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1 Úvod 
 

V současnosti v České republice významně převyšuje nabídka produktů nad jejich 

poptávkou. Trh je tedy značně přesycen a každá společnost se potýká s konkurencí. Prioritním 

cílem firem je uspět ve své oblasti podnikání a dostat se do povědomí zákazníků. Snahou 

organizací je co nejvíce zatraktivnit své zboží prostřednictvím různých marketingových 

aktivit, vývojem nových technologií, respektováním trendů, jako jsou zdravý životní styl, 

zdokonalováním obalů svých výrobků, tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám zákazníka. 

Významnou roli v tom, jak být lepší než konkurence, má také způsob prezentace 

produktů, samotná pozice a jejich umístění na prodejní ploše. Významným trendem dnešní 

doby je také to, že se spotřebitelé o tom, co nakoupí, rozhodují až právě v místě prodeje. 

V maloobchodě proto stále více roste význam tzv. merchandisingu. Ten řeší způsoby umístění 

zboží v regálech, jejich prezentaci, samotné uspořádání prodejny, rozmístění výrobků  

na prodejně, cenu produktů, balení a také prostředky sloužící k podpoře prodeje. 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení úrovně merchandisingu produktů 

společnosti LINEA NIVNICE, a.s. Ta je na českém trhu známá svou dlouholetou tradicí 

výroby ovocných nápojů a lihovin. V poslední době firma stále více rozšiřuje svůj sortiment  

o nové ovocné nápoje zaměřené zejména na děti a zákazníky, kteří preferují zdravý životní 

styl. Klíčovou výrobkovou kategorií se pro společnost staly ovocné džusy značky HELLO,  

na které je zaměřena tato práce. 

Téma bylo zvoleno na základě motivace vyzkoušet do té doby nepoznanou oblast 

marketingového výzkumu, jež je pozorování v maloobchodních jednotkách a také zájem  

o maloobchod jako takový. Na základě konzultace s pracovníkem marketingového oddělení 

společnosti LINEA NIVNICE, a.s. bylo zjištěno, že firma není spokojena se současným 

stavem merchandisingu v prodejnách na území města Frýdek-Místek. Tato situace také 

významně přispěla k volbě tématu této práce. 

Cílem diplomové práce je na základě pozorování zanalyzovat, jaká je úroveň 

merchandisingu ovocných džusů HELLO v maloobchodních jednotkách na území města 

Frýdek-Místek. Pokud budou obavy společnosti oprávněné, je nutné navrhnout patřičné kroky 

ke zlepšení stávajícího stavu. Zjištěné výsledky této práce pak může firma využít  

ke svým dalším jednáním s distributory ovocných džusů HELLO. 
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K dosažení cíle této práce bude realizován marketingový výzkum ve formě 

pozorování, jež zajistí kvalitativní analýzu merchandisingu ovocných džusů HELLO  

ve zvolených maloobchodních jednotkách. 
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2 Charakteristika prostředí společnosti LINEA NIVNICE, a.s. 
 

Tato kapitola je věnována tomu, jak jednotlivé prvky makroprostředí a mikroprostředí 

ovlivňují společnost LINEA NIVNICE, a.s. Jsou zde také uvedeny informace o firmě, které 

jsou pro tuto práci podstatné včetně marketingového mixu společnosti. 

 

2.1 Makroprostředí 
 

Na společnost LINIEA NIVNICE, a.s. působí několik prvků makroprostředí, jimiž 

jsou demografické prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí, přírodní 

prostředí, technologické prostředí a politicko-právní prostředí. Jevy, které s sebou nesou tito 

činitelé, nemůže firma svými vlastními silami ovlivňovat. 

2.1.1 Demografické prostředí 
 

Poptávka po produktech společnosti LINEA NIVNICE, a.s. je významně ovlivňována 

prvky demografického prostředí. 

Počet obyvatel České republiky činil k 30. září 2011 10 548 527. Protože cílovou 

skupinou v rámci výrobkové řady džusy HELLO, jsou zejména ženy, je pro společnost 

pozitivní, že v České republice převažují nad muži. K 31. 12. 2010 žilo v ČR 5 363 971 žen  

a 5 168 799 mužů. [21] 

Je předpokladem, že většina zákazníků společnosti LINEA NIVNICE, a.s. má 

středoškolské vzdělání s maturitou či vysokoškolské vzdělání. Pro firmu je pozitivní fakt, že 

se dlouhodobě zvyšuje úroveň dosaženého stupně vzdělání obyvatel ČR. 

Cílovou skupinou pro výrobkovou řadu džusů HELLO jsou zákazníci ve věku 18 až 

40 let, proto může poptávku po těchto produktech negativně ovlivňovat trend stárnoucí 

populace. Počet obyvatel v tomto věkovém rozmezí činil k 2. čtvrtletí 2011 3 786 827 a je 

pravděpodobné, že tento počet bude klesat a bude stále více přibývat obyvatel starších 40 let. 

[21] 

2.1.2 Ekonomické prostředí 
 

Poptávku po produkci společnosti LINEA NIVNICE, a.s. významně ovlivňuje výše 

důchodů obyvatelstva. 

Produktová řada džusů HELLO je tvořena výrobky vysoké kvality a je tedy 

předpoklad, že tyto produkty kupují lidé s vyšším příjmem. Pro společnost LINEA NEVNICE 

je tedy pozitivní, že se v České republice výše průměrné hrubé mzdy zvyšuje. V prvním 
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čtvrtletí roku 2011 činila 23 144 Kč, což je o 471 Kč více než ve stejném období v roce 2010. 

[22] 

Důležitým faktorem je také míra inflace, která ovlivňuje ceny potravin i surovin 

potřebných pro výrobu džusů HELOO. Průměrná meziroční míra inflace činila v České 

republice v roce 2011 1,9 %. To mělo za následek růst cen ovoce i zeleniny, což se promítlo  

i do výrobních nákladů firmy a ta byla nucena své produkty zdražovat. [23]  

V lednu 2011 byla výše indexu spotřebitelských cen, který ovlivňuje hospodaření 

společnosti LINEA NIVNICE, a.s., na úrovni 1,9 %. Meziročně porostly ceny ovoce v roce 

2011 o 13,6 %. [24] 

Pro zvolenou firmu je také velmi důležitá obecná míra nezaměstnanosti. Ta se ve 

třetím čtvrtletí 2011 pohybovala na úrovni 6,6 %, což znamená snížení o půl procentního 

bodu oproti stejnému období roku 2010. [37]  

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji, kde společnost LINEA NIVNICE, a.s. působí,  

se pohybovala v roce 2011 okolo 10 %. Je tedy zřejmé, že o zaměstnance firma nouzi mít 

nebude. Ovšem rostoucí míra nezaměstnanosti by mohla mít negativní dopad na poptávku po 

výrobcích organizace. Spotřebitele by produkty nahrazovali levnějším a méně kvalitním 

zbožím. [43]  

Poptávku po výrobcích firmy může také velmi ovlivnit změna sazby DPH. Od 1. ledna 

2012 se snížená sazba zvyšuje z 10 % na 14 % a základní sazby činí 20 %. Protože 

nealkoholické nápoje a tedy i ovocné džusy spadají do snížené sazby DPH, vzrostla tak cena 

těchto výrobků, což může způsobit snížení poptávky po džusech HELLO. [25] 

2.1.3 Sociálně-kulturní prostředí 
 

Výrobková řada džusů HELLO je zaměřena na zdravý způsob života a proto je velmi 

důležité, do jaké míry jsou tyto hodnoty v rodině upřednostňovány. Je velmi pravděpodobné, 

že získané stravovací návyky si člověk od dětství přenáší až do dospělosti a ovlivňují celý 

jeho život a tím i jeho nákupní chování a rozhodování. 

Protože je Česká republika spíše ateisticky zaměřený stát, nezasahuje tedy  

do stravovacích návyků obyvatel náboženství a s ním spojená pravidla konzumace určitých 

jídel.  Pozitivně může na společnost LINEA NIVNICE, a.s. působit stále se rozšiřující 

celosvětový trend zdravého životního stylu. Zákazníci tak stále více preferují potraviny bez 

přidaného cukru, konzervantů či jiných chemických látek, což může být pro výrobkovou řadu 

džusů HELLO příležitostí, protože jsou vyráběny z přírodního ovoce a kvalitních surovin.
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Spotřeba nealkoholických nápojů u Čechů má rostoucí trend a v současné době  

se zvýšila 29 krát. Pro společnosti LINEA NIVNICE, a.s. to může být významnou příležitostí 

a lze tedy očekávat i růst prodejů ovocných džusů. [20]  

Dnešní doba je velmi uspěchaná a lidé nemají mnoho času a tak se snaží všemožně  

si určité věci usnadňovat, a to zejména co se týká nakupování. Spotřebitelé si většinou raději 

koupí džus z přírodních surovin, než aby si jej doma připravovali sami, což by jim zabralo 

daleko více času. To může zvyšovat poptávku po džusech HELLO. 

2.1.4 Přírodní prostředí 
 

Životní prostředí České republiky, kde společnost LINEA NIVNICE, a.s. působí je 

velmi ovlivňováno množstvím škodlivých látek, které se dostávají do ovzduší, půdy, vody  

a tím také do organizmu zvířat a také do ovoce, zeleniny a jiných potravin. Na firmy je tedy 

vyvíjen stále větší tlak, aby jejich výroba byla ekologická, což významně zvyšuje náklady. 

Množství surovin, které má společnost LINEA NIVNICE, a.s. pro výrobu svých 

produktů k dispozici, velmi ovlivňuje mírné klimatické pásmo, ve kterém se Česká republika 

nachází. Některé druhy ovoce tak nelze v ČR pěstovat jako například pomeranče a grepy. 

