(především konvenience store) a supermarketům. 

Dá se předpokládat úspěšnost v obchodu při splnění požadavků různých skupin 

zákazníků a také vyhovění různým typům nákupů. Rozhodující pro zákazníky bude kvalita 

odpovídající očekávání, rozumné ceny a oblíbené značky. 

Největší růstový potenciál je v dnešní době sledován v oslovení zákazníků přímo 

v prodejně, prodejna je považována za nejrychleji rostoucí komunikační kanál. [2, 6] 

3.2 Marketingová komunikace 

Pro účinný merchandising je nezbytné zohledňovat a využívat marketingovou 

komunikaci. Merchandising samotný zahrnuje prezentaci výrobků a podporu v místě prodeje, 

což představuje jistou formu komunikace se zákazníky.  

Marketingová komunikace je jedním z prvků marketingového mixu a představuje 

veškerou komunikaci s trhem. Jejím úkolem je vytvářet trvalý vzájemný vztah podniku 

s veřejností. Komunikační politika se odvíjí od firemní filozofie, finančních možností a 

v neposlední řadě zohledňuje cyklus tržní životnosti produktu. [8] 

3.2.1 Komunikační mix 

Marketingová komunikace se skládá z několika prvků, které dohromady tvoří tzv. 

komunikační mix. Optimální kombinací jednotlivých nástrojů komunikačního mixu lze 

dosáhnout marketingových a jiných firemních cílů. Nástroje komunikačního mixu lze rozdělit 

na osobní, neosobní a kombinované formy komunikace.  

Osobní formu komunikace představuje osobní prodej, neosobní formy komunikace 

zahrnují reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations a sponzoring. 

Kombinací mezi osobní a neosobní formou komunikace jsou veletrhy a výstavy. [11, 12] 

Osobní prodej 

Osobní prodej lze definovat jako prezentaci produktu při osobní komunikaci mezi 

prodávajícím a kupujícím. Jedná se tedy o oboustrannou komunikaci, jejímž cílem je prodat 

produkt, budovat vztahy se zákazníky, posilovat image firmy a produktu. Výhoda spočívá 

v možnosti využití interaktivity a okamžité zpětné vazby.  
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Nevýhodou osobního prodeje je zejména to, že není vhodné jej uplatňovat pro veškeré 

produkty, vysoké náklady a případná psychologická obrana spotřebitelů, kteří mohou tuto 

formu komunikace chápat jako agresivní prodej. [11, 12] 

Reklama 

Reklama slouží jako stimul ke koupi produktu a také k propagaci organizace, většina 

firem ji považuje za nejdůležitější prvek komunikace. Jedná se o neosobní a placenou 

komunikaci, která probíhá prostřednictvím různých médií.  

Mezi komunikační média využívaná pro reklamu patří televize, rozhlas, kino, internet, 

tisk a outdoor. Vzhledem k tomu, že jsou využívány tyto masové sdělovací prostředky, tak 

dochází k oslovení velkého množství příjemců. Dle základního dělení rozlišujeme 

informativní, přesvědčovací a upomínací reklamu. [2, 11, 12] 

Podpora prodeje 

Hlavním cílem podpory prodeje je krátkodobé zvýšení zisku z prodeje. Dalšími cíly 

může být propagace nového produktu, zvýšení povědomí a informovanosti spotřebitelů o 

produktu. Kotler [2007, s. 80] definuje podporu prodeje jako „krátkodobé stimuly, které mají 

povzbudit nákup či prodej výrobku nebo služby“. Podpora prodeje zahrnuje in-store 

komunikaci, ochutnávky a demonstrace, sampling, věrnostní programy, kupónový prodej, 

motivační hry a spotřebitelské soutěže.  

In-store komunikace je jednou z forem podpory prodeje, jedná se o všechny aktivity 

na podporu prodeje, které jsou realizovány v místě prodeje. Mezi nástroje in-store 

komunikace patří ochutnávky a demonstrace, věrnostní programy, speciální akce a 

spotřebitelské soutěže. [2, 11, 14] 

Přímý marketing 

Podle Kotlera [2007, s. 94] „přímý marketing představuje přímou komunikaci s pečlivě 

vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé 

vztahy se zákazníky“. Hlavní výhodou přímého marketingu je možnost snadné měřitelnosti 

účinnosti. Důležitou součástí přímého marketingu jsou databáze, které shromaždují informace 

o stávajících i potenciálních zákaznících.  

Nástroji přímého marketingu jsou všechny tržní aktivity, které vytvářejí přímý kontakt 

s cílovou skupinou. Mezi nástroje přímého marketingu patří direct mail, teleshopping, 

telemarketing, osobní prodej, katalogový prodej, specializované stránky a on-line marketing. 

[2, 8, 11] 
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Public relations 

Public relations (PR) neboli vztahy s veřejností jsou obousměrnou komunikací 

určitého subjektu s vazbou na různé druhy veřejnosti s cílem poznat a ovlivňovat její postoje a 

veřejné mínění. Kotler [2007, s. 809] definuje PR jako „budování dobrých vztahů s různými 

cílovými skupinami pomocí příznivé publicity, budování dobrého „image firmy“ a 

odvracením či vyvracením fám, informace a událostí, které staví společnost do nepříznivého 

světla“. Význam PR stále roste, je účinnou formou komunikace zajišťující podporu produktu. 

Typickým nástrojem PR je nezávislé sdělení předávané novináři, nezávislými odborníky nebo 

jinými tvůrci veřejného mínění. 

PR se zaměřuje na vztahy se zákazníky a spotřebiteli, mezi podnikatelskými subjekty, 

s finančními institucemi, s komunitami, s místními orgány a se zaměstnanci. Součástí PR je 

udržování firemní identity a image, publicita, informační složka, podpora image a krizová 

komunikace. Při realizaci PR je využíváno mnoho různých nástrojů, mezi nejčastěji 

používané patří např. konzultace, dny otevřených dveří, firemní bulletin, výroční zprávy, 

tištěné materiály, lobbing, tiskové zprávy, konference ad. [2, 8, 11] 

Sponzoring 

Sponzoring představuje cílenou spolupráci, při které dostává sponzorovaný smluvně 

sjednané peněžní platby, věcné dary či služby, za něž poskytuje protislužby. Sponzoring se 

nejčastěji uplatňuje v oblasti sportu, kultury, umění, zdravotnictví a sociálních věcí. [11, 12] 

Veletrhy a výstavy 

Veletrhy a výstavy představují osobní formu komunikace spojenou s předváděním, 

přímým kontaktem, přímým prodejem a budováním vztahů. Tímto nástrojem komunikačního 

mixu je možno působit na všechny smysly zákazníků (sluch, zrak, hmat, chuť a čich) 

najednou. [2, 11, 14] 

3.2.2 Nadlinková a podlinková marketingová komunikace 

Marketingové aktivity lze dle jejich povahy rozdělit na tzv. nadlinkové (ATL-Above 

The Line) a podlinkové (BTL – Below The Line). Rozdíl mezi podlinkovou a nadlinkovou 

komunikací spočívá v tom, že u podlinkových aktivit většinou nedochází k placení 

masmédiím za reklamu, kdežto u nadlinkových aktivit je nutno za danou propagaci zaplatit. 

[2] 
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POS materiály 

Vzhledem k tomu, že nákupní rozhodování spotřebitelů probíhá převážně až v místě 

prodeje, by péče o místo prodeje a produkce tzv. POS materiálů (point of sale, někdy také 

POP neboli point of purchase), měly představovat jeden z hlavních zájmů prodejců.  

Péče o prodejní místo a POS materiály patří mezi významné nástroje podlinkové 

marketingové komunikace. Termínem POS materiály jsou označovány veškeré materiály, 

které jsou umisťovány na prodejní ploše daného výrobku v prodejních místech. 

Cílem POS materiálů je poskytovat informace o produktu a ceně a také motivovat 

zákazníky ke koupi daného produktu. POS materiály odlišují výrobky od konkurence a 

komunikují různé obchodní a marketingové aktivity firem. POS materiály lze z hlediska jejich 

povahy rozdělit na tiskové materiály, 3D materiály, stojany a merchandisingové doplňky. [2] 

Tiskové materiály představují různé plakáty, letáky, shelf talkery, shelf wobblery a 

samolepky. Tento typ materiálů slouží především ke komunikaci produktu a k vizuálnímu 

propojení jeho komunikace s mediálními reklamními aktivitami. Tyto materiály jsou vhodné 

zejména pro komunikaci se spotřebiteli prostřednictvím různých forem podpory prodeje. 

Do skupiny 3D materiálů patří makety produktů, nafukovací makety, plastické 

vizuály, světelné reklamy apod. 3D materiály mohou být používány jako součást stojanů pro 

výrobky nebo v exteriérech. Nejrozsáhlejší skupinou 3D materiálů jsou však dárkové a 

propagační předměty. Často jsou součástí již samotného balení. 

V případě stojanů jde o sekundární umístění výrobků, jedná se o přenosné a akční 

stojany. Patří sem všechny typy kartónových, plastových a kovových stojanů. Úkolem stojanů 

je především umístit výrobek v prodejně na jiném místě než je jeho primární umístění. 

Materiály zajišťující v místě prodeje čelní umístění výrobku v regále, možnosti 

upevnění jiných POS materiálů apod. jsou merchandisingové doplňky. Jedná se především o 

různé typy úchytných předmětů, zarážek, stojánků, lišt, poutačů, informačních tabulí apod. 

Díky těmto materiálům lze vytvořit zajímavou formu vystavení výrobků a zvýšení jejich 

atraktivity v očích zákazníků. [2, 8] 
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3.3 Merchandising 

Merchandising představuje způsob uspořádání místa prodeje s využitím poznatků 

spotřebitelského chování. Správným vystavením a prezentací zboží v prodejně lze výrazně 

ovlivňovat zákazníky, protože se o koupi zboží většinou rozhodují až na místě prodeje. 

Kromě vystavení a prezentace zboží ovlivňuje zákazníky při nákupu také systém umístění a 

propagace v prodejně. Efektivním merchandisingem lze zvyšovat prodej, a tím pádem i zisk.  

Cílem merchandisingu je ovlivnit zákazníka a motivovat ho k nákupu určitého 

produktu. K dosažení cíle je potřeba zaručit, aby se zboží nacházelo pro zákazníky na 

správném místě, v odpovídajícím čase, v dostatečném množství a za optimální cenu.  

Prodejci se snaží, aby zastoupení jednotlivých konkurenčních značek na prodejní ploše 

odpovídalo jejich zastoupení na trhu i přesto, že se výrobci pokoušejí na prodejní plochu 

umístit co nejvíce svých výrobků. Konečné umístěné zboží, velikost prodejní plochy a poměr 

zastoupení vůči konkurenčním značkám je výsledkem vyjednávání mezi výrobcem a 

prodejcem. Výsledek vyjednávání se odvíjí od dohodnutých dodávaných objemů, cen, slev, 

podílů na reklamních aktivitách, organizaci propagačních kampaní apod. [2, 6] 

Pohyb zákazníků  

Uspořádání místa prodeje souvisí s pohybem zákazníků při nákupu. Pro efektivní 

merchandising je nezbytné zohledňovat zásady pohybu zákazníků po prodejnách.  

Zákazníci se při pohybu v prodejně drží vpravo a pohybují se převážně proti směru 

hodinových ručiček. Díky tomu vzniká tzv. mrtvý střed, ve kterém se zdržuje jen malé 

množství zákazníků. Stejně jako jejich směr pohybu, tak i jejich zrak směřuje obvykle vpravo. 

Při nákupu se zákazníci vyhýbají obracení zpět a nechodí do rohů místnosti. 

Zákazníci si zpravidla vybírají zboží, které je umístěno ve směru jejich cesty. Této 

skutečnosti využívají prodejci a přizpůsobují uspořádání prodejny tak, aby byli zákazníci 

nuceni projít co největší množství uliček. Proto je zboží krátkodobé spotřeby jako pečivo, 

lahůdky, ovoce, zelenina apod. umisťováno až na konci prodejny.  

Zákazníky zaujme to, co vidí jako první. Další značky v pořadí jsou v horší pozici, 

protože jsou srovnávány s předchozí značkou, kterou zákazníci spatřili jako první. Proto je 

ideální, když je zboží dané společnosti umístěno jako první v toku zákazníků. [2, 6] 
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Umístění zboží 

Způsob umístění zboží v prodejně vyplývá z psychologie chování zákazníků při 

nákupu, charakteristických vlastností zboží a obalů a technologie provozu dané obchodní 

jednotky. 