Proto je firma nucena dovážet je z jiných zemí. 

Na výši nákladů společnosti podstatně působí také ceny neobnovitelných zdrojů, jako 

jsou elektřina a také pohonné hmoty. Aktuálním problémem jsou dnes rekordní ceny benzínu 

a nafty a stále stoupající ceny elektřiny. [49] 

2.1.5 Technologické prostředí 
 

Inovace v oblasti technologií mohou podniku přinést celou řadu výhod, jako jsou 

zvýšení produktivity práce, snížení výrobních nákladů a také schopnost lépe konkurovat 

ostatním firmám na trhu. 

V oblasti výroby potravin je velmi důležité nalézt takové způsoby výroby, které 

umožní zachovávat cenné a výživné látky, budou ekologicky šetrné, bez přidaných cukrů  

a konzervantů. 

Společnost využívá pro výrobu svých džusů HELLO speciální lisy značky Bucher, kde 

se z ovoce vyrábí tzv. přímá šťáva, která se po hrubé filtraci plní v přirozeném stavu rovnou 

do kartonových krabic. Pro zachování čerstvosti a trvanlivosti provádí společnost pasterizaci 

těchto produktů. [35] 

V období 2001 až 2004 společnost LINEA NIVNICE, a.s. modernizovala své 

provozy. Podnik investoval do nových výrobních technologií. Byly zprovozněny pořízené 



 

10 

lisy. Firma rozšířila kapacitu lisování, což zvýšilo výtěžnost surovin o 3 %. V těchto letech 

činily investiční výdaje 117 335 tis. Kč. V roce 2005 společnost inovovala při vynaložení 

částky 18 363 tis. Kč, v roce 2006 pak 20 829 tis. Kč. 

Firma LINEA NIVNICE, a.s. získala certifikát IFS – International Food Standard. Jde 

o německo-francouzský systém certifikace výrobců potravin. Hlavním cílem jsou zde kvalitní 

a bezpečné potraviny. Společnost musela splnit 340 kritérií, mezi něž patří mimo jiné školení 

zaměstnanců, vývoj výrobků, politika jakosti, dodržování norem na výrobní prostory  

a zařízení a další. [49] 

2.1.6 Politicko-právní prostředí 
 

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. je jako všechny společnosti velmi ovlivňována, ať 

už pozitivně či negativně“ zákony, nařízeními a normami nejen České republiky, ale také 

Evropské unie, jíž je členem a ujednání na základě dalších mezinárodních dohod. 

Zákony, kterými se musí firma LINEA NIVNICE, a.s. řídit jsou zejména: 

• novela zákona č. 120/2008 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

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

• zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 

• zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

• zákon č. 17/1992 Sb., o ochraně životního prostředí 

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

Předpisy, kterými se musí řídit všechny společnosti jsou: 

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

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník 

Fungování firmy LINEA NIVNICE, a.s. je také velmi ovlivňováno politickým 

klimatem v České republice. Současná vláda se snaží usnadňovat činnost podnikatelských 

subjektů. Také Evropská unie se v této oblasti významně angažuje. 

Společnosti si vybírají země, kde budou působit zejména na základě jejich vhodnosti 

pro podnikání. Tu vyjadřuje index ekonomické svobody, který je sestavován americkou 

konzervativní nadací Heritage Foundation a listem The Wall Street Journal. Česká republika 

si v roce 2011 významně polepšila oproti předchozímu roku z 34 místa na 28. To může mít  

na firmu LINEA NIVNICE, a.s. pozitivní dopad z hlediska větší ekonomické svobody, 
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stabilnějšího finančního prostředí, nižší státní byrokracie a také lepší životní úrovně obyvatel, 

což může zvýšit poptávku po produktové řadě džusů HELLO. [26] 

 

2.2 Mikroprostředí 
 

Na společnost nepůsobí pouze faktory, které nemůže ovlivňovat, jak je tomu u 

makroprostředí, ale také ty, se kterými je nutno dále pracovat a vědět o nich co nejvíce 

informací. Tato oblast se nazývá mikroprostředí. Je tvořeno zákazníky, konkurencí, 

dodavateli, veřejností a také prostředníky. 

2.2.1 Zákazníci 
 

Firma LINEA NIVNICE, a.a. prodává své výrobky jak na spotřebitelském trhu, tak  

i business trhu. 

 

Zákazníci na B2C trhu 
 

Co se týká produktové řady ovocné džusy HELLO, cílovou skupinou jsou zde 

zejména lidé ve věku 18 až 40 let. Jedná se především o ženy se středoškolským či 

vysokoškolským vzděláním, vyšší příjmové kategorie, pro které je důležitý zdravý životní styl 

a jsou fyzicky aktivní. Tito zákazníci dávají přednost kvalitě a přírodnímu složení produktů. 

Dalšími zákazníky jsou také muži, kteří jsou sportovně zaměřeni a záleží jim  

na zdravém způsobu života a také rodiny s dětmi, které chtějí dodržovat zdravou výživu.  

Všichni tito zákazníci mají často společné požadavky, které se vztahují k výrobku, a to 

zejména menší množství nakupovaných ovocných džusů při jednom nákupu. 

 

Zákazníci na B2B trhu 
 

Z velké části se společnost LINEA NIVNICE zaměřuje právě na zákazníky působící 

na tomto typu trhu. Většinu svých výrobků dodává maloobchodním a velkoobchodním 

řetězcům. Mezi největší odběratele patří Tesco Stores ČR, a.s., Makro Cash & Carry ČR, 

s.r.o., Ahold Czech Republic, a.s., Kaufland Česká republika, v.o.s., maloobchodní síť 

Hruška, spol. s r.o., COOP Centrum družstvo. [49] 

Nároky zákazníků na B2B trhu se liší od toho, co požadují zákazníci na trhu B2C. 

Největší rozdíl je v množství nakupovaných produktů při jednom nákupu. Zákazníci na tomto 

trhu nakupují obvykle mnohem více, spíše po kartonových krabicích než po jednotlivých 

kusech.
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2.2.2 Konkurence 

 

Konkurenty společnosti LINEA NIVNICE, a.s. jsou všechny firmy vyrábějící  

na českém trhu ovocné nápoje, jako jsou šťávy, džusy, vína, sirupy a přesnídávky. Je tedy 

třeba vymezit konkurenci podle výrobků, které firma prodává. Viz příloha číslo 2. 

Tato práce se zaměřuje na výrobky společnosti, kterými jsou džusy HELLO o objemu 

1 litr a balení Tetra Pak, a proto je nutné zaměřit se na konkurenci v rámci této produktové 

kategorie. 

Mezi největší tuzemské konkurenty společnosti LINEA NIVNICE, a.s. patří PepsiCO 

CZ s.r.o. se značkou ovocných džusů Toma. Tato firma vyrábí a distribuuje nealkoholické 

nápoje, jako jsou sycené limonády, džusy a ovocné nápoje, ledové čaje, energy drinky, 

pramenité a minerální vody. [39] 

Dalším významným konkurentem je společnost MASPEX Czech s.r.o. vyrábějící 

džusy značky Relax. Značná konkurenční výhoda této firmy spočívá v tom, že všechny džusy 

Relax obsahují 100 % ovocné složky. Tuto výrobkovou řadu tvoří 9 SKU, což představuje  

na českém trhu nejširší nabídku 100% džusů. U džusů značky HELLO má 100 % ovocné 

složky sedm produktů. [36] 

Zahraniční výrobci ovocných džusů, kteří konkurují společnosti LINEA NIVNICE a.s. 

jsou zejména Pfanner spol. s r.o. (firma známá vysokou kvalitou svých výrobků) a Rauch  

se svými ovocnými džusy HAPPY DAY. [42]  

Za konkurenty společnosti LINEA NIVNICE v rámci zvoleného segmentu produktů 

mohou být považovány i samotné maloobchodní řetězce, které nabízejí zákazníkům ovocné 

džusy pod svými privátními značkami vyšší kvality. Příkladem jsou ovocné džusy značky 

albert Quality a TESCO Healthy Living. Jejich konkurenční výhoda spočívá zejména v nízké 

ceně. 

2.2.3 Dodavatelé 

 

Hlavním dodavatelem společnosti LINEA NIVNICE, a.s. v oblasti obalových 

materiálů je firma Tetra Pak Česká republika, s.r.o. Pomerančový koncentrát dováží 

Verbruggen Juice Trading BV. Cukr je zajišťován prostřednictvím společnosti Tate & Lyle  

a Cukrovaru Vrbátky, a.s. Láhve společnosti dodává Vetropack Moravia glass, a.s. Největšími 

dodavateli jablek jsou čeští zemědělci. [49] 
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2.2.4 Veřejnost 
 

 

Finanční instituce, které ovlivňují získávání finančních prostředků společnosti 

LINEA NIVNICE, a.s. jsou zejména banky a jiné investiční firmy. Veřejnost je tvořena také 

sdělovacími prostředky, z nichž nejvíce firmu ovlivňují časopisy o potravinách a zdravém 

životním stylu a také televize, rozhlas a internet. Na společnost LINEA NIVNICE, a.s. působí 

také vládní instituce. Především však Česká obchodní inspekce, Finanční úřad, Česká 

zemědělská a potravinářská inspekce a také Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Místní 

veřejnost v podobě občanů může významně ovlivňovat firmu zakládáním spotřebitelských 

organizací. LINEA NIVNICE, a.s. působí na tuto skupinu svými PR aktivitami. Veřejnost 

tvoří také zaměstnanci společnosti. Patří sem dělníci, manažeři i brigádníci firmy LINEA 

NIVNICE, a.s. Tito lidé jsou významnými šiřiteli informací o organizaci, a proto se je 

společnost snaží motivovat a vytvářet u nich kladný vztah k firmě prostřednictvím časopisu 

určeného právě pro tuto skupinu. Spokojený zaměstnanec také odvádí kvalitnější práci a je 

lepším přínosem pro firmu. Odbornou veřejnost tvoří specialisté v oboru potravinářství  

a konkrétně v oblasti nealkoholických ovocných nápojů, případně odborníci na zdravou 

výživu a životní styl a také degustátoři. [49] 

2.2.5 Prostředníci 
 

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. využívá spojení se zákazníky prostřednictvím 

distribučních mezičlánků, jimiž jsou zejména maloobchodní jednotky, velkoobchody a také 

drobní prodejci potravin. Preferuje tedy nepřímou distribuční cestu. 
 

2.3 Charakteristika společnosti LINEA NIVNICE, a.s. 
 

LINEA NIVNICE, a.s. je česká firma, která se zabývá výrobou ovocných nápojů, 

šťáv, vín, přesnídávek a sirupů. Tato společnost je největším zpracovatelem ovoce na českém 

trhu.  

Tradiční je pro podnik výroba lihovin. První likér zde byl vyprodukován již v roce 

1946. V segmentu ovocných šťáv a nápojů, mezi něž patří i džusy HELLO, zaujímá 

společnost 34% tržní podíl. S výrobkovou řadou ovocných sirupů pak dosahuje 30% podílu. 

[30] 

Produkty společnosti mohou spotřebitelé nalézt v maloobchodních prodejnách  

i velkoobchodních řetězcích v České republice a také na Slovensku. [29]
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Velký důraz klade společnost LINEA NIVNICE, a.s. především na kvalitu svých 

produktů. Je držitelem certifikátu IFS – International Food Standard, který zaručuje kvalitní  

a bezpečné potraviny. Klíčovými kritérii pro získání tohoto certifikátu je identifikace 

zvládnutelného počtu příslušných kritických kontrolních bodů (CCP), zavedení systému pro 

monitorování CCP, hodnocení efektivity práce, sledovatelnost výrobků, implementování 

nápravných opatření, dodržování legislativy Evropské unie, značení a sledovatelnost alergenů.  

Firma také získala pro své přesnídávky HELLO ocenění kvality Klasa. Produktová řada Extra 

husté ovocné sirupy HELLO Černý rybíz, Pomeranč, Višeň, Jablko, Malina, Jahoda, Brusinka  

a Borůvka se staly nejlepší novinkou roku. [49] 

Své produkty prodává společnost zejména v České republice. Významnou exportní 

zemí je Slovensko. V roce 2009 začala firma LINEA NIVNICE, a.s. budovat značku HELLO 

i na slovenském trhu prostřednictvím TV spotu „Vyberajte srdcom“ vysílaném na stanicích 

JOJ a Markíza. [49] 

 

Organizační struktura 
 

Společnost je rozčleněna na útvary, které jsou řízeny jejich vedoucími. Firma má 

svého generálního ředitele. Z hlediska merchandisingu jsou pak pro podnik důležití 

marketingový a obchodní ředitel. Ve vedení společnosti dále působí ekonomický ředitel, 

ředitel zahraničního obchodu, výrobní ředitelka a technický ředitel. [49] 

 

Historie společnosti a její vývoj 
 

Původ společnosti začíná u knížecího rodu Lichtenštějnů, kteří byli vlastníky 

zemědělské usedlosti Nivnický dvůr. V roce 1963 vznikl samostatný závod 1 – Nivnice. 

V letech 1979 – 1981 byla postavena budova na výrobu sirupů a zakoupen lis na zpracování 

ovoce. V roce 1995 společnost vybudovala provoz na produkci ovocných šťáv, nápojů  

a nektarů v obalech Tetra Pak. Dnes společnost vlastní také zdroj pitné vody a plánuje 

rozšíření kapacit s cílem plné soběstačnosti. [30]  

 
 

2.4 Marketingový mix společnosti  
 

Marketingový mix tvoří souhrn nástrojů, které firmy využívají v různém rozsahu. 

Nejčastěji je tvořen čtyřmi prvky, tzv. 4P – výrobek, cena, distribuce, marketingová 

komunikace. Je velmi důležité, aby podniky dokázaly tyto nástroje efektivně sladit. [9]
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2.4.1 Výrobek 
 

  

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. nabízí zákazníkům výrobky z jedenácti 

produktových řad. Mezi ně patří HELLO džusy, HELLO čerstvá šťáva, HELLO Smmoothie, 

HELLO nápoje, HELLO zelené čaje, HELLO Simpsonovi, HELLO Večerníček, sirupy, 

protlaky, lihoviny a ovocná vína. Kompletní sortiment je uveden v příloze č. 3. Podstatné jsou 

pro tuto práci džusy značky HELLO. Byly vybrány proto, že představují základní pilíř 

společnosti. Tyto produkty jsou vysoce kvalitní, jak po stránce obalové, tak i co se týká 

složení. [31] 

Pro tuto diplomovou práci byly zvoleny následující varianty příchutí džusů HELLO 

vzhledem k jejich přítomnosti ve vybraných maloobchodních prodejnách. 

 

Obr. 2.1 Zvolené varianty příchutí ovocných džusů HELLO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: [30] 

 

Ovocné džusy HELLO 100 % obsahují 100% podíl ovocné složky. Ostatní džusy mají 

rozdílný podíl ovoce. HELLO Jahoda, Multivitamin a Meruňka mají 40% podíl, HELLO 

Višeň pak 30% podíl. Pro výrobu HELLO 100 % Jablko jsou použita česká zahradní a sadová 

jablka. Všechny zvolené varianty příchutí jsou o objemu 1l a prodávají se v obalech Tetra 

Prisma. 

2.4.2 Cena 
 

Firma se zaměřila na strategii nízkých nákladů a tím i ceny určené pro zákazníka. 

Jejím cílem je získat co největší množství zákazníků v poměrně silném konkurenčním 

prostředí. [49] 

Průměrná cenová hladina, v níž se pohybují ovocné džusy HELLO na území města 

Frýdek-Místek, je od 20 Kč (když je výrobek tzv. „v akci“) do 35 Kč za 1 l. Konkurenční 

ovocné džusy o objemu 1 l lze ve městě zakoupit v cenovém rozmezí od 25 Kč (opět 
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v případě slevy) do 50 Kč. Výše uvedené cenové rozmezí ukazuje, že se společnost LINEA 

NIVNICE, a.s. opravdu zaměřuje na strategii nízkých cen. 

2.4.3 Distribuce 

 

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. dodává své produkty převážně do maloobchodních 

jednotek. Konkrétně u džusů HELLO firma využívá jednoúrovňovou distribuční cestu. Mezi 

výrobcem a konečným zákazníkem zde vystupuje maloobchod, jak lze vidět na obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Distribuční cesta společnosti 

LINEA NIVNICE, a.s.                     maloobchod                 konečný zákazník 

 

Firma se zaměřila na strategii intenzivní distribuce zejména u zvolené výrobkové řady 

džusů HELLO. Ty jsou tak k dostání ve většině maloobchodních jednotek nabízejících 

potraviny i u drobných prodejců potravin na celém území České republiky a také  

na Slovensku. Společnost pak také dodává své výrobky do gastronomických zařízení  

a velkoobchodního řetězce Makro. [49] 

2.4.4 Marketingová komunikace 

 

Reklama 
 

Frima LINEA NIVNICE, a. s. využívá jak tištěnou reklamu (zejména v časopisech), 

tak i televizní reklamu pro svou výrobkovou řadu džusy HELLO. Jejím hlavním 

komunikačním poselstvím je „Vybírejte srdcem“. Podnik využil pro televizní reklamu 

v České republice známé osobnosti a to Petra Čtvrtníčka a Roberta Nebřenského. Zde byl 

komunikován slogan „Hello jako na zavolanou“. V roce 2009 uvedla společnost TV spot  

na slovenském trhu vysílaný na stanicích JOJ a Markíza. Firma spolupracuje s agenturou 

Bizmark, která navrhla design k produktové řadě ovocných nápojů HELLO Simpsonovi. [27] 

  Komunikační aktivity společnosti jsou doprovázeny logem značky HELLO  

(viz Obr. 2.3). V menší míře pak společnost využívá také reklamu v kinech a rozhlasu. [49] 
 

Obr. 2.3 Logo značky HELLO 

 

Zdroj: [31] 
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Podpora prodeje 
 

Na trhu B2B jsou hlavním nástrojem, který společnost LINEA NIVNICE, a.s. využívá 

zejména slevy. Co se týká B2C trhu zde firma pravidelně vyhlašuje pro konečné spotřebitele 

soutěže o ceny například v podobě triček s logem HELLO. Společnost také připravila pro 

konečné zákazníky při nákupu značky HELLO sklenice s tímto logem jako dárek zdarma. 

[46] 

U produktové řady HELLO Simpsonovi mohli soutěžící vyhrát mobilní telefon, MP3 

přehrávač a další ceny. Spotřebitelé zde museli vyvinout aktivitu v podobě zaslání SMS 

s kódem, který byl uveden na každém nápoji HELLO Simpsonovi. Další soutěž v rámci této 

produktové řady pak byla v roce 2008 zaměřena na to, kdo nasbírá co nejvíce ústřižků 

z výrobků HELLO Simpsonovi. [32] 

 

Osobní prodej 
 

V rámci tohoto nástroje marketingové komunikace využívá společnost LINEA 

NIVNICE, a.s. své obchodní zástupce, kteří jsou zodpovědní za získávání nových klientů 

firmy, budování a udržování dobrých vztahů se stávajícími partnery. [49] 

 

Public Relations 
 

Pomocí tohoto nástroje se snaží společnost LINEA NIVNICE, a.s. budovat dobré 

vztahy s širokou veřejností. Tu představují nejen lidé, ale také partneři, zaměstnanci, finanční 

instituce a státní instituce. 