Pro výběr zboží zákazníky platí pravidlo horizontálního a vertikálního umístění. 

Vertikální pravidlo spočívá v tom, že nejlukrativnější zboží je umístěno ve výšce očí 

zákazníků, tj. v úrovni asi 150 cm nad zemí. Výrobky umístěné nad nebo pod touto úrovní již 

nejsou v centru zájmu zákazníků. Nejhorším místem pro umístění výrobků je pozice 

v nejspodnějším regálu nebo přímo na zemi.  

Horizontální pravidlo umístění říká, že nejdražší zboží propagované značky musí být 

vždy umístěno jako první v řadě. Pokud je tento výrobek dražší než výrobek konkurence, tak 

je potřeba zvětšit vzdálenost mezi nimi, aby je zákazníci neměli možnost mezi sebou 

porovnat. V opačném případě, kdy je cena výrobku nižší než cena výrobku konkurenčního, 

tak je naopak žádoucí tyto výrobky co nejvíce přiblížit, aby měli zákazníci možnost je 

porovnat. 

Pro úspěšnou prezentaci zboží je žádoucí, aby zboží dané společnosti bylo umístěno 

pohromadě bez přerušení zboží konkurenčních značek. Úkolem merchandisera je vyjednat 

toto s prodejcem. Výjimkou jsou prodejny, kde nejsou výrobky z dané výrobkové skupiny 

seskupovány podle výrobce nebo značky, ale podle kategorie výrobku. V takovém případě je 

dodržováno výše uvedené horizontální pravidlo. [2, 6] 

Zastoupení zboží 

Obecně se doporučuje v jedné řadě maximálně pět facingů jednoho výrobku (facing 

představuje čelní pozici), větší množství facingů v zákaznících již způsobuje negativní pocity. 

Ovšem toto pravidlo pěti facingů v řadě se různí pro jednotlivé typy produktů s ohledem na 

jejich obrátkovost ad. Optimální počet facingů tedy může být různý pro jednotlivé typy 

výrobků a záleží na všech okolnostech prodeje.  

Kromě počtu facingů se hodnotí v rámci sortimentu také jeho šířka a hloubka. Šířka 

sortimentu je určena počtem druhů výrobků. Hloubka sortimentu je dána počtem variací 

výrobků v rámci jednotlivých druhů. [2] 
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Obal 

Merchandiser neovlivní design obalu, jeho úkolem je zajistit, aby bylo v prodejně 

vystavováno pouze zboží, které odpovídá standardu, tj. zboží, jehož obal není natržený, 

špinavý, zaprášený, vybledlý nebo jinak poničený. [2] 

Cena 

Cena představuje pro mnoho zákazníků hlavní rozhodovací kritérium při nákupu. Čím 

méně informací zákazník o zboží má, tím více přihlíží k ceně. Přitom zákazníka může od 

nákupu odradit jak cena vysoká, tak i cena výrazně nízká. Proto je nutné označovat výrobky 

cenami a snažit se také o to, aby ceny odpovídaly kvalitě výrobků. [2] 

3.4 Plánogram 

Bárta [2009, s. 144] definuje plánograf jako „grafické znázornění optimalizace 

rozložení produktů v regálech“. Jedná se o přehled uspořádání výrobků konkrétní společnosti 

v rámci prodejní plochy, zohledňuje výše popsaná vertikální a horizontální pravidla umístění 

zboží. Plánogram je podkladem pro merchandisera při práci v prodejně, představuje pro něj 

jakýsi pracovní manuál. [2] 

3.5 Chování spotřebitelů 

Chování spotřebitelů je v úzké souvislosti s jejich pohybem v prodejnách. Při 

zohlednění zásad chování spotřebitelů lze docílit efektivnějšího merchandisingu. 

Chováním spotřebitelů se zabývá řada vědních disciplín, jako např. historie, 

sociologie, psychologie, pedagogika a kulturní antropologie. Zkoumání chování spotřebitelů 

našlo uplatnění v marketingu. Marketing se výrazně orientuje na spotřebitele, protože chování 

spotřebitelů hraje klíčovou při identifikaci cílové skupiny zákazníků.  

Spotřebitelé jsou při nákupu ovlivňováni kulturními, společenskými, osobními a 

psychologickými faktory. Zohledněním těchto faktorů lze částečně ovlivňovat zákazníky při 

rozhodování o koupi. [2, 8] 

3.5.1 Kulturní faktory 

Tento faktor má na chování spotřebitelů pravděpodobně nejvýznamnější vliv. Hlavní 

roli zde hrají kultura, subkultura a společenská třída. 

Kultura představuje soubor základních hodnot, postojů, přání a chování, které člen 

společnosti přejímá od rodiny a dalších důležitých institucí. 
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Subkultura vzniká v rámci kultury, jedná se o skupiny lidí se společnými hodnotovými 

systémy vytvořenými na základě společných životních zkušeností a situací. Mohou zahrnovat 

národností, náboženské a etnické skupiny a geografické regiony. 

Společenské třídy utváří strukturu společnosti, představují poměrně trvalé a spořádané 

rozdělení společnosti. Zařazení do společenské třídy reflektuje vzdělání, povolání apod., 

členové jednotlivých tříd sdílejí podobné hodnoty, zájmy a vzorce chování. [8] 

3.5.2 Společenské faktory 

Společenské faktory zahrnují ovlivňování menšími skupinami spotřebitelů, rodinou, 

sociálním postavení a rolí.  

Skupiny mají často přímý a intenzivní vliv na jedince a lze je dělit na primární (např. 

rodina) a sekundární (např. náboženské skupiny). Největší citlivost na působení skupin se 

vyskytuje u dětí.  

Každý jednotlivec patří pochopitelně najednou do několika skupin. Proto je třeba brát 

ohled na roli a status. Role představuje činnosti, které od osoby očekává její okolí, státu 

představuje obecnou úctu, kterou role ve společnosti vzbuzuje. [8] 

3.5.3 Osobní faktory 

Osobní charakteristiky, jako je věk, fáze života, zaměstnání, ekonomická situace, 

životní styl, osobnost ad., ovlivňují rozhodování kupujícího.  

S ohledem na věk a fázi života lidé často mění preference v oblasti spotřeby zboží a 

služeb. Nakupování je také často ovlivňováno životním cyklem rodiny, tedy fázemi, jimiž 

rodiny procházejí. Změny věku a fáze života vedou k úpadku některých produktů a rozvoji 

produktů jiných. 

Stejně tak ovlivňuje nakupovaný typ zboží a služeb zaměstnání. Prodejci se mohou 

specializovat na produkty, které vyžaduje určitá profesní skupina, např. pracovní oděvy pro 

dělníky nebo elegantní obleky pro manažery apod.  

Nákupy se pochopitelně odvíjí i od ekonomické situace, kdy spotřebitelé zvažují 

příjem, úspory, možnosti půjčky ad. Pro marketéry je velmi důležité sledovat ekonomickou 

situaci ve vztahu k produktům, jejichž prodej je citlivý na příjem spotřebitelů. 

Životní styl je způsob života jednotlivce, který je vyjadřován jeho aktivitami, zájmy a 

názory. S ohledem na tuto charakteristiku životní styl pochopitelně zasahuje do nákupního 

chování spotřebitelů. Životní styl odráží mimo jiné společenskou třídu a osobnost člověka. 
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Osobnost jedince představuje jedinečné psychologické charakteristiky, které vedou 

k relativně konzistentním a trvalým reakcím na okolní prostředí. Osobnost, která je pro 

každého člověka jedinečná, významně ovlivňuje nákupní chování jedince. [8] 

3.6 Nákupní prostředí a atmosféra 

Nákupní prostředí a nákupní atmosféra představují významný rys maloobchodní 

jednotky, a tím pádem souvisí také s merchandisingem. Podle Bárty [2009, s. 228] je nákupní 

prostředí tvořeno “všemi prvky maloobchodní jednotky a jejího provozu – tj. zbožím, 

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

samými“. Vzhledem k tomu, že jednotlivé prvky nákupního prostředí a atmosféry působí při 

nákupu na zákazníky a mohou je ovlivňovat při nákupu, tak souvisí s merchandasingem. Mezi 

prvky nákupního prostředí se řadí především design prodejny, dispoziční řešení, prezentace 

zboží, personál a zákazníci.  

Nákupní atmosféra je vytvářena nákupním prostředím a jeho působením na smysly 

zákazníků. Nákupní atmosféra je součástí profilace a tvorby image maloobchodní jednotky. 

[2, 8] 

3.6.1 Design prodejny 

Design prodejny neboli store design se člení na vnější a interní. Úkolem vnějšího 

designu je nalákat zákazníka ke vstupu do prodejní jednotky. Vnější design zahrnuje 

především architekturu, vstupní prostory, výkladní skříně. 

Vnitřní design pak souvisí s technickým řešením prvků interiéru a zahrnuje zejména 

použitý materiál, obchodní zařízení (vozíky, pokladny, váhy, automaty), osvětlení, barevné 

řešení, zvukové a hudební kulisy, vůně a mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, 

prašnost a větrání). [6] 

3.6.2 Dispoziční řešení 

Prostorové uspořádání hmotných prvků obchodního provozu v prodejním místě 

představuje dispoziční řešení neboli store layout. Touto problematikou se zabývá tzv. space 

management. Existuje několik modelů dispozičního řešení, všeobecně může dispoziční řešení 

vytvářet nucený pohyb zákazníky, volný pohyb zákazníka nebo kombinaci těchto možností. 

[6] 
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3.6.3 Prezentace zboží 

Prezentace zboží velmi úzce souvisí s merchandasingem, jejím hlavním cílem je 

efektivní představení zboží zákazníkovi, upoutání jeho pozornosti k výrobku a podnícení 

k nákupu. Pro úspěšnou prezentaci je nutné zvolit vhodnou techniku prezentace. Mezi 

nejčastěji používané prezentační techniky patří následující. [6] 

Vertikální prezentace 

Technika vertikální prezentace se používá u velkých prodejních jednotek s hlubokým 

sortimentem. Hloubka nabídky zboží jednoho druhu je prezentováno v úrovních pod sebou, 

šíře nabídky je zdůrazněna horizontálním směrem. Díky tomuto uspořádání dojde k upoutání 

pohledu zákazníka na úrovně, kterým je jinak věnována jen malá pozornost. [6] 

Horizontální prezentace 

Horizontální prezentace je opakem prezentace vertikální. Je tedy určena spíše pro malé 

prodejny, které nedisponují dostatečně velkým výstavním prostorem pro prezentaci většího 

množství zboží stejného druhu. V tomto případě je zboží prezentováno horizontálně v malých 

množstvích jednoho druhu. [6] 

Otevřená prezentace 

Při využití techniky otevřené prezentace se předpokládá aktivní zapojení zákazníka. 

Zákazník má možnost si zboží vyzkoušet, prohlédnou a porovnat s jiným. Zboží je tedy 

zákazníkovi blíže a prezentace tak zvyšuje sklon k nákupu. [6] 

Tematická prezentace 

V případě tematické prezentace jsou prezentovány různé druhy zboží společně pod 

jedním tématem. Výběr tématu přitom může být velmi široký, od mezinárodních po sezonní 

události či svátky. [6] 

Prezentace životního stylu 

Prezentace životního stylu je používána pro prezentaci různého zboží. Prezentované 

zboží je určeno zákazníkům, kteří vyznávají stejní životní styl, tedy jednomu zákaznickému 

segmentu. [6] 

Prezentace příbuzného zboží 

Technika prezentace příbuzného zboží podporuje impulzivní nákupy. Zákazník je při 

nákupu veden myšlenkově k sortimentu komplementárnímu (např. nábytek a bytové 

doplňky). [6] 
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Prezentace v blocích 

Technika prezentace v blocích je vhodná především pro prezentaci nového, unikátního 

a speciálního zboží. Často se využívá při zavádění nového zboží nebo naopak při výprodeji. 

Prezentace v blocích je náročná na výstavní prostor, proto je typická pro velké prodejny. [6] 

3.6.4 Personál 

Prodejní personál nese velký podíl na tvorbě nákupní atmosféry. Důležitý je počet, 

schopnosti, kvalifikace, chování, upravenost a organizace personálu. Proto je důležité brát 

ohled na výběr, vzdělávání, rozmisťování, řízení a kontrolu pracovníků. [6] 

3.6.5 Zákazníci 

Při správném působení na smysly zákazníků lze optimalizovat účinky merchandisingu. 

Jednotlivé prvky nákupního prostředí, respektive stimuly, které vytvářejí prodejce, působí na 

smysly zákazníka a vytvářejí tak v něm různé emoce. Bárta [2007, s. 228] uvádí, že „proces 

vytváření emociálních postojů je ovlivněn ne jen stimuly samými, ale i dispozicí (vlastnostmi) 

zákazníka a jeho způsobem rozhodování“. Zákazník reaguje na základě vytvořených 

emociálních postojů, reakce může být kladná nebo záporná. Při kladné reakci dochází u 

zákazníka k požitku z nákupu, ochotě komunikovat s okolím, poznat nabídku, nakoupit zboží 

a případně se do prodejny vrátit. Při negativní reakci dochází samozřejmě k opaku. [2, 6, 8] 
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4 Metodika sběru dat 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Vzhledem k vysokému počtu silných konkurentů na trhu s mléčnými výrobky je ze 

strany výrobců potřeba usilovat o přízeň zákazníků. V dnešní době jsou spotřebitelé již 

přesyceni vysokým množstvím marketingových aktivit, které na ně působí z různých médií a 

zdrojů. Proto lze za vhodnou cestu pro ovlivnění a získání zákazníků považovat prezentaci a 

umísťování zboží v místě prodeje. Soubor nástrojů a metod pro prezentaci a umisťování zboží 

představuje merchandising. Merchandising se tak stává důležitou součástí prodeje 

v maloobchodních jednotkách. 

Tématem této práce je provedení analýzy merchandisingu na trhu mléčných výrobků. 

Konkrétně je práce zaměřena na výrobky společnosti OLMA, a.s. Vzhledem k šířce 

sortimentu společnosti se však výzkum týká pouze vybraných výrobků, jejichž výčet a bližší 

specifikace je uvedena v příloze č. 1. Pro účely výzkumu byly sledované výrobky rozděleny 

do pěti kategorií: střednětučné, smetanové, nízkotučné, probiotické a bio jogurty.  

Toto rozdělení bylo provedeno za účelem zajištění srovnatelnosti výrobků jednotlivých 

sledovaných konkurentů. Veškerý pozorovaný sortiment byl vybrán tak, aby byl co nejlépe 

srovnatelný se sortimentem ostatní konkurence a také byl brán ohled na to, aby byl do 

výzkumu zařazen klíčový sortiment společnosti OLMA, a.s. Do výzkumu nejsou zařazeny 

dětské jogurty a dezerty, které se v sortimentech výrobců mléčných výrobků často řadí do 

samostatných kategorií a mohou být také v prodejnách umístěny na zvláštní nebo samostatné 

prodejní ploše. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo zhodnotit úroveň merchandisingu výrobků společnosti 

OLMA a.s., tj. dostupnost výrobků v prodejnách, umístění v rámci prodejní plochy a jejich 

prezentaci ve vybraných maloobchodních jednotkách na území města Ostravy.  

Vedlejším cílem pak bylo porovnat úroveň merchandisingu v jednotlivých 

sledovaných maloobchodních jednotkách.  
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4.1.3 Typy a zdroje informací 

Sekundární data 

Sekundární data, která byla použita v této práci, pocházejí převážně z odborné 

literatury, odborných časopisů a z internetových zdrojů. Sekundární data byla využita 

především jako podklad pro vypracování teoretické části práce, charakteristiky trhu a 

metodiky pro provedení výzkumu. 

Primární data 

Primární data představují v této práci výchozí zdroj. Data byla získána metodou 

pozorování ve vybraných maloobchodních jednotkách různého formátu, kdy byla 

pozorovatelem do předem připravených pozorovacích listů zaznamenávána zjištěná data. 

4.1.4 Metodika a technika výzkumu 

Výzkum byl proveden kvalitativní metodou a byl zaměřen na postavení výrobků 

společnosti z hlediska jejich umístění a prezentace v místě prodeje. Při výzkumu byla využita 

technika pozorování, které proběhlo ve vybraných maloobchodních jednotkách různého 

formátu. Výběr těchto prodejen je nereprezentativní a byl proveden na základě vlastního 

úsudku pozorovatele. Jak již bylo uvedeno, tak během pozorování byla zapisována data do 

pozorovacích listů a následně byla převedena do elektronické formy pomocí MS Excel.  

Základní soubor 

Základní soubor tvořil maloobchodní jednotky různých formátů spadající pod několik 

obchodních řetězců působících na území města Ostravy. Jednotlivé obchodní řetězce byly 

vybrány s ohledem na velikost jejich obratu za rok 2009. Stejně tak se zastoupení obchodních 

formátů ve výběrovém souboru odvíjí od jejich tržního podílu. S ohledem na tržní podíl 

zaujímají hypermarkety v širokosortimentním maloobchodě na trhu přibližně 50 %, 

supermarkety 20 %, diskonty 20 % a ostatní typy prodejen 10 %. [13]  

Výběrový soubor 

Pozorování proběhlo ve dvaceti prodejnách různých obchodních řetězců. Jednalo se o 

osm řetězců, které mají na území města Ostravy celkem 100 prodejen. Výčet všech těchto 

prodejen je uveden v příloze č. 28. Pozorování tedy proběhlo ve 20 % ze všech prodejen 

vybraných obchodních řetězců. 

Výběrový soubor zahrnoval tři rozdílné maloobchodní formáty, a to hypermarkety (50 

%), supermarkety (20 %), diskontní prodejny (20 %) a malé prodejny do dvou pokladen (10 

%). Výčet vybraných prodejen, včetně adres, je uveden v následující tabulce č. 4.1. Prodejny 
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byly vybrány na základě vlastního uvážení pozorovatele tak, aby bylo naplněno procentuální 

zastoupení jednotlivých maloobchodních formátů. Označení prodejen, které bylo použito 

během výzkumu je uvedeno v příloze č. 54. 

Tab. č. 4.1 – Výběrový soubor prodejen 

Formát Řetězec Adresa 

hypermarket 

ALBERT Rudná 114/3144, 700 30  Ostrava 

ALBERT Jantarová 3344/4, 702 00  Ostrava 2 

GLOBUS Opavská 326/90, 725 27  Ostrava - Plesná 

INTERSPAR Horní 283/87, 700 30  Ostrava - Dubina 

INTERSPAR Opavská 6201/1A, 708 00  Ostrva - Poruba 

KAUFLAND Vítkovická 3278/3, 702 00  Ostrava 

KAUFLAND Výškovická 3086/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

KAUFLAND Polská 6191/21, 708 00  Ostrava - Poruba 

TESCO Sjízdná 5554/2, 722 00  Ostrava 

TESCO Novinářská 3178/6a, 700 30  Ostrava 

supermarket 

ALBERT Tylova 2853/1, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

ALBERT Předškolní 680/4, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

ALBERT 1. československého armádního sboru 1333, 708 00  Ostrava - Poruba 

ALBERT náměstí Václava Vacka 6043/23, 708 00  Ostrava 

diskont 

LIDL U Stadiónu 3255/1, 714 00  Moravská Ostrava 

LIDL Sjízdná 1157, 721 00 Ostrava 

PENNY Horní, 700 30  Ostrava - Dubina 

PENNY Bedřicha Nikodéma 360/1, 708 00  Ostrava 

ostatní 
HRUŠKA Výškovická 2526, 708 00  Ostrava - Zábřeh 

HRUŠKA Čujkovova 42, 700 30  Ostrava - Zábřeh 

Zdroj: vlastní 

4.1.5 Předvýzkum 

Předvýzkum byl zrealizován v listopadu roku 2011 za účelem nadefinování 

konkurence společnosti OLMA, a.s. a klíčového sortimentu. Jednalo se o pozorování v osmi 

vybraných prodejnách, seznam prodejen je uveden v následující tabulce č. 4.2. 

Tab. č. 4.2 – Prodejny pro předvýzkum 

Číslo Název Adresa 

1 ALBERT HYPERMARKET Rudná 114/3144, 700 30 Ostrava 

2 ALBERT SUPERMARKET Tylova 2853/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

3 HRUŠKA Výškovická 2526, 708 00  Ostrava - Zábřeh 

4 KAUFLAND Výškovická 3086/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

5 KAUFLAND Polská 6191/21, 708 00 Ostrava - Poruba 

6 LIDL Sjízdná 1157, 721 00 Ostrava 

7 LIDL Jugoslávská 3139/30, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

8 TESCO Sjízdná 5554/2, 722 00 Ostrava 

Zdroj: vlastní 
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Konkurence 

Při analýze merchandisingu byly kromě výrobků společnosti OLMA, a.s. sledovány 

pro porovnání také výrobky konkurence. Ve vybraných prodejnách bylo sledováno, od 

kterých výrobců jsou zde dostupné jogurty. Na základě zjištěných informací byli vybráni níže 

uvedení konkurenti, viz. tabulka č. 4.3. Konkurence se skládá z českých i zahraničních 

výrobců jogurtů. Jedná se o společnosti, jejichž výrobky jsou nejčastěji dostupné 

v prodejnách, a tudíž je možné na nich provést výzkum. U konkurence byly pozorovány 

výrobky srovnatelné s výrobky společnosti OLMA, a.s. Výčet pozorovaného sortimentu 

jednotlivých konkurentů je uveden v přílohách č. 3 – 11. 

Tab. č. 4.3 – Sledovaná konkurence 

Název IČO 

Danone a.s. 45272972 

HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s. 40522962 

Choceňská mlékárna s.r.o. 45535469 

MADETA a.s. 63275635 

Mlékárna Kunín 45192294 

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. 46578323 

Müller ČR/SR k.s. 28250125 

YOPLAIT CZECH, a.s. 63079429 

Zott s.r.o. 49357174 

Zdroj: vlastní 

Do výzkumu nebyly zahrnuty výrobky spadající pod tzv. maloobchodní značky. A to 

z toho důvodu, že jednotliví maloobchodníci mají své vlastní značky, které se vyskytují pouze 

v jejich prodejnách, výsledky pozorování by tedy nebyly srovnatelné. Dalším důvodem je 

současný trend poklesu objemů prodeje výrobků privátních značek. [40] 

Klíčový sortiment 

Pro nadefinování klíčového sortimentu proběhlo pozorování přítomnosti celého 

sortimentu jogurtů společnosti OLMA, a.s. v osmi prodejnách uvedených v tabulce č. 4.2. 

Přítomnost výrobků v jednotlivých prodejnách byla zaznamenávána do pozorovacího 

formuláře, který je v příloze č. 12. Aby byl daný výrobek zařazen do klíčového sortimentu, 

musel být přítomen alespoň v pěti z osmi prodejen. Toto kritérium bylo stanoveno na základě 

vlastního uvážení pozorovatele a reflektovalo výsledky pozorování. V případě splnění kritéria 

byla do pozorovacího listu zaznačena hodnota 1, v případě nesplnění pak 0. Na základě tohoto 

kritéria byl nadefinován následující klíčový sortiment, viz. tabulka č. 4.4. Klíčový sortiment 

tak představuje výrobky ze sortimentu jogurtů společnosti OLMA, a.s., které se nejčastěji 

vyskytují v prodejnách sledovaných obchodních řetězců. [45] 
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Tab. č. 4.4 – Klíčový sortiment společnosti OLMA, a.s. 

Název Příchuť Hmotnost v g 

Klasik bílý jogurt bílý 150 

Florian smetanový 

chocoballs 150 

stracciatella 150 

vaječný likér 150 

jahoda 150 

meruňka 150 

borůvka 150 

lesní směs 150 

lískový oříšek 150 

čokoláda - kokos 150 

višeň 150 

Zdroj: vlastní 

4.1.6 Hodnocení merchandisingu 

Úroveň merchandisingu v jednotlivých prodejnách byla vyhodnocena pomocí 

Inventory Indexu, Position Indexu a Presentation Indexu, které dohromady tvoří Total 

Shopscore Index. Tyto dílčí indexy jsou tvořeny několika faktory a hodnotícími kritérii, které 

byly stanoveny na základě vlastního uvážení pozorovatele. Při stanovení hodnotících kritérií 

byla také zohledněna teoretická východiska merchandisingu.  

Pro sledování hodnotících kritérií v rámci jednotlivých dílčích indexů byly vytvořeny 

pozorovací listy, do kterých byly během pozorování v prodejnách zaznamenávány zjištěné 

informace. Veškeré vzorce použité pro hodnocení merchandisingu (tj. Forward Stock, 

Forward Stock Totak, Inventory Index, Position Index, Presentation Index a Total Shopscore 

Index) jsou uvedeny v příloze č. 53. 