Velmi důležité je v dnešní době internetu zpracování webových stránek. Firma LINEA 

NIVNICE, a.s. je má přehledně vytvořeny a lze je snadno nalézt přes kterýkoliv vyhledávač 

na adrese www.lineanivnice.cz.  

Mnoho informací vychází o společnosti také v časopisech zabývajících  

se potravinami a obchodem jako například časopis Regal, kde lze nalézt mnoho testů 

týkajících se zejména produktové řady džusy HELLO. V rámci internetových portálů  

o podniku vychází články v odborném portálu pro gastronomii Gastro trend, Marketingové 

noviny a další. [28]  

Nejčastěji využívaným nástrojem společnosti je sponzoring. Firma LINEA NIVNICE, 

a.s. se zapojila do projektu „Ovoce do škol“. Jeho cílem je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, 

vytvořit u dětí správné stravovací návyky a snížit tak dětskou obezitu. [33] Mezi další
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 aktivity, které společnost sponzoruje, patří Buchlovské hudební léto, Jazz víkend, Daruj krev 

s ČČK, charita v Uherském Brodě, turnaj v technickém lezení a další. [34]  

 

POS a POP materiály 
 

Jedná se o prostředky používané ke komunikaci v místě prodeje a nákupu produktů. 

Společnost v současnosti pracuje na vývoji těchto materiálů.  
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3 Teoretická východiska merchandisingu 

3.1 Charakteristika maloobchodu 

3.1.1 Vymezení maloobchodu 
 

Pro účely živnostenského zákona lze maloobchod vymezit jako nákup a následný 

prodej zboží konečnému spotřebiteli bez transformace. Čili bez toho aniž by se nějakým 

způsobem změnila povaha produktu. [19] 

Maloobchod lze pro potřeby statistiky členit na potravinářský a nepotravinářský. 

Předmětem činnosti potravinářského maloobchodu je zejména prodej potravin. V sortimentu 

těchto prodejen se obvykle nachází také velké množství nepotravinářského zboží. Pro 

potravinářský maloobchod je typické to, že je významně koncentrován a má největší 

průměrné velikosti prodejen a v evropských zemích má přibližně 30% podíl na celkovém 

maloobchodě. [4] 

Nepotravinářský maloobchod je charakteristický zejména tím, že v rámci něj velmi 

často vznikají nové typy a nalézá se stále nový sortiment. [4] 

V tabulce 3.1 je uvedeno členění maloobchodu dle typologie. Lze vidět, jak se 

jednotlivé druhy liší nabízeným sortimentem, rozlohou a také počtem výrobkových řad. Pro 

tuto diplomovou práci je nejvýznamnější supermarket, v němž je nabízeno převážně 

potravinářské zboží (nízkoobrátkové). 

 

Tab. 3.1 Typy maloobchodů 

Typ maloobchodu Charakteristika 

Specializovaný obchod Nabízí úzkou výrobkovou řadu 

Obchodní dům Má několik výrobkových řad 
Supermarket Má velkou rozlohu, nabízí nízkoobrátkové 

zboží 
Obchod se smíšeným zbožím Disponuje obvykle dlouhou prodejní dobou, 

omezenou nabídkou rychloobrátkového 
zboží 

Diskontní obchod Nabízí nízké ceny, má nízké marže 
Superstore Má velký prodejní prostor, k prodávanému 

zboží poskytuje i doprovodné služby 
Maloobchodník se zlevněným zbožím Nabízí nadbytečné a zbytkové zboží za 

nízké ceny 
Předváděcí místnost katalogového prodeje Poskytuje široký výběr značkového zboží, 

má vysoké marže 
Zdroj: [7, upraveno autorem]
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Maloobchodní síť 

 

Maloobchodní síť je tvořena uspořádaným souborem provozních jednotek 

maloobchodu, které mezi sebou utvářejí vzájemné vazby na základě příbuznosti i rozdílnosti 

sortimentu, konkurence i koordinace a kooperace činností. [13] 

Nejčastěji se na trhu vyskytuje maloobchodní síť stálá, která v dané lokalitě působí po 

celý rok. Na tuto síť je zaměřena i tato diplomová práce. Dále pak doplňková, jež je 

vytvořena pro určitou událost, jako jsou například vánoční trhy. Maloobchodní jednotky, 

které nemohou měnit své prodejní místo, bývají označovány jako stacionární. Jiným typem 

maloobchodní sítě mohou být ambulantní prodejny. Ty jsou pojízdné a mohou kdykoli 

změnit lokalitu svého působení. Jednotky uskutečňující svou činnost ve městech jsou 

nazývány jako městská maloobchodní síť. Opakem je pak venkovská, která je orientována ve 

venkovských sídelních útvarech. Je zde mnohem menší počet zaměstnanců než v rámci 

městské maloobchodní sítě. Má menší velikost, nižší úroveň marketingové komunikace  

a menší rozsah sortimentu. [13] 

3.1.2 Maloobchod realizovaný v síti prodejen (Store retail) 

 

Důležitým nástrojem je zde prodejna, kde obchodování probíhá. Store retail je 

charakteristický svými instrumentálními a strukturálními znaky. Cenová politika, nabízené 

služby a úroveň kvality nabízeného zboží patří mezi instrumentální znaky. Oproti tomu 

umístění prodejní jednotky, sortimentní profil, forma prodeje, velikost jednotky a stavební 

řešení spadají pod strukturální znaky. [4] 

V rámci maloobchodu realizovaného v síti prodejen lze členit jednotlivé typy 

maloobchodních formátů stálé stacionární maloobchodní sítě. Mezi ně patří níže uvedené 

typy. Pro tuto práci je nejdůležitější hypermarket a supermarket. 

 

Hypermarket 

 

Jedná se o velkoplošný maloobchodní formát. Jeho rozloha je minimálně 2500 m2. [4] 

V mezinárodním měřítku se jeho plocha pohybuje okolo 10 000 m2. [10] Nabízí zboží za 

relativně nízké ceny. Poskytuje až 50 000 sortimentních položek. Prodávají se zde potraviny  

i nepotraviny. Zákazníci mají k dispozici parkoviště. [4] 
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Diskont 
 

Tento maloobchodní formát nabízí nízké ceny, ale omezený rozsah sortimentu  

(maximálně 2 000 položek). Zákazníci zde naleznou především rychloobrátkové zboží. 

Kultura prodeje je na nižší úrovni. [4] 

Diskonty lze členit na tzv. hard discount, které nabízejí v průměru okolo 600 položek  

a z toho je 590 potravinářských a soft discount, jež nabízejí přibližně 1500 položek a z toho je 

1300 potravinářských. Prodejní plocha tohoto typu prodejen má zhruba 600 m2. [11] 
 

Convinience store 
 

Tyto typy prodejen mají menší rozlohu, umožňují rychlý a pohodlný nákup a poskytují 

také doplňkové služby. Sortiment se skládá z klasických potravin a vybraných druhů 

nepotravin jako například doplňků pro domácnost. Zboží je zde prodáváno za vyšší ceny. [4] 
 

Nákupní centrum 
 

Jedná se o soubor nejméně deseti maloobchodních jednotek, který se orientuje kolem 

jedné větší jednotky. Nejedná se o pevně danou formálně určenou jednotku. [8] Ta bývá často 

nazývána jako magnet. Tyto jednotky jsou provozovány jako celek pod jednou střechou. Tyto 

maloobchodní formáty poskytují široký a hluboký sortiment a doplňkové služby zákazníkovi. 

[4] 

Retail park 
 

Skládá se z minimálně tří maloobchodních jednotek, které jsou jednotně řízeny. 

Nemusí je však vlastnit jediná osoba. Tyto maloobchodní jednotky musí být v jednom 

komplexu, ale ne nutně pod jednou střechou. [4] 
 

Úzce specializovaná prodejna 
 

Jedná se o prodejnu s velmi hlubokým a úzkým sortimentem. Produkty jsou zde 

prodávány za vyšší ceny. Personál je speciálně vyškolen a poskytuje tedy zákazníkovi 

odborné poradenství při řešení problému. Tento typ maloobchodního formátu je obvykle 

umístěn v centru města. [4] 
 

Plnosortimentní obchodní dům 
 

Jde o soubor maloobchodních jednotek, které nabízejí hluboký a úzký sortiment 

s přibližně 200 tisíci položkami. Zákazníkům jsou k dispozici také doplňkové služby, jako 



 

22 

úschovna, parkoviště, elektronická platba, dětský koutek atd. Je zde vyškolený odborný 

personál. [18] 
 

3.1.3  Maloobchod realizovaný mimo sít prodejen (Non store retail) 
 

Tento typ maloobchodního prodeje je charakteristický tím, že nedisponuje stálým 

prodejním místem. Využívají se zde automaty, přímý prodej, zásilkové a elektronické 

obchody. [4] 

Doplňkový prodej je zajišťován zejména automaty. Ty nabízejí jak studené tak teplé 

pokrmy, prodej vstupenek a také jízdenek MHD. Tvoří přibližně jedno procento z celkového 

podílu typů maloobchodních prodejů v Evropě. [4] 

Dalším typem non store retail je zásilkový obchod. Ten je provozován prostřednictvím 

nabídkového katalogu a písemné objednávky. Zboží je tak dodáváno až do zákazníkova 

domu. Tento způsob maloobchodního prodeje tvoří přibližně čtyři procenta maloobchodního 

obratu. [4] 

Internetový obchod spočívá v nabídce i objednávce produktů přes internet. Tvoří 

přibližně 10% podíl na obratu maloobchodu. Zájem o internetové obchody roste také zejména 

proto, že ceny jsou zde mnohdy o 10 až 15 % nižší než v kamenných obchodech. [4] 

Jedním z dalších typů maloobchodu, realizovaném mimo síť prodejen, je přímý 

prodej. Tento typ obchodu se odehrává v místě a čase, který vyhovuje zákazníkovi na základě 

dohody s prodejcem. Schůzka se zákazníkem se obvykle odehrává na pracovišti, 

v domácnosti, u přátel či v restauraci. Velkou roli zde hraje samotná osoba prodejce. [4] 

3.1.4 Historie maloobchodu v ČR 
 

Maloobchod byl v České republice významně ovlivňován různými historickými 

událostmi. Po roce 1989 začal obchod procházet významnými změnami. S rostoucí 

konkurencí dochází ke zlepšování nákupních podmínek pro zákazníky, zkvalitňování  

a rozšiřování doprovodných služeb. Tradiční maloobchodní formáty začínají nahrazovat 

diskontní prodejny, hypermarkety a supermarkety. [18] 

Maloobchod v České republice se z historického hlediska vyvíjel v několika etapách, 

které jsou uvedeny níže.  
 