Forward Stock 

Forward Stock (FWS) vyjadřuje podíl prodejní plochy, kterou zaujímá konkrétní 

výrobek na prodejní ploše dané kategorie výrobků, tj. velikost prodejní plochy daného 

výrobku vůči velikosti prodejní plochy výrobků všech sledovaných značek ze stejné 

kategorie. Jedná se tedy o počet facingů konkrétního výrobků vůči počtu facingů výrobků 

všech výrobků dané kategorie, přičemž facing představuje každou čelní pozici výrobku. Počet 

facingů sledovaných výrobků bude zaznamenáván do samostatných pozorovacích listů pro 

jednotlivé výrobce. Forward Stock byl tedy určen na základě počtu facingů, přičemž do 

formuláře bylo značeno splněno nebo nesplněno. Aby bylo kritérium splněno, musela mít 

hodnota FWS stanovenou minimální hodnotu. Konkrétní minimální hodnoty pro splnění FWS 

v jednotlivých typech prodejen buly nadefinovány během samotného výzkumu, a to na 
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základě zaujímané prodejní plochy výrobky OLMA, a.s. na prodejní ploše všech sledovaných 

výrobků. FWS bude stanoven pro jednotlivé maloobchodní formáty.[45] 

Splnění nebo nesplnění FWS bylo následně zaznamenáno do pozorovacího listu, který 

je uveden v příloze č. 24.  

Inventory Index 

Inventory Index vyjadřuje dostupnost výrobků v prodejnách a zahrnuje FWS 

jednotlivých výrobků, Forward Stock Total (tj. FWS za všechny pozorované výrobky), 

klíčový a doporučený sortiment. Klíčový sortiment byl nadefinován na základě předvýzkumu, 

který je popsán v následující kapitole. Doporučený sortiment byl určen až během samotného 

výzkumu, kdy bylo zjištěno v jednotlivých obchodních řetězcích, jaké jsou zde dostupné 

výrobky. Doporučený sortiment lze nadefinovat jako klíčový sortiment rozšířený o další 

položku, tj. o další nejvýznamnější produkt. Doporučený sortiment se může pro jednotlivé 

obchodní řetězce lišit a měl by představovat sortiment typický pro jednotlivé obchodní řetězce 

a být v daných prodejnách zpravidla dostupný. [45] 

Vstupní data pro výpočet Inventory Indexu byla zaznamenána do pozorovacího listu, 

který je v příloze č. 25. 

Position Index 

Position Index se vztahuje k umístění výrobků v prodejnách a je stanoven na základě 

plnění následujících kritérií, jejichž plnění bude během pozorování zaznamenáváno do 

pozorovacího listu, který je uveden v příloze č. 26. 

Lukrativní umístění 

Pro splnění kritéria „Lukrativní umístění“ je třeba, aby zboží bylo umístěno jako první 

ve směru toku zákazníků, tj. aby bylo zákazníkům jako první na očích z dané výrobkové 

kategorie. Není ovšem žádoucí, aby zboží bylo umístěno jako první zcela na kraji v lednici, 

protože zde může být snadno přehlédnuto.  

Umístění v úrovni očí 

Kritérium „Umístění v úrovni očí“ je splněno v případě, že je zboží umístěno ve výši 

očí zákazníků, tj. zhruba ve výšce 150 cm nad zemí. 

Nepřerušená řada 

Splnění kritéria „Nepřerušená řada“ vyžaduje, aby bylo zboží v lednici uspořádáno 

v jednom bloku, který není přerušen zbožím konkurenčních značek. 



36 

Vystavení výrobku 

Pro splnění kritéria „Vystavení výrobku“ je třeba, aby zboží bylo přehledně 

uspořádáno v regálech, tj. zboží je rovnoměrně poskládáno, není popadané, poházené apod. 

Natočení výrobku 

Kritérium „Natočení výrobku“ je splněno v případě, že zboží je v lednici natočeno 

k zákazníkovi čelní stranou tak, že je schopen přečíst název výrobku a pokud je na obalu 

uvedeno, tak i výrobce. 

Rotace zásob 

Kritérium „Rotace zásob“ je splněno v případě, že je zboží v regále seřazeno dle data 

trvanlivosti, tj. je dodržována metoda FIFO. 

Sekundární uložení 

Aby bylo kritérium „Sekundární uložení“ splněno, musí být zboží v prodejně uloženo 

sekundárně, tj. i jinde než v základní lednici. 

Speciální sekundární uložení 

Pro splnění kritéria „Speciální sekundární uložení“ je třeba, aby v případě 

sekundárního uložení bylo zboží uloženo v lednici určené pouze pro danou značku. 

Presentation Index 

Presentation Index vypovídá o prezentaci výrobků v místě prodeje a je vypočten na 

základě plnění následujících kritérií. Plnění kritérií bylo v rámci pozorování zaznamenáváno 

do pozorovacího listu, který je uveden v příloze č. 27. [45] 

Čistá prodejní zóna 

Kritérium „Čistá prodejní zóna“ je splněno v případě, že je prodejní zóna čistá a 

uklizená, tak je toto kritérium splněno. 

Individuální ocenění 

Kritérium „Individuální ocenění“ je dodrženo tehdy, když je všechno zboží v regále 

označeno cenovkami nebo jiným jasným označením vztahujícím se ke konkrétnímu výrobku. 

Sekundární ocenění 

Pro splnění kritéria „Sekundární ocenění“ musí existovat kromě individuálního 

ocenění také sekundární ocenění zboží. 
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Čisté a neponičené výrobky 

Kritérium „Čisté a neponičené výrobky“ je dodrženo, když všechno vystavované zboží 

odpovídá standardu, obal není natržený nebo vybledlý, zboží je čisté není zaprášené ani jinak 

poničené. 

POS materiály 

Aby bylo kritérium „POS materiály“ splněno, musí být v prodejní zóně umístěny POS 

materiály vztahující se k danému zboží. 

Sekundární umístění POS materiálů 

Kritérium „Sekundární umístění POS materiálů“ je splněno v případě, že jsou POS 

materiály vztahující se k danému zboží v prodejně umístěny i jinde než v zóně prodeje. 

Podpora prodeje 

Kritérium „Podpora prodeje“ je splněno, jestliže existuje podpora prodeje daného 

zboží, např. ochutnávka, akce 1+1, dárek k nákupu, soutěže apod. 

Akční nabídka 

Uvedené kritérium „Akční nabídka“ je dodrženo, pokud se pozorované zboží nachází 

v platném akčním letáku, tj. je možno jej nakoupit za zvýhodněnou cenu. 

Total Shopscore Index 

Total Schopscore Index vyjadřuje celkovou úroveň merchandisingu výrobků a vypočte 

se jako geometrický průměr Inventory Indexu, Position Indexu a Presentation Indexu. [45] 

4.1.7 Časový harmonogram 

Průběh realizace výzkumu a délka trvání jednotlivých aktivit zachycuje  tabulka č. 4.5. 

Celá realizace probíhala od října roku 2011 do dubna roku 2012, celkem tedy po dobu sedmi 

měsíců. Z harmonogramu je patrné, že časově nejnáročnějšími aktivitami byly sběr a 

zpracování dat. 
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Tab. č. 4.5 – Harmonogram výzkumu 

Aktivita 
Období 

10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 

Definování problému X X           

Určení cílů výzkumu X X           

Orientační analýza X X X         

Plán výzkumu     X         

Sběr sekundárních dat   X X X   

Sběr primárních dat    X     X    

Zpracování dat        X X X X 

Analýza dat           X X 

Zdroj: vlastní 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Jako první proběhl sběr sekundárních dat, na základě kterých byla vypracována 

teoretická a metodická část této práce. Teoretická východiska a zpracovaná metodika 

výzkumu pak sloužily jako podklad pro provedení výzkumu za účelem získání primárních dat 

a také pro jejich následné zpracování.  

Primární data byla získána metodou pozorování ve vybraných maloobchodních 

jednotkách. Pozorování probíhalo tak, že zjišťovaná data byla zaznamenávána do 

pozorovacích listů. Při pozorování byla také v některých prodejnách provedena 

fotodokumentace. 

Pozorování proběhlo v 10. a 11. týdnu roku 2012, tj. v měsíci březnu. Akční nabídky 

jednotlivých řetězců mají platnost zpravidla jeden týden a vzhledem k tomu, že přítomnost 

sledovaných výrobků v akční nabídce je jedním z hodnotících kritérií pro určení úrovně 

merchandisingu výrobků společnosti OLMA, a.s., tak pozorování proběhlo celkem ve dvou 

týdnech. Toto opatření bylo provedeno za účelem zvýšit reprezentativnost zjištěných dat. 

Pozorování také probíhalo vždy ve dnech pondělí až čtvrtek, aby výsledky nebyly zkresleny 

extrémními hodnotami, a to zejména díky různým akcím, které v prodejnách probíhají 

nejčastěji právě přes víkend (tj. různé promo akce, ochutnávky, soutěže apod.).  

Při realizaci výzkumu nastalo několik komplikací. Prvním problémem bylo, že během 

realizace výzkumu došlo k pozměnění sortimentu jednoho ze sledovaných konkurentů. 

Jednalo se o společnost Danone, a.s., která začala vyrábět jogurty značky Activia, které patří 
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v rámci výzkumu do jejího sledovaného sortimentu, pouze v balení po dvou kusech. Takovéto 

balení není srovnatelné s baleními ostatních jogurtů zařazených do výzkumu. Vzhledem 

k tomu, že jogurt Activia bez pochyby zaujímá významné postavení na trhu v oblasti 

probiotických jogurtů, tak tento jogurt byl i přes nesrovnatelnost balení při pozorování 

sledován. A to tak, že balení po dvou kusech bylo počítáno jako dva facingy.  

Další problém nastal v některých prodejnách při počítání facingů výrobků, které byly 

v lednici uloženy v nejspodnější polici. V tomto případě mají zákazníci často možnost vidět 

výrobek ze shora, takže jediné co vidí je pouze víčko, nikoliv čelní pozice výrobku, tj. facing. 

S tímto souvisí také to, že v některých prodejnách police nad těmito výrobky částečně 

zastiňuje vystavené výrobky a není tak možné objektivně určit počet facingů, protože jejich 

počet se liší s ohledem na úhel, ze kterého se na výrobky zákazník právě dívá. Aby nebyly 

výsledky zkresleny, tak v tomto případě byly facingy daných výrobků vždy spočítány jako 

počet daných výrobků v první řadě. 

4.2.2 Zpracování dat 

Zjištěná sekundární a především primární data, byla dále zpracována pomocí 

programů MS Word a MS Excel. Pomocí zpracovaných dat byla dále provedena analýza 

merchandisingu na trhu mléčných výrobků.  

4.2.3 Analýza výsledků 

V rámci analýzy výsledků bylo provedeno zhodnocení úrovně prezentace a 

umisťování sledovaných výrobků společnosti OLMA, a.s. 

Analýza výsledků byla provedena na základě zjištěných primárních dat, kdy byly 

zhodnoceny jednotlivé faktory Inventory Indexu, kritéria Position Indexu, Presentation Indexu 

a také byl zhodnocen Total Shopscore Index. 

Hodnocení těchto faktorů a kritérií bylo provedeno pro jednotlivé prodejny, ve kterých 

pozorování proběhlo a také bylo zhodnoceno celkové splnění kritéria pro prodejny celkem. 
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5 Analýza merchandisingu mléčných výrobků 
Obsahem této kapitoly je kvalitativní analýza dat, která byla zjištěna v rámci realizační 

fáze výzkumu. Jedná se o vyhodnocení a interpretaci výsledků, které byly zjištěny 

zpracováním dat nasbíraných během pozorování ve vybraných maloobchodních jednotkách. 

5.1 Hodnocení přítomnosti jogurtů OLMA, a.s. 

5.1.1 Forward Stock  

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, tak Forward Stock vyjadřuje podíl prodejní 

plochy vybraného výrobku na prodejní ploše výrobků sledovaných značek ze stejné kategorie. 

Pro stanovení tohoto indexu jsou výchozí počty facingů výrobků společnosti OLMA, a.s. 

v jednotlivých prodejnách a stejně tak počty facingů sledovaných výrobků konkurence. 

Hodnoty zjištěné během pozorování, tj počty facingů sledovaných výrobků jednotlivých 

výrobců, jsou uvedeny v pozorovacích listech, které jsou zobrazeny v přílohách č. 13 - 24. 

V příloze č. 52 jsou uvedeny celkové počty facingů jogurtů jednotlivých výrobců z daných 

kategorií, tyto hodnoty byly použity pro výpočet FWS sledovaných výrobků OLMA, a.s. 