Maloobchod v meziválečném období 
 

Toto období je charakteristické rostoucím počtem obchodních domů. Zvyšovalo se 

množství konkurentů na trhu a tím se také zlepšovaly nákupní podmínky pro zákazníky. 

Existovaly také úzce specializované obchody. [15]
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Rozvoj maloobchodní sítě byl tehdy úzce spjat s regionální diferencovaností. Velkou 

roli zde hrál stupeň urbanizace. [15] 
 

Maloobchod v období centrálně plánované ekonomiky  
 

Podstatnými změnami prošel maloobchod nástupem roku 1948, kdy nastalo 

zestátňování soukromého sektoru. Počet maloobchodních sítí byl zredukován na polovinu. 

Protože při snižování počtu maloobchodních jednotek nedocházelo ke zvyšování velikosti 

těchto prodejen, snižoval se rozsah a kvalita nabízeného zboží. V 70. a 80. letech minulého 

století se začaly rozvíjet obchodní domy a samoobsluhy. [15] 
 

Maloobchod v období ekonomické transformace 
 

Po roce 1989 postupně dochází ke znovu obnovení soukromého sektoru. Maloobchod 

je významně ovlivňován rostoucí konkurencí. Začínají se objevovat zcela nové typy 

maloobchodních jednotek. V maloobchodě se využívají nové technologie a poznatky ze 

zahraničí. Podstatnou měrou se zde projevuje také globalizace. [15] 

Na obrázku 3.1 lze vidět, jak běh času utvářel maloobchod. Na základě stále rostoucí 

konkurence dochází k růstu a zejména ke zvyšování kvality služeb, které obchodní řetězce 

poskytují.  
 
 

Obr. 3.1 Teorie vývoje maloobchodu  

 

Zdroj: [18, str. 21]
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3.1.5 Současný maloobchod v ČR  
 

Mezi hlavní vývojové trendy v maloobchodě lze zařadit internacionalizaci, 

koncentraci, tržní dominanci a diverzifikaci. [18] V roce 2011 byl maloobchod v České 

republice ve znamení retail parků. [45] 

Od roku 2003 dochází k významnému růstu počtu diskontních prodejen v České 

republice, které jsou charakteristické svými nízkými cenami. Nabídka těchto řetězců začíná 

převyšovat poptávku, což vede ke změnám ve spotřebním chování zákazníků. Ti již mají 

vyšší nároky na kvalitu nakupovaného zboží a služeb. [18]                

Po roce 2005 se v České republice začínají opětovně rozvíjet hypermarkety, které se 

soustřeďují do středně velkých měst, protože plocha velkých měst je již vyčerpaná. Český 

maloobchodní trh dnes patří k jednomu z nejvíce koncentrovaných ve střední a východní 

Evropě. Supermarkety, hypermarkety a diskontní prodejny dnes mají podle průzkumu Incoma 

Research Praha a GfK téměř 60% podíl na celkových tržbách maloobchodů. [18] 

Okolo roku 2007 dochází k postupné změně preferencí spotřebitelů. Stále více chtějí 

nakupovat určité typy zboží, jako například pečivo, drogistické zboží či maso, v menších, 

specializovaných prodejnách. V tomto období se v České republice začíná výrazně rozvíjet 

maloobchodní formát typu convenience store. [18] 

Z hlediska spotřebitelských preferencí jsou v České republice nejoblíbenějším místem 

pro nákup hypermarkety. Hned druhou pozici pak zaujímají diskontní prodejny. Zájem  

o supermarkety v roce 2010 poklesl o dva procentní body. [18] 

Mezi TOP 5 řetězců, které jsou pro spotřebitele hlavním nákupním místem, patří 

Kaufland, Albert, Peny Market, Tesco a Lidl. [18] 

V porovnání se západní Evropou je maloobchod v České republice méně 

koncentrovaný. Výše uvedených TOP 5 obchodníků nemá na českém trhu ani poloviční podíl. 

Například ve Švédsku tito zaujímají téměř 90 % trhu. [44] 

3.1.6 Současný maloobchod v Evropě 
 

Během let 2007 až 2009 v Evropě významně sílil tržní podíl a oblíbenost diskontních 

prodejen. Velkou zásluhu na tomto trendu má zejména hospodářská krize, která přiměla 

většinu spotřebitelů k tomu, aby nakupovali co nejvíce efektivně. Při rozhodování o nákupu 

zboží začíná mít velký význam zejména cena. Díky základní úrovni merchandisingu mohou 

tento požadavek zákazníků velmi dobře naplnit právě diskonty. [46] 

Předmětem této práce jsou potraviny, konkrétně ovocné džusy, proto je vhodné 

zaměřit se na to, jaká je v Evropě koncentrace maloobchodu s potravinami. V tabulce 3.2 lze 
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vidět, jak jsou na tom jednotlivé evropské země včetně České republiky, jejíž podíl činí  

46,2 %. Největší podíl tohoto typu prodejen se nachází ve Švédsku a naopak nejnižší je 

v Polsku. 
 

Tab. 3.2 Koncentrace evropského maloobchodu s potravinami 

 

Zdroj: [24]
 

3.2 Merchandising 
 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení pojmu merchandising, pravidla jaká je nutno 

při jeho uplatňování dodržovat, specifikaci pojmu merchandiser a také charakteristiku místa 

prodeje. 

V češtině neexistuje přesná definice pojmu merchandising. Toto označení se používá 

pro různé způsoby uspořádání prodejního místa. Jiné vysvětlení říká, že se jedná o práci se 

zbožím v prodejním prostoru. Popřípadě bývá označován také jako proces, jehož cílem je najít 

optimální vystavení sortimentu, které povede ke zvýšení prodeje. Podstatou merchandisingu 

je: „Zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou 

cenu.“ (Vysekalová a kolektiv, 2011, str. 59) Z pohledu maloobchodu merchandising 

představuje finanční zhodnocení jakéhokoliv viditelného prostoru. Merchandising se 

především opírá o poznatky ze spotřebitelského chování. Prvořadým cílem merchandisingu je 

ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho, aby koupil konkrétní značky zboží. Tento pojem je pro 

maloobchod velmi důležitý zejména proto, že v konečném důsledku pomáhá zvyšovat zisk  

a obrat z prodeje. [1] 

Merchandisingové řízení se skládá z analýzy, plánování, získávání informací, 

manipulace se zbožím a také z kontroly prováděných maloobchodních činností. [12] 

V současnosti existuje celá řada činností, které merchandising v maloobchodě 

zahrnuje. Jsou to: úprava a umístění displejů, péče o zboží v regálech, aplikace poutačů,
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 instalace plakátů, kontrola jakosti, úprava cen zboží, soutěže pro spotřebitele, samostatné 

prezentace a také různé akce určené k podpoře prodeje. [10] 

Merchandising v maloobchodě se řídí zásadními pravidly. Prvním z nich je realizovat 

jej tam, kde zákazníkova potřeba vzniká, a to za konkurenčními výrobky, za výrobky, ke 

kterým má zákazník nákupní či spotřebitelský vztah a v rámci velké brand skupiny. Důležité 

je také využívání placených i neplacených regálů, facingů podle podílu na trhu. Optimální 

výška regálu je 150 cm. Zboží, které je umístěné u pokladny zvýší prodej až  

4 krát. Je-li umístěn druhý display ke konkrétnímu zboží, zvýší prodej až o 60 %. Vertikální 

uspořádání zboží, které má kratší záruční lhůtu, se umísťuje dopředu regálu. Propagační 

materiály se uplatňují přímo v místě nabídky zboží. Ve směru, ze kterého přichází nejvíce 

zákazníků, je vhodné umístit zboží v první řadě. Zboží stejné značky umístit společně. Ve 

vlastní řadě musí být první nejdražší zboží, levnější výrobek by měl být umístěn vedle 

srovnatelného konkurenčního výrobku při rozdělení zboží podle kategorie.                 

Dražší výrobek než srovnatelný konkurenční by měl být umístěn dále od tohoto 

konkurenčního výrobku. [1] 

Jedním z nejdůležitějších principů a cílů merchandisingu je získat maximální možný 

prostor pro vystavení produktů konkrétní společnosti a zvyšovat tak prodejní plochu výrobků. 

[10] 

3.2.1  Merchandiser 
 

Merchandiser je osoba, která má na starost především rozmísťování zboží v regále. 

Dalšími činnostmi, které provádí, jsou také označování zboží cenovkami, sledování stavu 

zásob na prodejně, zajištění dodržování pravidla FIFO při vystavování zboží, doplňování 

výrobků, úprava a také obnova cenovek, zachovávání výrobků v čistotě, zavádění POP 

prostředků a také péče o čistotu prodejních regálů. Důležitými předpoklady, které musí dobrý 

merchandiser naplňovat jsou organizační schopnosti, vizuální cítění, schopnost orientovat se 

v terénu a velmi dobré komunikační dovednosti. [47, 6] 

3.2.2 Místo prodeje (Poin of sale) 
 

Prodejní místo je důležitým mezníkem mezi konečným spotřebitelem a společností, 

kde se zákazník rozhoduje o nákupu. Díky tomu, že jsou spotřebitelé přesyceni reklamou  

a masovou komunikací, stávají se místa nákupu samy o sobě prostředkem podpory prodeje. 

Jak zjistila výzkumná agentura GfK, odehrává se nákupní rozhodnutí ze 70 až 75 % právě 

v místě prodeje.
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 To představuje jednu z nejdynamičtějších oblastí v rámci nabídky společností  

a poskytovaných služeb. [1] 

V souvislosti s prodejním místem se často objevuje pojem POS (point of sale). Tento 

pojem zahrnuje všechny materiály, týkající se konkrétních výrobků, rozmístěné na prodejní 

ploše. Účel, který mají tyto prostředky plnit, je nasměrovat zákazníky tam, kde si mohou daný 

výrobek koupit. Dále tyto materiály poskytují informace o ceně a samotném produktu. [1] 

POS prostředky je možné rozdělit do několika skupin, a to na tiskové materiály, do 

nichž patří plakáty, shelf talkery, letáky, wobblery a samolepky. Slouží ke zvýraznění 

prodejní plochy. Informace na nich uvedené mohou výrazně ovlivnit nákupní rozhodování 

spotřebitele. Dalším typem jsou pak 3D materiály jako světelná reklama, atypická produkce, 

propagační a dárkové předměty. Ty jsou velmi často používány jako součást balení výrobků  

a tím podpory prodeje. Dalším prostředkem jsou také stojany, které slouží pro sekundární 

umístění. V neposlední řadě jsou také důležité tzv. merchandisingové doplňky, které ovšem 

neslouží ke komunikaci v prodejně, ale k zajištění čelního vystavení výrobku v regále.

Jedná se zejména o zakladače, úchytné předměty, plastové výřezy, spojovací prostředky, 

samolepící závěsy, regálové poutače, plastové lišty na cenovky, informační tabule a další. [1] 

 

Význam využívání POS prostředků 
 

Tyto materiály slouží jako významný nástroj podpory prodeje ve vztahu ke 

spotřebiteli. Dokáží silně ovlivnit nákupní rozhodování spotřebitele. POS prostředky, které si 

společnost vytvoří, odlišují prodejní plochu daného výrobku před konkurenčním. Umožňují 

realizaci komunikace obchodních a marketingových plánů firem. [1, 10] 

 

POS v České republice 
 

V České republice dnes existuje mnoho firem, které se zabývají výrobou různých typů 

POS materiálů. Společnosti si vybírají dodavatele těchto prostředků zejména na základě ceny, 

kvality, času dodávky a celkové úrovně služeb. [1] 

3.2.3 Způsoby umístění zboží v regále 
 

Pro konkrétní společnost je vždy žádoucí to, aby její zboží bylo v maloobchodě 

vystaveno tak, aby jej zákazníci zahlédli jako první. Toto pravidlo je velmi důležité zejména 

pro rychloobrátkové zboží, nad jehož koupí spotřebitel nepřemýšlí. [1]
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Společnost si vždy musí vyjednat na základě dohody s obchodním zástupcem 

maloobchodu a příslušné osoby na provozovně, jaký prostor bude pro její zboží vymezen. 

V zásadě zde platí několik pravidel. Nejdražší výrobky společnosti by měly být vystaveny 

jako první v pořadí, levnější výrobky pak následují. Výrobky by měly být uloženy ve výšce 

cca 150 cm, tedy na úrovni očí. Nejvyšší přípustná pozice je na úrovni vlasů a nejnižší na 

úrovni pasu. Maloobchod by měl mít v souvislosti s vystavováním zboží vždy na paměti, jaká 

je průměrná výška zákazníka. Zboží dané společnosti by nemělo být odděleno konkurenčními 

výrobky. [1]

Pokud se ovšem jedná o maloobchod, kde je zboží uspořádáno podle výrobkové 

kategorie, uplatňují se odlišné zásady. Pokud je výrobek dané společnosti levnější než 

srovnatelný konkurenční, je vhodné levnější výrobek umístit vedle dražšího konkurenčního. 

Většina zákazníků tak sáhne po cenově výhodnějším produktu, což je pro konkrétní 

společnosti výhodné. Je-li naopak zboží dané společnosti dražší než srovnatelné konkurenční 

zboží, je důležité snažit se umístit jej dále od levnějšího konkurenčního výrobku. [1] 
 
 

Obr. 3.2 Závislost mezi prodejností zboží a výškou jeho umístění v regále 
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Zdroj: [1, upraveno autorem] 
 

Obrázek 3.2 znázorňuje závislost mezi prodejností zboží a výškou jeho umístění 

v regále. Je zde vidět, že při umístění zboží ve výšce 150 cm je procento neprodaného zboží 

nulové. Naopak jsou-li produkty vystaveny ve výšce nad 190 cm, lze očekávat, že 

neprodaného zboží bude okolo 87 %.
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3.2.4 Facing výrobků 
 

Základním nástrojem, který merchandiser nutně potřebuje k výkonu své práce je 

takzvaný plánogram. Jde o seznam toho, jak mají být výrobky konkrétní společnosti 

rozmístěny a uloženy v rámci prodejní plochy maloobchodu. Plánogram obsahuje jednak 

umístění v jednotlivých úrovních v rámci regálu, čili vertikální uspořádání a také rozmístění 

v rámci jedné úrovně, což představuje horizontální umístění. Velmi důležitý je zde počet 

takzvaných fejsů. Ty jsou tvořeny jednotlivými výrobky uloženými vedle sebe při čelním 

pohledu zákazníka na regál či počtem obalů. [1] 
 

Facing představuje konkrétní počet produktů stejného sortimentu vystavovaný 

v regálu na přední viditelné pozici. [2] 

3.2.5 Sekundární rozmístění zboží 
 

Pojem sekundární znamená, že jde o umístění výrobků v prodejně ještě na jiném 

místě, než v klasickém regále. Zboží je tedy v maloobchodě přítomno dvakrát. Patří sem 

veškeré přenosné a také akční stojany. Mohou být vyrobeny z kartonu, plastu či kovu. Cílem 

společností je mít co největší počet těchto materiálů v co nejvíce prodejnách. [1] 

Akční stojany se používají zejména pro upoutání pozornosti na nový výrobek či slevu. 

Na základě výzkumů bylo zjištěno, že využití sekundárního umístění může zvýšit prodej až  

o 60 %. [14] 

Tato forma vystavení zboží slouží především k odlišení výrobků od konkurenčních, 

k lepší prezentaci zboží a je impulsem pro nákupní rozhodování zákazníka. V současnosti 

dochází v České republice k velmi výraznému nárůstu počtu těchto materiálů. [1] 

Společnosti dnes využívají k merchandisingu obchodní zástupce, externí zaměstnance 

nebo služby externí specializované agentury. [1] 

3.2.6 Označení výrobků cenovkami 
 

V maloobchodech se běžně používají dvě různé barvy cenovek. Jedna barva označuje 

cenu zboží se sníženou sazbou a druhá s běžnou sazbou DPH. Je důležité, aby cena byla  

na výrobku označena tak, aby s ním zákazníci nemuseli manipulovat za účelem jejího zjištění. 

Označování zboží cenami je významnou úlohou merchandisera. Ten by měl mimo jiné 

sledovat ceny výrobků v zásobách a ceny v prodejně. Jestliže jsou ceny různé, nové zboží by 

měl umístit dozadu ve stojanu a staré výrobky dopředu. [1].
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3.2.7 Záruční lhůty 
 

Významným úkolem merchandisera je také sledování záručních lhůt výrobků. Měl by 

informovat pověřené pracovníky na prodejně o možných potížích ještě dříve, než nastanou. 

Základním pravidlem je zde to, že čerstvé zboží je umísťováno dozadu a starší výrobky 

dopředu. [1] 
 

3.2.8 Propagační materiály 
 

Cílem těchto prostředků je nasměrovat zákazníka k místu, kde se daný výrobek 

prodává a přesvědčit ho o koupi. [1]         

Tyto komunikační nástroje jsou označovány jako POS/POP materiály. POS bývají 

nejčastěji tištěné plakáty, letáky, shelf woblery, nástěnné poutače, samolepky na prodejní 

ploše, podlahová grafika. Dalšími prostředky jsou také světelné reklamy, LCD displeje, 

nafukovací, plastové, kartonové a jiné makety produktů. [14] 

Nejčastěji se propagační materiály instalují na prodejní plochu v rámci standardního 

regálu. Využívají se zde například samopodavače, zarážky, lišty a další. Umožňují ohraničit 

prodejní plochu a prostor pro konkrétní výrobky. Dalším místem jsou skladovací prostory  

a kancelář vedoucích. Propagační materiály jsou zde vystavovány zejména proto, že je 

důležité zaměstnancům neustále připomínat, jaké produkty se v maloobchodě prodávají. Čím 

více pracovníci nabízené zboží znají, tím hlubší vztah k němu mají a vycházejí lépe vstříc 

požadavkům společnosti. Neméně důležité jsou také výkladní skříně. Ty jsou velmi dobrým 

nástrojem pro reklamu. Umísťují se zde běžně atrapy konkrétních výrobků či jiné propagační 

materiály. Propagační materiály se pak také umisťují u dveří a vstupních prostor. Tato oblast 

slouží zejména pro připomenutí výrobku, které může zákazník v prodejně koupit. Často se zde 

používají samolepky jako forma propagačních materiálů. Důležitost se v současné době klade 

i oblasti vyhrazené pro zákazníky a pro jejich nákupní tašky. [1] 

3.3 POP a in-store komunikace  
 

Tato kapitola se zaměřuje na POP materiály, jejich využití a charakterizuje pohled  

na tento typ komunikace z hlediska maloobchodu. 