Kromě samotného výpočtu podílu na prodejní ploše je důležité určit kritérium pro 

splnění nebo nesplnění Forward Stock. Po vypočtení hodnot pro jednotlivé výrobky byly 

stanoveny minimální hodnoty, neboli kritéria, pro splnění nebo nesplnění. Kritéria pro splnění 

byla stanovena tak, že byl pro jednotlivé výrobky vypočten medián počtu facingů ze 

zjištěných hodnot v rámci jednotlivých druhů formátů maloobchodních řetězců, tj. 

hypermarkety, supermarkety, diskonty a ostatní. Výsledný medián tedy představuje minimální 

hodnotu pro splnění Forward Stock Indexu. Medián byl zvolen pro výpočet minimální 

hodnoty pro splnění kritéria z toho důvodu, že není ovlivněn extrémními hodnotami. 

Extrémní hodnoty počtu facingů výrobků se mohly objevovat u některých prodejen zejména 

díky možnosti přítomností sledovaných výrobků v akční nabídce, kdy prodejci zpravidla 

vystavují větší množství akčních výrobků než běžně. Data pro výpočet byla navíc upravena 

tak, aby nebyly výsledky zkresleny díky tomu, že v některých prodejnách se nevyskytovaly 

výrobky OLMA, a.s., popř. v prodejně nebyly přítomny žádné výrobky z dané kategorie. 

Zjištěné hodnoty mediánů jsou uvedeny v příloze č. 29. 

S ohledem na hodnoty mediánů pro jednotlivé výrobky a maloobchodní formáty bylo 

určeno, jestli výrobek splňuje nebo nesplňuje dané kritérium. V případě splnění, tj. dodržení 

minimální stanovené hodnoty, bylo do pozorovacího listu pro Forward Stock Index zaznačeno 

„1“ a v případě nesplnění „0“, tento pozorovací list je uveden v příloze č. 30. 
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5.1.2 Forward Stock Total 

Forward Stock Total představuje podíl prodejní plochy všech pozorovaných výrobků 

OLMA, a.s na prodejní ploše výrobků všech sledovaných výrobců. Zjištěné hodnoty jsou 

uvedeny v příloze č. 30. Pro splnění Forward Stock Total bylo stanoveno kritérium, tj. 

minimální hodnota, stejným způsobem jako pro Forward Stock za jednotlivé výrobky, tedy 

mediánem za jednotlivé formáty maloobchodních jednotek. Forward Stock Total byl splněn 

celkem u 12 z 20 pozorovaných prodejen.  

5.1.3 Klíčový sortiment 

Jak je uvedeno v kapitole č. 4 Metodika sběru dat, tak klíčový sortiment byl 

nadefinován na základě uskutečněného předvýzkumu a zahrnuje jogurt Klasik bílý 150 g a 

Florian smetanový 150 g ve všech 10 vyráběných příchutích. Klíčový sortiment se tedy skládá 

celkem z 11 položek. Splnění přítomnosti klíčového sortimentu se nijak neodvíjelo od 

celkového počtu facingů jednotlivých položek klíčového sortimentu. Rozhodující bylo, zdali 

byl zjištěn alespoň jeden facing u každé položky zařazené do klíčového sortimentu. 

Pro splnění přítomnosti klíčového sortimentu v jednotlivých prodejnách, bylo zcela 

nezbytné, aby byl přítomen jogurt Klasik bílý 150 g. U smetanových jogurtů Florian byla 

stanovena podmínka, aby bylo přítomno minimálně 80 % ze všech příchutí, tj. osm příchutí 

jogurtu Florian. Toto pravidlo bylo stanoveno z toho důvodu, aby byly výsledky 

reprezentativnější a očištěny od náhodných vlivů, jako je např. pouze dočasné vyprodání 

produktu nebo krátkodobé nedoplnění zásob v době výzkumu. Možnost dočasného vyprodání 

nebo krátkodobého nedoplnění zásob vyplynulo z předvýzkumu, kdy se v regálech nacházely 

prázdné přepravní obaly. 

Přehled splnění přítomnosti klíčového sortimentu v jednotlivých prodejnách je uveden 

v příloze č. 32. Celkem byla přítomnost klíčového sortimentu splněna u devíti prodejen, což 

představuje 45 % ze všech pozorovaných prodejen. Všech 11 položek klíčového sortimentu 

bylo přítomno pouze v prodejně Interspar 1.  

Jogurt Klasik bílý byl přítomen celkem v 15 prodejnách. Nebyl zalistovaný, tj. nepatří 

do nabídky, ve všech sledovaných prodejnách řetězců Penny a Lidl a v jedné ze sledovaných 

prodejen Hruška. Obchodní řetězce Penny a Lidl tento jogurt v sortimentu nemají, protože 

bílý střednětučný jogurt nabízí pouze pod svými privátními značkami. Bílý střednětučný 

jogurt zde tedy nebyl dostupný, tj. nebyl zalistovaný, ani od jiných sledovaných konkurentů. 

Prodejna Hruška, ve které proběhlo pozorování, je poměrně malá a od toho se odvíjí šířka 
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sortimentu. V prodejně byl přítomen bílý střednětučný jogurt od dvou konkurenčních 

výrobců. 

Stanovený minimální počet osmi jogurtů Florian smetanový byl dodržen u 9 prodejen, 

což představuje 45 % ze všech prodejen zařazených do výzkumu. Přítomnost smetanových 

jogurtů Florian ve sledovaných prodejnách je tedy o něco větší než přítomnost bílého jogurtu 

Klasik. I přesto, že nebylo splněno 80% pravidlo přítomnosti těchto jogurtů u zbývajících 11 

prodejen, tak byl jogurt Florian smetanový přítomen ve všech sledovaných prodejnách vždy 

nejméně v počtu tří příchutí. 

5.1.4 Doporučený sortiment 

Doporučený sortiment byl stanoven dle vlastního uvážení pozorovatele, a to na 

základě zjištěné přítomnosti výrobku v prodejnách jednotlivých obchodních řetězců. 

Doporučený sortiment se liší pro jednotlivé typy maloobchodních formátů a také pro 

obchodní řetězce. Struktura doporučeného sortimentu je určena samostatně pro hypermarkety 

Albert, Globus, Interspar, Tesco, supermarkety Albert, diskonty Lidl a Penny a pro prodejny 

Hruška, které spadají do kategorie maloobchodního formátu ostatní. Celkem tedy bylo 

nadefinováno 9 samostatných doporučených sortimentů, jejichž struktura je uvedena v příloze 

č. 33. 

Doporučený sortiment byl dodržen celkem u 14 prodejen, což představuje 70% 

úspěšnost. Mezi doporučeným sortimentem se u žádného sledovaného obchodního řetězce 

nevyskytuje nízkotučný bílý jogurt. Tento jogurt byl zastoupen pouze v prodejně Globus, a to 

v počtu 8 facingů. Naopak u všech obchodních řetězců mezi doporučený sortiment patří 

jogurt Florian smetanový. Další největší zastoupení v nadefinovaných doporučených 

sortimentech mají bílý jogurt Klasik 150 g a 400 g, Florian střednětučný, jogurt Bio bílý a Bio 

s příchutí. Méně se pak v doporučených sortimentech vyskytují jogurty Silueta s příchutí, 

Florian active bílý a Florian active s příchutí. Přehled splnění přítomnosti doporučeného 

sortimentu v prodejnách je uveden v příloze č. 34.  

5.1.5 Hodnocení naplnění Inventory Indexu 

Inventory Index vyjadřuje dostupnost výrobků a skládá se z Forward Stock 

jednotlivých výrobků společnosti OLMA, a.s., Forward Stock Total, klíčového sortimentu a 

doporučeného sortimentu. 

Data pro výpočet Inventory Indexu jsou zaznamenána do pozorovacího listu, který je 

uveden v příloze č. 25. Výpočty byly provedeny tak, aby bylo možné sledovat indexy pro 
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jednotlivé prodejny i pro dílčí kritéria. Nedílnou součástí výsledků je samozřejmě také 

celkový Inventory Index. 

Níže uvedený obrázek č. 5.1 zobrazuje hodnoty naplnění Inventory Indexu pro 

všechny sledované prodejny. Z obrázku je patrné, že nejvyšších hodnot nabývá míra naplnění 

Inventory Indexu u prodejen Kaufland 3, Albert H1, Kaufland 2 a Albert S2. U těchto 

prodejen lze tedy konstatovat nejvyšší dostupnost sledovaných výrobků OLMA, a.s. Naopak 

výrazně nízké hodnoty naplnění Inventory Indexu byly naměřeny u prodejen Lidl 2 a Tesco 2, 

zde lze tedy dostupnost sledovaných výrobků zhodnotit jako neuspokojivou. 

Když se na hodnoty podíváme z hlediska jednotlivých obchodních řetězců, tak vidíme, 

že nejnižší hodnoty naplnění Inventory Indexu byly zjištěny u řetězce Lidl, Penny a Hruška, 

kdy se všechny sledované prodejny těchto řetězců umístili na nejnižších příčkách. Naopak na 

vyšších příčkách se umístil Albert se svými dvěma hypermarkety a dvěma supermarkety a 

Kaufland se svými dvěma prodejnami. 

Obr. 5.1 – Míra splnění kritérií Inventory Indexu pro jednotlivé prodejny 

 

Zdroj: vlastní 

Obrázek zachycující výsledné hodnoty naplnění kritérií Inventory Indexu je uveden 

v příloze č. 35. Nejvyšší hodnoty mají FWS pro Florian střednětučný jahoda (0,50) a malina 

(0,60), Florian smetanový chocoballs (0,55), vaječný likér (0,50), jahoda (0,50) a meruňka 

(0,50). Tyto výsledky vypovídají o tom, jak velký podíl prodejní plochy zaujímají jednotlivé 

výrobky. Např. hodnota FWS 0,40 pro jogurt Klasik bílý 150 g nám říká, že u tohoto jogurtu 
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byl FWS naplněn ze 40 %, tzn. že stanovená minimální hodnota pro FWS byla dodržena u  

40 % sledovaných prodejen. 

Vysokou hodnotu (0,60) má také naplnění celkového FWS Total. FWS Total byl tedy 

splněn v 60 % sledovaných prodejen. Tato vysoká hodnota je ovlivněna především 

přítomností poměrně velkého množství smetanových jogurtů Florian ve všech sledovaných 

prodejnách. 

Naprosto nejvyšší hodnoty nabývá míra splnění přítomnosti doporučeného sortimentu, 

a to 0,70. Tato hodnota vyjadřuje, že přítomnost doporučeného sortimentu byla splněna  

ze 70 %. 

5.2 Hodnocení pozice výrobků OLMA, a.s. 

Position Index je zaměřen na umístění výrobků v prodejnách a je vypočten na základě 

několika hodnotících kritérií. Data pro výpočet, která byla nasbírána během pozorování, jsou 

zaznamenána v pozorovacím listu, který je uveden v příloze č. 26. V případě splnění kritéria 

je ve formuláři uvedena hodnota „1“ a v případě nesplnění kritéria je uvedena „0“. Legenda, 

která byla použita při posuzování splnění nebo nesplnění hodnotících kritérií během 

pozorování, je uvedena v příloze č. 36. 

Data zjištěná v rámci posouzení splnění kritérií Position Indexu byla zpracována tak, 

aby bylo kromě celkové výsledné hodnoty indexu, možné zhodnotit naplnění hodnotících 

kritérií Position Indexu v jednotlivých prodejnách i naplnění kritérií celkem za všechny 

prodejny. 

5.2.1 Hodnocení naplnění kritérií Position Indexu pro jednotlivé prodejny 

Jak zachycuje níže uvedený obrázek č. 5.2, tak nejvyšší míry naplnění Position Indexu 

byly zjištěny u prodejen Globus, Hruška 2, Penny 2, Albert S3 a Albert H1. V těchto 

prodejnách bylo tedy dosaženo nejvyšší míry splnění kritérií zařazených pro stanovení 

Position Indexu. 
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Obr. 5.2 – Míra splnění kritérií Position Indexu pro jednotlivé prodejny 

 

Zdroj: vlastní 

Lze konstatovat, že všeobecně úroveň umístění výrobků OLMA, a.s. ve sledovaných 

prodejnách není příliš dobrá. Nejnižších hodnot nabývá míra splnění kritérií Position Indexu u 

prodejen Albert H2, Kaufland 1, Kaufland 2, Lidl 1, Lidl 2 a Hruška 1. 