POP prostředky zahrnují všechny reklamní a propagační materiály vytvořené pro 

konkrétní produkt. Jejich úkolem je vyvolat v zákazníkovi impuls k nákupu. [2]
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In-store komunikace je u nás již velmi důležitou součástí marketingového plánu. 

V České republice si již také společnosti uvědomily, že prodejní místo představuje 

významnou příležitost k ovlivňování nákupního rozhodování zákazníka. V České republice je 

pro in-store podporu vyhrazeno zhruba 25 % z celkových rozpočtů společností na reklamu. 

[2] 

Mezi silné stránky POP komunikace, které vedou firmy k tomu, aby ji využívaly, patří 

to, že dokáží v daný okamžik ovlivnit nákupní chování a rozhodování zákazníka.

Efekty POP podpory lze měřit. Využívá se zde takzvaný brand lift index. Je-li v prodejně 

umístěn například prodejní displej, zvyšuje se pravděpodobnost nákupu tohoto výrobku  

o trojnásobek. Tyto materiály umožňují rychlý přenos informací k zákazníkovi a kontakt 

s výrobky. Jde o jednu z nejvýznamnějších funkcí této komunikace. POP prostředky zvyšují 

účinnost působení na zákazníka ve spojení s ostatními formami komunikace. Jestliže tyto 

materiály navazují například na mediální kampaň, mohou plnit informačně-navigační roli. [2] 

Společnosti však mohou odrazovat od aplikování POP komunikace i slabé stránky. 

Mezi ně patří to, že měření efektivity POP prostředků probíhá v omezené míře. To je 

nevýhodné zejména pro ty firmy, které nejsou schopny jednoduše a rychle zhodnotit účinnost 

této komunikace. Existují přímí odpůrci POP. Ti argumentují zejména tím, že je výroba  

a realizace těchto prostředků drahá a složitá. POP komunikace je náročná na distribuci  

a logistiku. Poměrně vysoké jsou náklady na výzkum a vývoj POP materiálů. Plošný zásah 

POP komunikace je menší než u nadlinkových aktivit. [2] 

V současnosti se v oblasti in-store komunikace objevují nové trendy jako infokiosky. Ty 

elegantně doplňují prodejní místo. Umožňují poskytovat aktuální informace o nabízených 

produktech. Zvláštní alternativou je zde využívání holografické fólie s dotykovou aplikací  

a projektorem. Foto infokiosku využívající tuto technologii je uvedeno v příloze č. 11. 

Nevýhodou POP materiálů byla dosud jejich nehybnost. Objevila se ovšem nová technologie, 

která dokáže tyto prostředky uvést do pohybu. Jedná se o tzv. bluetooth body. Informace  

o zboží jsou zde přenášeny prostřednictvím mobilních telefonů díky bezdrátovému přenosu. 

[48] 

Z pohledu maloobchodu lze POP materiály rozdělit na dvojdimenzionální (2D)  

a třídimenzionální (3D). V prodejnách se dnes objevuje velké množství právě 

dvojdimenzionálních prostředků. In-store materiály nasazené v maloobchodě komunikují 

přibližně z 90 % cenu a asi 10 % image značky. 3D komunikační prostředky jsou mnohem
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 více finančně náročné než dvojdimenzionální. Jsou proto využívány obvykle  

u nejvýznamnějších brandů. 

POP materiály jsou pro maloobchod velmi výhodné. Poskytují mu totiž dva druhy 

příjmů. A to ve formě poplatků za umístění těchto prostředků na prodejně a také v podobě 

zvýšeného prodeje tímto způsobem komunikovaného zboží. 

Společnosti se snaží neustále vyvíjet nové technologie pro výrobu a umístění POP 

materiálů. Ve fázi vývoje je dnes digitální komunikace. [2] 

Významnou organizací v rámci POP komunikace je agentura POPAI. Ve střední 

Evropě má svou pobočku s názvem POPAI CENTRAL EUROPE. Jejím úkolem je zejména 

podporovat podlinkovou marketingovou komunikaci v místě prodeje. [40] 

Asociace POPAI CENTRAL EUROPE realizuje také průzkumy v oblasti vnímání 

POP komunikace veřejností, postojů zadavatelů reklamy k in-store komunikaci a také měření 

efektivity POP prostředků. [41]  

Na základě provedených průzkumů bylo zjištěno, že POP prostředky dnes vždy 

popřípadě velmi často nasazuje 75 % zadavatelů reklamy. V současnosti činí investice  

do celkové in-store komunikace okolo 25 % ze souhrnných výdajů na komunikační kampaně. 

[41] 

Obr. 3.3 Investice zvolených společností do různých typů médií za prosinec 2011 

včetně in-store reklamy 

 

Zdroj: [38] 
 

Realizované kampaně na Obr. 3.3 deklarují společnosti Filip Media, In Store Media, 

New Vision Media, POS Media Czech Republic, Big Media, EURO NOVA & PARTNER`S, 

euroAWK, Filip Media, HANDY MEDIA, JCDecaux, MEDIA INVESTMENTS, 
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Mobilboard, New Vision Media, News Outdoor, Outdoor Akzent, POS Media Czech 

Republic, Super Poster, Cinema City Czech, CineXpress, Aqua Golf, HI-LCD, 

MEDIAPHARMA, ONYX Vision, Aqua Golf, FILIP Media, New Vision Media, POS Media 

Czech Republic. [38] 
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4 Metodika výzkumu  
 

Marketingový výzkum je vhodné rozdělit na dvě základní fáze, a to přípravná  

a realizační etapa. Součástí přípravné fáze je definice problému, určení cílů výzkumu, 

provedení orientační analýzy konkrétní situace a sestavení plánu výzkumu. Realizační etapa 

se skládá ze sběru dat, zpracovávání získaných údajů, analýzy dat, interpretování výsledků 

výzkumu, vytvoření závěrečné zprávy a prezentace. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

 

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. se domnívala, že merchandising produktové řady 

džusy HELLO není v maloobchodních jednotkách dodržován tak, jak bylo dohodnuto, a proto 

bylo nezbytné provést analýzu merchandisingu těchto výrobků. Problémem bylo, že firma 

nevěděla, zda byly její finanční prostředky na merchandising vynakládány efektivně či 

nikoliv. Organizace chtěla také posoudit, zda řetězce vystavují produkty, které byly 

zalistovány a měly být tedy uloženy v regálech a jaká je úroveň prezentace tohoto zboží. 

4.1.2 Definování cíle výzkumu 

 

Cílem marketingového výzkumu bylo zjistit, na jaké úrovni je v současnosti 

merchandising ovocných džusů HELLO ve vybraných maloobchodních prodejnách ve městě 

Frýdek-Místek. Průzkum byl zaměřen na tři oblasti merchandisingu a to přítomnost zvolených 

výrobků v prodejnách, jejich pozice a způsob prezentace. Vedlejším cílem pak bylo porovnat 

a identifikovat rozdíly mezi úrovní merchandisingu v jednotlivých maloobchodních 

jednotkách. 

4.1.3 Plán marketingového výzkumu 

 

Zdroje dat 
 

Jako podklad pro tuto práci sloužily sekundární zdroje dat, které byly získány 

z odborné literatury, periodik a také z internetových stránek společnosti LINEA NIVNICE, 

a.s., a to konkrétně z www.lineanivnice.cz. Pro dasažení cíle výzkumu bylo zapotřebí opatřit 

primární informace. Ty byly sesbírány prostřednictvím marketingového kvalitativního 

výzkumu a také získány na základě emailové komunikace s marketingovým pracovníkem 

firmy.
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Metoda a technika výzkumu 
 

Data byla shromážděna na základě kvalitativního výzkumu. Jednalo se o pozorování 

skryté a přímé v přirozených podmínkách. Úskalím této metody byly vysoké nároky  

na koncentraci pozorovatele a také záporný přístup obchodních řetězců k provádění tohoto 

výzkumu. Výhodou tohoto skrytého pozorování bylo to, že maloobchodní jednotky nemohly 

žádným způsobem zkreslovat skutečný stav ovocných džusů v regálech. Byly sestaveny 

pozorovací formuláře, do nichž se zaznamenávaly údaje zjištěné v místě prodeje. Viz příloha 

číslo 1. Pro každou prodejnu byly vždy využity tři pozorovací formuláře se zvolenými 

proměnnými pro indexy pozice, přítomnosti a prezentace. Jednotlivé varianty příchutí džusů 

HELLO byly vybrány na základě provedené pilotáže. Pozorování proběhlo čtyřikrát. Vždy 

dvakrát v úterý a dvakrát v pátek v odpoledních hodinách. V úterý bylo pozorování 

realizováno zejména za účelem zjistit, jak maloobchodní řetězce zvládají zajišťovat zásoby 

zboží před doručením nové zásilky, což bývá obvykle ve středu. Páteční pozorování bylo 

zvoleno pro posouzení toho, jak prodejny zvládají doplňovat a pečovat o zboží v regálech  

po doručení nových zásob a v nejvíce frekventované době. Získané informace pak byly 

zpracovány prostřednictvím tabulkového editoru MS Excel. 
 