Z širšího pohledu, tj. při zaměření na jednotlivé řetězce, jsou na tom nejhůře prodejny 

obchodních řetězců Interspar, Kaufland, Tesco a Lidl. Významný rozdíl v naplnění kritérií 

Position Indexu je patrný u dvou prodejen hypermarketu Albert a také u hypermarketů 

Kaufland. 

5.2.2 Hodnocení naplnění kritérií Position Indexu 

Oproti hodnocení míry naplnění Position Indexu pro jednotlivé prodejny lze při 

porovnání výsledných hodnot splnění kritérií za všechny sledované prodejny rozeznat již 

výraznější rozdíly. Rozdíly ve výši míry naplnění jednotlivých hodnotících kritérií jsou patrné 

z následujícího obrázku č. 5.3. Splnění kritérií a výsledné hodnoty jsou podrobněji popsány 

níže. 
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Obr. 5.3 – Míra splnění kritérií Position Indexu 

 

Zdroj: vlastní 

Lukrativní umístění 

V rámci splnění tohoto kritéria bylo sledováno, jestli je zboží umístěno jako první ve 

směru toku zákazníků, tj. jestli je zákazníkům jako první na očích z dané výrobkové 

kategorie. Při hodnocení splnění kritéria byl brán ohled na to, že však není žádoucí, aby zboží 

bylo umístěno zcela na kraji v lednici, protože zde může být snadno přehlédnuto.  

Výsledná hodnota míry naplnění tohoto kritéria je 0,20, což je velmi nízká hodnota. 

Kritérium bylo splněno pouze u čtyř prodejen. Jednalo se o prodejny Albert H2, Penny 1, 

Penny 2 a Hruška 2. V ostatních prodejnách zaujímaly lukrativní umístění výrobky 

konkurenčních značek nebo značky privátní. Případ, kdy lukrativní umístění zaujímaly 

výrobky privátní značky, byl fotograficky zdokumentován u prodejny Albert H2, tato 

fotografie je uvedena v příloze č. 42. V tomto případě zákazník v kategorii smetanových 

jogurtů narazil jako první na smetanové jogurty privátní značky, který se svým balením 

výrazně podobá balení jogurtu Florian smetanový. Podoba těchto jogurtů je srovnatelná na 

fotografii, která je uvedena v příloze č.43. Tyto jogurty se navíc v lednici nacházely 

bezprostředně vedle sebe, toto je zachyceno na fotografii v příloze č. 44. Naprosto stejný 

případ v této prodejně byl zaregistrován v kategorii bílých jogurtů, kde jogurt privátní značky 

řetězce Albert má kromě podobného obalu i stejný název, toto je zdokumentováno na 
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fotografii v příloze č. 44. V této prodejně tedy může snadno dojít k situaci, kdy si spotřebitelé 

zamění smetanový jogurt Florian se smetanovým jogurtem privátní značky Albert a bílý 

střednětučný jogurt Klasik s bílým střednětučný jogurtem privátní značky Albert. 

Umístění v úrovni očí 

Pro splnění kritéria je třeba, aby byly pozorované výrobky umístěny ve výši očí 

zákazníků, tj. zhruba ve výšce 150 cm nad zemí. Hodnota míry naplnění tohoto kritéria je 

0,70, což je nejvyšší naměřená hodnota ze všech indexů hodnocených kritérií v rámci Position 

Indexu. Pro splnění kritéria bylo dostačující, aby se alespoň jedna výrobková kategorie 

nacházela ve stanovené úrovni. Kritérium bylo splněno celkem u 14 prodejen, a to zejména 

díky jogurtu Florian smetanový. Tyto výrobky se nejčastěji nacházely v dané úrovni. Takto 

vysoká míra splnění kritéria svědčí o důležitém postavení výrobků OLMA, a.s. mezi 

konkurencí.  

Nepřerušená řada 

Požadavek na splnění nepřerušené řady výrobků, neboli aby bylo zboží v lednici 

uspořádáno v jednom bloku, který není přerušen zbožím konkurenčních značek, byl splněn 

celkem v šesti prodejnách. Výsledná hodnota míry naplnění tohoto kritéria je 0,30. 

Ve všech sledovaných prodejnách byly výrobky v lednici rozděleny dle kategorií, tj. 

bílé jogurty, nízkotučné jogurty, smetanové jogurty atd. Proto byl při hodnocení splnění 

kritéria na tuto skutečnost brán ohled a v případě, že se jogurty značky OLMA, a.s. alespoň ze 

dvou kategorií nacházely v lednici vedle sebe, tak bylo toto kritérium označeno za splněné. 

Nejčastěji byly vedle sebe v lednicích umístěny jogurty Florian smetanový a Florian 

střednětučný. Během pozorování v žádném případě nebylo zjištěno přerušení jednotlivé 

kategorie jogurtů značky OLMA, a.s. jinými konkurenčními značkami. Tzn. že například 

jogurty Florian smetanové nebyly přerušeny smetanovými jogurty konkurenční značky. 

Vystavení výrobku 

Toto kritérium bylo splněno celkem v osmi prodejnách, kde byly výrobky přehledně 

uspořádány v lednicích, tzn. byly úhledně poskládány, nebyly popadané a poházené. Hodnota 

míry naplnění tohoto kritéria je 0,40.  

Nejčastěji pozorovaným nedostatkem ve vystavení výrobků bylo to, že výrobky byly 

velmi často umístěny v přepravních obalech, ve kterých byly jednotlivé příchutě pomíchané a 

tyto obaly byly často také poloprázdné. Tato situace byla zpozorována především u jogurtu 
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Florian smetanový a byla fotografický zdokumentována v prodejně Albert H1, fotografie je 

uvedena v příloze č. 41. 

Kritérium nebylo splněno ani v jedné z prodejen řetězců Lidl a Penny. Výrobky zde 

nebyly vybaleny z přepravních obalů, a aby si zákazník mohl vybrat požadované příchutě 

některých výrobků, tak byl nucen manipulovat s těmito obaly. Tato skutečnost není přívětivá 

zejména vzhledem k tomu, že někteří zákazníci nemusí být ochotni s obaly manipulovat. 

Pokud takovýto zákazník nespatří svou oblíbenou příchuť, aniž by musel manipulovat 

s přepravními obaly, tak si výrobek nekoupí buďto vůbec nebo zvolí výrobek konkurenční 

značky. 

Natočení výrobku 

Pro dodržení tohoto hodnotícího kritéria bylo sledováno, jestli jsou výrobky v lednici 

natočeny k zákazníkovi čelní stranou tak, že je schopen přečíst název výrobku a výrobce, 

pokud je na obalu uvedeno. Toto kritérium bylo splněno pouze u čtyř prodejen a výsledná 

hodnota míry naplnění indexu je tak 0,20. 

Kritérium bylo splněno u prodejen Albert S3, Albert S4, Penny 2 a Hruška 2. Jedná se 

o prodejny, u kterých byl celkový počet facingů výrobků OLMA, a.s. oproti většině ostatních 

prodejen nižší, takže personál byl pravděpodobně schopen toto zajistit. V ostatních 

prodejnách výrobky nebyly natočeny čelní stranou k zákazníkovi a nejspíš byly do lednice 

personálem ledabyle uloženy bez jakéhokoliv ohledu na natočení výrobku.  

Nejhorší důsledky má nesprávné natočení výrobků v případě, kdy se nacházejí 

v úrovni očí zákazníků, popř. výše. V této úrovni zákazníci svým zrakem nejsou schopni 

zachytit víčka výrobků a rozeznat tak jednotlivé příchutě. Tato situace byla zaznamenána 

např. v prodejně Kaufland 2 u jogurtu Florian active a fotograficky zdokumentována, 

fotografie je uvedena v příloze č. 40. Zákazníci jsou tak v této situaci nuceni manipulovat 

s výrobky, aby našli požadovanou příchuť. V případě, že k tomuto však nejsou ochotni, tak 

pravděpodobně raději zvolí požadovanou příchuť daného výrobku od některého 

z konkurenčních výrobců, u jehož výrobku mohou rozeznat příchuť na první pohled díky jeho 

správnému natočení. 

Rotace zásob 

Hodnotící kritérium bylo splněno v případě, kdy byly výrobky v lednici seřazeny dle 

data trvanlivosti, tj. byla dodržena metoda FIFO (firt in first out). Hodnota míry naplnění 
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tohoto hodnotícího kritéria je 0,45 a je tak kritériem s druhým nejvyšším indexem. Správná 

rotace zásob byla dodržena u devíti prodejen.  

Kritérium naopak nebylo splněno u tří prodejen řetězce Albert a u všech prodejen Lidl, 

Penny a Hruška. V těchto prodejnách byly v lednicích vystaveny jednotlivé příchutě jogurtů 

s několika různými daty spotřeby. 

Sekundární uložení 

Při hodnocení tohoto kritéria bylo sledováno, jestli jsou výrobky v prodejně uloženy 

sekundárně, tj. i jinde než v základní lednici. Kritérium bylo splněno pouze u tří prodejen a 

hodnota míry splnění kritéria pro sekundární hodnocení je tak s hodnotou 0,15 druhým 

nejnižším. 

Sekundární uložení se vyskytovalo v prodejnách Albert H1, Globus a Kaufland 3. 

Jedná se o prodejny, ve kterých byly výrobky OLMA, a.s. právě v akční nabídce, a proto jim 

prodejce vyhradil i sekundární uložení, aby mohl vystavit více výrobků. U prodejen Albert H1 

a Globus se jednalo o jogurt Florian smetanový, u prodejny Kaufland 3 to byl jogurt Florian 

střednětučný. Ve všech případech představovalo sekundární uložení boční menší lednici 

umístěnou mimo hlavní uličku s jogurty. 

Speciální sekundární uložení 

Speciální sekundární uložení znamená, že výrobky jsou umístěny mimo hlavní lednici 

v lednici určené pouze pro výrobky jednoho výrobce nebo přímo pro konkrétní značku 

výrobků. Toto hodnotící kritérium nebylo splněno ani v jedné ze sledovaných prodejen, proto 

je míra naplnění tohoto kritéria nulová a stává se tak nejhůře hodnoceným.  

V případě, že zboží bylo sekundárně uloženo, tak bylo v lednici vždy vystaveno 

společně s jinými výrobky konkurenčních výrobců. U konkurence se speciální sekundární 

uložení vyskytuje pouze u výrobků Danone, a.s. Tento konkurent mývá v některých 

maloobchodních jednotkách speciální lednice pro výrobky značky Activia a Actimel. 
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5.3 Hodnocení prezentace výrobků OLMA, a.s. 

Tento index je zaměřen na prezentaci výrobků v místě prodeje a stanoven na základě 

několika kritérií. Vstupní data pro výpočet indexu, která byla nasbírána během pozorování, 

jsou zaznamenána v pozorovacím listu, který je uveden v příloze č. 27. Legenda, která byla 

použita při posuzování splnění kritérií během pozorování, je uvedena v příloze č. 37. 

Stejně tak jo u Position Indexu tak i v tomto případě byly výpočty provedeny tak, aby 

bylo možné zhodnotit plnění kritérií v jednotlivých prodejnách tak i celkem za všechny 

prodejny. 

5.3.1 Hodnocení naplnění kritérií Presentation Indexu pro jednotlivé 
prodejny 

Hodnoty míry naplnění hodnotících kritérií pro jednotlivé prodejny, ve kterých 

proběhlo pozorování, jsou zaznamenány v následujícím obrázku č. 5.4.  

Obr. 5.4 – Míra splnění kritérií Presentation Indexu pro jednotlivé prodejny 

 

Zdroj: vlastní 

V obrázku je vidět, že mezi hodnotami míry naplnění kritérií v jednotlivých 

prodejnách nejsou žádné významné rozdíly. Výjimkou je pouze nejnižší hodnota 0,25 u 

prodejny Kaufland 1. V této prodejně byla splněna pouze dvě kritéria, a to požadavek na čisté 

a neponičené výrobky a na přítomnost pozorovaných výrobků v akční nabídce. Prodejní zónu 

nebylo možné označit za čistou, protože v regálech a v jejich blízkosti se nacházely předměty 

jako igelitový sáček, plastové víčko, zákazníky odložené výrobky mimo kategorii jogurtů 
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apod. Pozorování v této prodejně je doloženo fotodokumentací, která se nachází v přílohách č. 

46 – 50.  

Takto nízká úroveň čistoty prodejní zóny nebyla zaznamenána u žádné z jiných 

sledovaných prodejen. Během sledování byl v akční nabídce jogurt Florian smetanový, který 

byl díky tomu na prodejní ploše zastoupen mnoha facingy a nacházel se tak v prodejně na 

několika místech. Z toho v jednom případě, jak je znázorněno na fotografii v příloze č. 51, 

nebyl splněn požadavek na individuální ocenění. Jedná se o prodejnu Kaufland 1. 

Nejvyšší úroveň prezentace výrobků byla naměřena u prodejen Albert H1, Globus, 

Kaufland 3, Penny 2 a Hruška 2, a to ve všech případech s hodnotou míry naplnění 

Presentation Indexu 0,50. Tyto prodejny mají oproti ostatním, vyjma již zmíněné prodejny 

Kaufland 1, vyšší index díky tomu, že se sledované výrobky nacházely v akční nabídce, a tím 

bylo splněno jedno sledované kritérium.  

Všechny zbývající prodejny mají hodnotu naplnění Presentation Indexu 0,38 a byly u 

nich vždy splněny požadavky na čistou prodejní zónu, individuální ocenění a čisté a 

neponičené výrobky. 

Ze zjištěných výsledků nejsou patrné rozdíly v úrovni prezentace výrobků 

v jednotlivých obchodních řetězcích nebo rozdílných maloobchodních formátech, hodnoty 

jsou srovnatelné. 

5.3.2 Hodnocení naplnění kritérií Presentation Indexu 

Hodnoty naplnění jednotlivých kritérií, která byla sledována v rámci posouzení 

prezentace výrobků, jsou graficky znázorněny v níže uvedeném obrázku č. 5.5. Z  obrázku 

jsou patrné výrazné rozdíly, které jsou podrobně popsány v následujícím textu. 
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Obr. 5.5 – Míra splnění Presentation Indexu 

 

Zdroj: vlastní 

Čistá prodejní zóna 

Požadavek na čistou prodejní zónu byl splněn v případě, že byla prodejní zóna čistá a 

uklizená. Toto kritérium bylo dodrženo u 19 prodejen, pouze prodejna č. 6 toto kritérium 

nesplnila. Celková hodnota naplnění daného kritéria je 0,95, což je druhá nejvyšší hodnota 

v rámci naplnění hodnotících kritérií Presentation Indexu. 

Prodejní zóna byla u uvedených 19 prodejen čistá, nenacházely se zde žádné 

nežádoucí předměty nebo jiné výrobky odložené zákazníky. V prodejní zóně a v její blízkosti 

byly čisté podlahy a police v lednicích. 

Individuální ocenění 

Kritérium bylo splněno v případě, že všechny výrobky v lednici byly označeny 

cenovkami nebo jiným zřetelným označením vztahujícím se ke konkrétnímu výrobku. Stejně 

tak jako v předchozím případě bylo toto kritérium dodrženo u 19 prodejen a pouze prodejna 

Kaufland 1 dané kritérium nesplnila. Hodnota míry splnění tohoto kritéria je 0,95. 

Ve všech 19 zmíněných prodejnách bylo zboží pro zákazníky jasně označeno cenami. 

Ve většině případů se jednalo o uvedení ceny pomocí štítku vloženého do lišty lednice. Pouze 
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v prodejnách řetězce Hruška byly výrobky kromě tohoto ještě označeny cenovkou zvlášť na 

každém výrobku. Vysoká míra plnění tohoto kritéria je dána také tím, že označování zboží 

cenami je dáno zákonem. 

Sekundární ocenění 

Sekundární ocenění znamená, že kromě individuálního ocenění existuje pro sledované 

výrobky ještě jiné další ocenění. Všeobecně se tento typ ocenění vyskytuje nejčastěji u 

výrobků, které jsou v akci nebo jsou nově zaváděny. Jedná se např. o různé plakáty a cedule 

upozorňující na výhodnou cenu.  

Toto kritérium nebylo bohužel splněno ani v jedné ze sledovaných prodejen, a proto 

má míra splnění kritéria nulovou hodnotu. 

Čisté a neponičené výrobky 

Pro splnění kritéria bylo nezbytné, aby všechny vystavované výrobky odpovídaly 

standardu, jejich obal nebyl natržený, vybledlý nebo jinak poškozený a aby výrobky byly čisté 

a nezaprášené. 

Toto kritérium bylo splněno ve všech 20 prodejnách, ve kterých proběhlo pozorování. 

Hodnota míry naplnění tohoto kritéria má tedy nejvyšší hodnotu ze všech kritérií pro 

stanovení Presentation Indexu, a to 1,00. 

POS materiály 

V rámci tohoto kritéria bylo požadováno, aby byly v prodejní zóně sledovaných 

výrobků umístěny POS materiály vztahující se k nim. Toto kritérium nebylo splněno v žádné 

prodejně, hodnota míry naplnění kritéria je tedy 0,00. 

V prodejnách se v žádné ze sledovaných prodejen nenacházely ani jakékoliv POS 

materiály vztahující se ke konkurenčním výrobkům. 

Sekundární umístění POS materiálů 

Sekundární umístění POS materiálů představuje situaci, kdy jsou POS materiály 

vztahující se ke sledovaným výrobkům v prodejně umístěny i jinde než v hlavní prodejní 

zóně. Toto hodnotící kritérium také nebylo splněno ani v jednom případě, proto je hodnota 

naplnění kritéria nulová. 

Stejně tak jako u předchozího kritéria, tak ani toto nebylo splněno u žádného 

konkurenčního výrobce. 
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Podpora prodeje 

Kritérium by bylo označené za splnění v případě, kdy by byla zjištěna podpora prodeje 

sledovaných výrobků, např. ochutnávka, akce 1+1, dárek k nákupu, soutěže apod. 

Ani toto kritérium nebylo splněno u žádné ze sledovaných prodejen, hodnota naplnění 

kritéria je nulová. 

Podpora prodeje nebyla během pozorování zjištěna ani u jiných sledovaných 

konkurenčních výrobků. 

Akční nabídka 

Uvedené kritérium bylo dodrženo, pokud se sledované výrobky nacházely v platné 

akční nabídce a bylo je tedy možno zakoupit za zvýhodněnou cenu. Kritérium bylo dodrženo 

celkem v šesti případech a hodnota naplnění kritéria je tak 0,30. 

Ve všech případech byl v akční nabídce jogurt Florian smetanový nebo jogurt Florian 

střednětučný. Splnění kritéria bylo ve většině případů doprovázeno vystavením velkého 

množství výrobků, díky čemuž docházelo často k pomíchání příchutí, popadání výrobků a 

k jejich jinému nevzhlednému vystavení. 

5.4 Hodnocení merchandisingu OLMA, a.s. 

Total Shopscore Index agreguje veškeré doposud zpracované údaje a vyjadřuje tak 

celkovou úroveň merchandisingu výrobků ve sledovaných prodejnách. Total Shopscore Index 

je vypočten jako geometrický průměr Inventory Indexu, Position Indexu a Presentation 

Indexu. Pozorovací list pro výpočet Total Shopscore Indexu je uveden v příloze č. 38. 

5.4.1 Ukazatelé Total Shopscore Indexu 

Následující obrázek č. 5.6 znázorňuje, jaký podíl mají dílčí indexy na výsledné 

hodnotě Total Shopscore Indexu pro jednotlivé prodejny. Z obrázku je patrné, že rozložení 

úrovní jednotlivých indexů je rozmanité. Nejčastěji nabývá nejvyšších hodnot v prodejnách 

Inventory Index (v sedmi případech) a Presentation Index (v osmi případech). Pouze ve dvou 

případech má nejvyšší hodnotu ze všech dílčích indexů Position Index. A ve zbývajících třech 

případech jsou Position Index a Presentation Index na stejné úrovni. 

Z těchto výsledků vyplývá, že výrobky společnosti OLMA, a.s. s ohledem na vysoké 

hodnoty Inventory Indexu v prodejnách zaujímají významnou části prodejní plochy a podle 

vyšších hodnot Presentation Indexu jsou také na prodejních plochách poměrně dobře 

prezentovány. 
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Obr. 5.6 – Podíl Inventory Indexu, Position Indexu a Presentation Indexu na naplnění Total 

Shopscore Indexu 

 

Zdroj: vlastní 

5.4.2 Hodnocení merchandisingu prodejen 

Následující obrázek č. 5.7 zobrazuje hodnoty Total Shopscore Indexu pro jednotlivé 

prodejny. Hodnoty indexu se pohybují v rozmezí 0,14 – 0,54. Nejvyšší hodnotu má index pro 

prodejnu Albert H1. Další vysoké hodnoty byly naměřeny u prodejen Globus a Kaufland 3. 

Naopak nejnižší Total Shopscore Index byl zjištěn u prodejen Kaufland 1, Tesco 2 a Lidl 2. 

Výsledky lze shrnout tak, že nejvyšší úroveň merchandisingu výrobků je u 

hypermarketů Albert a Globus, u diskontu Penny a v prodejnách Hruška. Naopak nepříliš 

dobře s merchandisingem na tom jsou hypermarkety Interspar a Tesco, supermarkety Albert a 

diskont Lidl. 

Ze zjištěných hodnot nelze konstatovat, že by byla úroveň merchandisingu vyšší nebo 

nižší pro jednotlivé maloobchodní formáty, hodnoty jsou různé. 



56 

Obr. 5.7 – Naplnění Total Shopscore Indexu pro jednotlivé prodejny 

 

Zdroj: vlastní 

Z výsledků je patrné, že výše Total Shopscore Indexu se ve všech případech neodvíjí 

od jednotlivých obchodních řetězců. V následující tabulce č. 5.1 je uveden procentuální rozdíl 

mezi minimální a maximální hodnotou indexu u jednotlivých řetězců. Největší rozdíl byl 

zjištěn u řetězce Albert, a to konkrétní u dvou hypermarketů ve výši 52 % a u dvou 

supermarketů 74 %. Další významné rozdíly se vyskytují u prodejen Kaufland ve výši 60 % a 

u prodejen Hruška ve výši 47 %. U prodejen Interspar, Tesco, Lidl a Penny nepřevyšuje rozdíl 

mezi minimální a maximální hodnotou indexu více než 36 %. 
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5.4.3 Total Shopscore Index celkem 

Ze zjištěných dat byly vypočteny hodnoty Inventory Indexu, Position Indexu a 

Presentation Indexu celkem za všechny prodejny. Hodnoty těchto indexů jsou uvedeny v níže 

uvedeném obrázku č. 5.8. Jako geometrický průměr těchto tří indexů byl následně vypočten 

Total Shopscore Index celkem, jehož hodna je 0,35. 

V obrázku lze vidět, že největší podíl na hodnotě Total Shopscore Indexu nese 

Presentation Index (0,40), dále Inventory Index (0,35) a až jako poslední Position Index 

(0,30). Tyto výsledky vypovídají o tom, že jsou na tom v rámci všech sledovaných kritérií 

výrobky společnosti OLMA, a.s nejlépe z hlediska jejich prezentace. Naopak s ohledem na 

nejnižší hodnotu Position Indexu jejich pozice v maloobchodních jednotkách není příliš 

dobrá. 

Obr. 5.8 – Naplnění ukazatelů Total Shopscore Indexu 

 

Zdroj: vlastní 



58 

6 Návrhy a doporučení 
Následující návrhy a doporučení vycházejí z provedené analýzy merchandisingu 

mléčných výrobků. Jak již bylo uvedeno, tak analýza byla zaměřena pouze na kategorii 

jogurtů, a proto se i následující návrhy a doporučení vztahují také pouze k této výrobkové 

kategorií.  

Návrhy a doporučení reflektují výsledky provedeného výzkumu a jsou sestaveny tak, 

aby byly možným podkladem pro zlepšení dostupnosti, umístění, prezentace a v neposlední 

řadě také pro zvýšení prodeje výrobků společnosti OLMA, a.s. 

6.1 Přítomnost výrobků 

Jednoznačně nejdostupnějším jogurtem ze sortimentu společnosti OLMA, a.s. je 

Florian smetanový. Tento jogurt se nacházel v každé ze sledovaných prodejen minimálně ve 

třech příchutích. Tato skutečnost svědčí o oblibě daného výrobku u spotřebitelů a také o jeho 

významném postavení v kategorii smetanových jogurtů. V prodejnách řetězců Penny a Lidl je 

tento výrobek vyjma privátních značek jediným z dané kategorie, tj. z kategorie ochucených 

smetanových jogurtů. 

S ohledem na takto významné postavení jogurtu Florian smetanový v sortimentu 

OLMA, a.s. lze doporučit společnosti zaměřit se v rámci marketingových aktivit právě na 

tento výrobek. Pro zvýšení prodeje a také pro zvýšení povědomí spotřebitelů o tomto výrobku 

navrhujeme uskutečnit reklamní kampaň zaměřenou na Florian smetanový. Při vhodně 

navržené reklamní kampani dojde zajisté ke zvýhodnění postavení jogurtu Florian oproti 

jiným konkurenčním výrobkům z dané kategorie, s čímž pochopitelně souvisí možné zvýšení 

prodeje.  

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.2.4 Trendy vývoje trhu, tak v současné době 

spotřebitelé upřednostňují tuzemské výrobky a klasické jogurty namísto různých jogurtových 

nápojů apod. Jogurt Florian smetanový splňuje oba tyto požadavky a tak je možné reklamní 

kampaň zaměřit právě na to, že se jedná o český výrobek s dlouholetou tradicí. 

Za vhodné východisko ke zvýšení atraktivity těchto výrobků u spotřebitelů lze 

považovat také např. limitované příchutě. Zákazníci, kteří mají tento jogurt v oblibě a 

pravidelně jej nakupují, by zřejmě limitované příchutě vyzkoušeli a stejně tak by to mohlo 

přilákat nové zákazníky, ve kterých by dobře zvolené příchutě vzbudily zájem a motivovaly je 

ke koupi. 
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Oproti dobře dostupnému a oblíbenému jogurtu Florian smetanový je na tom poněkud 

hůře Florian střednětučný. Tento jogurt nebyl vůbec dostupný ve čtyřech prodejnách a 

v ostatních prodejnách byl zjištěn pouze nízký počet facingů oproti konkurenčním výrobkům 

z dané kategorie. Vyšší počet facingů byl zaznamenán pouze v případech, kdy se tento jogurt 

nacházel v akčních nabídkách některých z prodejen.  

Florian střednětučný je jednou z nejnovějších položek v sortimentu společnosti 

OLMA, a.s., a proto je potřeba zvýšit povědomí zákazníků o tomto výrobku a motivovat je ke 

koupi. Díky názvu výrobku je možné využít oblíbenosti a popularity smetanového jogurtu 

Florian a případně zaměřit reklamní kampaň současně na oba tyto produkty. Při využití této 

možnosti by mohl Florian střednětučný těžit z již existující popularity jogurtu Florian 

smetanový a také navázat na jeho dlouholetou tradici. 

6.2 Pozice výrobků 

Jak bylo zjištěno, tak celková úroveň umístění výrobků OLMA, a.s. ve sledovaných 

prodejnách je na poměrně nízké úrovni. Proto doporučujeme vedení společnosti zaměřit se na 

umisťování výrobků v prodejnách, a to především na vystavení výrobků a natočení výrobků. 

Pro zlepšení umisťování výrobků je nezbytné vyjednat požadované podmínky s prodejci, 

popř. mít vlastní pracovníky, kteří by se o toto v prodejnách, do kterých jsou výrobky 

distribuovány, starali. 

Doporučujeme zajistit pro sortiment společnosti v prodejnách lukrativní umístění. 

Tedy takové umístění, které by zaručilo výrobkům nejvýhodnější pozici s ohledem na 

přirozený tok zákazníků. Jedinou cestou pro zajištění tohoto je sjednání podmínek s prodejci. 

Dále je vhodné zlepšit úroveň vystavení výrobku a natočení výrobků. Toto je již 

možné zajistit vlastními pracovními silami, popř. sjednat podmínky s prodejcem a pouze 

kontrolovat jejich dodržování. Jedná se o to, aby byly výrobky v lednicích úhledně 

poskládány a vyrovnány a aby byly k zákazníkům natočeny čelní pozicí. To vše by měl mít na 

starost merchandiser. 

Během výzkumu bylo zjištěno, že prodejci ve většině případů nevybalují jogurty 

z přepravních obalů. Proto je možným řešením, jak zajistit správné natočení výrobků, dodávat 

do prodejen jogurty správně natočené již v přepravních obalech. Správné natočení výrobku 

v přepravním obalu může být zajištěno přednastavením výrobní linky. 

Správné natočení výrobku v lednici zajišťuje mimo jiné to, že je zákazník schopen 

rozeznat příchuť daného výrobku v případě, že nevidí přímo na víčko výrobku, na kterém je 
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příchuť uvedena nebo graficky znázorněna. V situaci, kdy výrobek není natočen 

k zákazníkovi čelní pozicí a zákazník ani nevidí na víčko výrobku, tak je možné zajistit 

rozpoznání příchutě tím, že by kolem celého horního okraje obalu byla graficky znázorněna 

daná příchuť. Doporučujeme tedy vedení společnosti OLMA, a.s. zvážit tento návrh, případně 

inovovat obaly výrobků a tím snížit negativní dopady nesprávného natočení výrobků v 

lednicích.  

Jak bylo uvedeno, tak výrobky ve většině prodejen nejsou vybalovány z přepravních 

obalů. Doporučujeme tedy zvýšit atraktivitu právě těchto přepravních obalů, aby spotřebitele 

mohl zaujmout nejen samotný primární obal výrobku, ale také obal přepravní. Přepravní 

obaly jsou u většiny jogurtů všech konkurentů téměř totožné a často se odlišují pouze barvou. 

Možnosti pro zlepšení a odlišení se od konkurence v této oblasti jsou tedy široké. Je možno 

využít různých materiálů, grafického a designového provedení.  

V rámci analýzy výsledků výzkumu již bylo upozorněno na to, že v prodejnách, ve 

kterých nejsou výrobky vybalovány z přepravních obalů, dochází k tomu, že zákazníci jsou 

často nuceni manipulovat s těmito obaly, aby našli výrobek požadované příchutě. Tento 

nedostatek byl konkrétně zjištěn v prodejnách obchodních řetězců Penny a Lidl. Pro tyto 

prodejny by bylo vhodné takové balení, ve kterém by bylo namícháno alespoň několik druhů 

příchutí a ne vždy pouze jedna příchuť jogurtu. 

6.3 Prezentace výrobků 

Celková úroveň prezentace výrobků společnosti OLMA, a.s. dopadla poměrně dobře, 

lépe než dostupnost a umístění. I přesto je však právě v této oblasti spatřována nejlepší 

příležitost ke zlepšení.  

Výrobky z kategorie jogurtů jsou oproti jinému potravinářskému sortimentu atypické 

tím, že jsou umístěny v lednicích. Z lednic sálá chlad, takže v jejich okolí je často mnohem 

nižší teplota než v ostatních prostorách prodejen. Zákazníci tedy mezi lednicemi s jogurty 

stráví co nejkratší dobu, a proto je nutné rychle zaujmout jejich pozornost. 

V žádné ze sledovaných prodejen se nevyskytovaly jakékoliv POS materiály a nebyla 

zde ani zjištěna jakákoliv podpora prodeje. Stejná situace byla u všech sledovaných 

konkurenčních výrobců a právě proto je využívání POS materiálů a podpory prodeje vhodnou 

cestou k získání konkurenční výhody. Vhodné použití POS materiálů a podpory prodeje bude 

mít zajisté pozitivní efekt u zákazníků a také zajistí odlišení výrobků společnosti OLMA, a.s. 

od konkurence. 
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Možnosti využití a podob POS materiálů jsou široké, stejně tak podpora prodeje 

zahrnuje mnoho aplikovatelných nástrojů pro kategorií jogurtů. Doporučujeme společnosti 

OLMA, a.s. zvážit své možnosti a s ohledem na preference spotřebitelů začít využívat POS 

materiály a podporu prodeje. 

POS materiály mohou mít například tiskovou formu, kdy by obsahovaly informace o 

původu výrobků, jejich dlouholeté tradici a popř. také informace o přínosech mléčných 

výrobků na zdraví člověka. Dále je možno využít různých merchandisingových doplňků pro 

vytvoření zajímavého vystavení výrobků, které zvýší jejich atraktivitu v očích zákazníků. 

Může se jednat např. o zarážky a lišty umístěné přímo v lednicích nebo o různé poutače a 

informační cedule. U těchto materiálů doporučujeme brát ohled spíše na grafické zpracování 

než na obsahovou náplň. 

Podporu prodeje lze aplikovat například formou soutěží nebo věrnostním programem. 

Tyto typy podpory prodeje jsou dnes u spotřebitelů oblíbené a mohly by tak zajistit zvýšení 

prodeje výrobků. Další vhodnou možností, jak aplikovat podporu prodeje může být například 

dárek zákazníkům při nákupu většího množství výrobků.  

Vzhledem k tomu, že u spotřebitelů neustále roste orientace na zdravý životní styl a 

zvyšuje se preference bio produktů, tak doporučujeme prezentaci výrobků zlepšit především u 

řady bio jogurtů, tedy produktů ekologického zemědělství. U těchto výrobků je možné 

zaměřit propagaci výrobků na to, že ekologický způsob hospodaření snižuje rizika 

kontaminace životního prostředí, na zvýšený přínos bio produktů ke zdraví člověka a popř. na 

další možné výhody.  
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7 Závěr 
V dnešní době, kdy je na trhu s potravinami velké množství konkurentů a spotřebitelé 

jsou již přesyceni marketingovými aktivitami, je důležité snažit se zaujmout zákazníky všemi 

možnými dostupnými prostředky a motivovat je ke koupi. Jedním z možných prostředků je 

právě merchandising, pomocí něhož lze ovlivňovat zákazníky při nákupu přímo v místě 

prodeje. 

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit úroveň merchandisingu výrobků společnosti 

OLMA, a.s. Vedlejším cílem pak bylo porovnat úroveň merchandisingu ve vybraných 

prodejnách. Obou cílů bylo dosaženo zhodnocením dostupnosti výrobků v prodejnách, jejich 

umístěním v rámci prodejní plochy a jejich prezentace ve vybraných maloobchodních 

jednotkách prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Vzhledem k šířce sortimentu společnosti 

OLMA, a.s. byl výzkum zaměřen pouze na kategorii jogurtů. 

Celý výzkum je založen na primárních datech, která byla získána metodou pozorování. 

Pro výzkum byla použita také sekundární data pocházející především z odborné literatury. 

Součástí práce jsou teoretická východiska a metodika, které sloužily jako podklad pro 

provedení samotného výzkumu a především pro analýzu zjištěných výsledků. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že celkově je merchandising výrobků společnosti 

OLMA, a.s. na poměrně nízké úrovni a je zde tedy velký prostor pro zlepšení. Dále bylo 

zjištěno, že dostupnost výrobků a zaujímaná prodejní plocha se v jednotlivých prodejnách 

výrazně liší. Nejvyšší míra dostupnosti byla naměřena u prodejen obchodních řetězců Albert a 

Kaufland a naopak nejmenší u prodejen Lidl a Penny.  

Dále byly zjištěny výrazné rozdíly v umístění výrobků v prodejnách. Nejvyšší úroveň 

umístění výrobků, která zahrnuje několik různých faktorů, se vyskytuje u prodejen Albert, 

Globus, Penny a Hruška. V rámci pozorování umístění výrobků v prodejnách bylo zjištěno, že 

výrobky zaujímají jen málokdy lukrativní umístění, většinou nejsou natočeny k zákazníkům 

čelní pozicí, jen výjimečně bývají sekundárně uloženy a nebyl zjištěn žádný případ 

speciálního sekundárního uložení.  

Z výzkumu také vyplynulo, že výrobky společnosti OLMA, a.s. jsou v prodejnách 

poměrně dobře prezentovány. Nejvyšší úroveň prezentace byla zjištěna u prodejen Albert, 

Globus, Kaufland, Penny a Hruška. Při hodnocení úrovně prezentace bylo zjištěno, že 

společnost nevyužívá nástrojů podpory prodeje ani jakékoliv POS materiály.  
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Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny návrhy a doporučení, které reflektují 

zjištěná fakta. Návrhy a doporučení jsou sestaveny za účelem zvýšení úrovně merchandisingu 

a také pro zvýšení prodeje. 

Pro dosažení trvalé efektivity merchandisingových aktivit je nezbytné sledovat vývoj 

trhu a zohledňovat případné změny. V oblasti merchandisingu jsou nejdůležitější změny 

v nákupním chování a preferencích spotřebitelů. 

Přestože jsou merchandisingové aktivity prokázané účinné, tak není možné ovlivnit 

nákupní chování všech spotřebitelů. A to z toho důvodu, že každý spotřebitel je individuální a 

má svou vlastní osobnost, kterou při nákupu ovlivňují různé kulturní, společenské, osobní a 

psychologické faktory. I přes veškerou snahu tedy nebude pochopitelně nikdy možné 

optimalizovat merchandisingové aktivity tak, aby byly účinné pro všechny spotřebitele. 
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