Technika výběru vzorku 
 

Tab. 4.1 Seznam prodejen, v nichž probíhalo pozorování 

Zvolená prodejna Adresa 

Albert hypermarket 17. Listopadu 2262, Frýdek-Místek 

Albert supermarket Stará cesta 91, Frýdek-Místek 

Albert supermarket 1. máje 155, Frýdek-Místek 

Billa Staroměstská, Frýdek-Místek 

Hruška supermarket Růžový pahorek 547, Frýdek-Místek 

Hruška supermarket Frýdlantská 770, Frýdek-Místek 

Interspar Hlavní třída 3274, Frýdek-Místek 

Inva supermarket 8. Pěšího pluku 399, Frýdek-Místek 

Inva supermarket Třanovského 403, Frýdek-Místek 

Inva supermarket M. Chasáka 3144, Frýdek-Místek 

Inva supermarket T.G.M. 505, Frýdek-Místek 

Kaufland Revoluční 3470, Frýdek-Místek 

Tesco hypermarket Příborská 2270, Frýdek-Místek 

Tesco supermarket Slezská 3505, Frýdek-Místek 

Potraviny Novák a spol., veřejná obchodní společnost Heydukova 84, Frýdek-Místek 
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Pozorování proběhlo v maloobchodních jednotkách na území města Frýdek-Místek. 

Za základní soubor byly považovány všechny maloobchodní jednotky, v nichž se prodávají 

ovocné džusy HELLO ve Frýdku-Místku. Na základě konzultace s marketingovým oddělením 

společnosti LINEA NIVNICE, a.s., tvořily výběrový soubor prodejny, do nichž podnik 

dodává alespoň tři varianty příchutí svých ovocných džusů HELLO. Tuto podmínku splnilo  

15 prodejen uvedených v tabulce 4.1. 
 

Rozpočet výzkumu 
 

Rozpočet zahrnuje několik položek, které bylo nutno vynaložit, aby mohl výzkum 

proběhnout. K dopravě do zvolených maloobchodních jednotek bylo využito městské 

hromadné dopravy. V době realizace výzkumu byl tento způsob přepravy ve městě  

Frýdku-Místku po vyřízení příslušné průkazky zdarma. Náklady na dopravu tedy činily 0 Kč. 

Dále bylo nutno vytisknout pro každou návštěvu pozorovací formuláře. Celkem byly 

uskutečněny čtyři návštěvy prodejen. Pro každou z nich byly zapotřebí tři strany A4. 

Dohromady tedy muselo být vytištěno dvanáct stran A4. 

Položka Náklady v Kč 

Doprava 0 Kč 

Tisk pozorovacích formulářů (12*2 Kč) 24 Kč 

Náklady celkem 24 Kč 
 

 

Časový harmonogram 
 

Tab. 4.2 Časový harmonogram jednotlivých kroků výzkumu 

činnost 

Časové období 

1.12. – 

 4.12.  

2011 

10.12. - 

15.12.  

2011 

4.1. –  

9.1.  

2012 

12.1. –  

15.1.  

2012 

20.1. –  

25.1. 

2012 

1.2.  

2012 

7.2. – 

17.2. 

2012 

25.2. – 

6.3. 

2012 

7.3 –  

20.3.  

2012 

21.3 –  

27.3.  

2012 

Definování 
problému 

          

Plán 
výzkumu 

          

Tvorba 
formulářů 

          

Stanovení 
kritérií 

          

Výběr MO 
jednotek 

          

Pilotáž           

Sběr údajů           

Zpracování 
údajů 

          

Analýza 
údajů 

          

Návrhy a 
doporučení 
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Hodnotící kritéria 
 

Na základě konzultace s marketingovým oddělením společnosti LINEA NIVNICE, 

a.s. a vlastního uvážení byla stanovena kritéria pro požadovaný podíl prodejní plochy 

ovocných džusů HELLO, klíčový a doporučený sortiment. Hodnoty kritérií byly určeny také 

na základě velkého počtu konkurenčních ovocných džusů v prodejnách. Viz příloha č. 4. 
 

Hodnocení merchandisingu 
 

Úroveň merchandisingu ovocných džusů HELLO byla hodnocena prostřednictvím tří 

indexů. Na základě jejich aritmetického průměru byl stanoven Total Shopscore Index. Byly 

použity následující indexy: 
 

 Index přítomnosti (Inventory index) 
 

Tvoří jej tzv. Forward Stock konkrétních značek, Total Forward Stock, klíčový 

sortiment a doporučený sortiment. 
 

 Index pozice (Position index) 
 

Sledované proměnné tohoto indexu jsou umístění výrobku, pořadí značek, 

nepřerušovaný blok, sekundární vystavení, merchandising a také rotace zásob. 
 

 Index prezentace (Presentation index) 
 

Tento index se skládá z individuálního ocenění výrobku, sekundárního ocenění, POS 

prostředků v oblasti produktu, čisté prodejní plochy, čistoty zboží a také sekundárního 

umístění POSM. 

 

Pilotáž 
 

Předvýzkum sloužil k otestování vhodnosti zvolených hodnotících indexů a jejich 

proměnných ve vytvořených pozorovacích formulářích. Pilotáž proběhla ve třech vybraných 

maloobchodních řetězcích, a to Tesco, Albert a Interspar na území města Frýdek-Místek. 

Následně byly navštíveny všechny vybrané prodejny z důvodu zjištění, zda se v nich skutečně 

nachází zvolené varianty příchutí džusů značky HELLO.  

Na základě provedené pilotáže bylo zjištěno, že původní soubor variant příchutí 

ovocných džusů HELLO bude muset být upraven. V supermarketu Hruška Růžový pahorek, 
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Inva Třanovského, supermarketu Albert Stará cesta a 1. máje nebyly vůbec zalistovány 

varianty příchutí HELLO 100% Ananas a HELLO Černý rybíz, které byly následně 

z pozorování vyřazeny. 

4.2 Realizační fáze 
 

Pozorování probíhalo v patnácti zvolených maloobchodních jednotkách na území 

města Frýdek-Místek, jež lze vidět v tabulce 4.1. Do hodnocení byly zahrnuty následující 

varianty příchutí ovocných džusů, a to HELLO Meruňka, HELLO Višeň, HELLO  

Multi-vitamin, HELLO Jahoda, HELLO 100% Růžový grapefruit, HELLO 100% Jablko  

a HELLO 100% Pomeranč. Jako klíčový sortiment pak byl na základě konzultace 

s pracovníkem marketingového oddělení společnosti zvolen ovocný džus HELLO 100% 

Pomeranč a jako doporučený sortiment byly pozorovány džusy HELLO 100% Pomeranč  

a HELLO 100% Jablko. 

Pozorování bylo realizováno v úterý v odpoledních hodinách, aby bylo možné zjistit, 

do jaké míry maloobchodní jednotky zvládají řídit stav zásob a také pečovat o vystavení 

ovocných džusů HELLO. V pátek odpoledne bylo uskutečňováno další pozorování. Cílem 

bylo zjistit, jaká je úroveň merchandisingu ovocných džusů HELLO při běžném stavu zásob  

a ve frekventované době. Průzkum probíhal v rámci dvou týdnů. Zvolené prodejny byly 

navštíveny celkem čtyřikrát. Vždy dvakrát v úterý a dvakrát v pátek. Výzkum začal 7. 2. 2012 

a byl ukončen poslední páteční návštěvou maloobchodních jednotek 17. 2. 2012. Byly 

vytvořeny pozorovací formuláře pro Inventory, Position a Presentation index, kde byly 

zapsány zjištěné údaje a následně vyhodnoceny v tabulkovém editoru MS Excel, který byl 

využit pro tvorbu grafů, výpočet vzorců a zjištění průměrných hodnot. 
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5 Analýza merchandisingu džusu v maloobchodě 
 

Tato kapitola obsahuje analýzu dat zaznamenaných v pozorovacích formulářích  

a následnou interpretaci výsledků. 

 

5.1 Hodnocení proměnných Inventory indexu 
 

Inventory index byl sestaven z níže uvedených položek. 

5.1.1 Forward stock HELLO 
 

Tato proměnná se skládá z tzv. facingů pozorovaných produktů, v případě této práce 

z ovocných džusů HELLO a počtu facingů výrobku v dané kategorii, čili ovocné džusy. 

Facing tvoří každý jednotlivý viditelný produkt v regále. Forward stock tedy ukazuje, jaký 

podíl prodejní plochy výrobek zaujímá. 

Po dohodě se společností LINEA NIVNICE, a.s. a také na základě značné konkurence 

a provedené pilotáže bylo kritérium přijetí této proměnné stanoveno na 40 % prodejní plochy. 

Pro výpočet Forward stock (FWS) ovocných džusů HELLO byl použit vzorec 5.1. 

Vzorec pro výpočet FWS HELLO 

 (5.1) 

 

kde: 

FWS…forward stock HELLO 

Fh……počet facingů HELLO 

Fk……počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 

 

V případě dodržení požadavku 40 % prodejní plochy je Forward stock 1 a při 

nedodržení činí 0. Tabulka s výsledky FWS je uvedena v příloze č. 5. 

Nejnižší hodnota proměnné Forward stock činila 10 % a byla naměřena při druhém 

pozorování v hypermarketu Tesco. Naopak nejvyšší podíl prodejní plochy ovocných džusů 

HELLO byl zjištěn v supermarketu Hruška Frýdlantská v rámci druhého pozorování a činil  

72 %. 

Požadavek 40 % prodejní plochy byl splněn v prodejnách Albert supermarket na ulici 

1. máje při čtvrtém pozorování (17. 2. 2012), dále pak v Bille v rámci druhého pozorování 

(10. 2. 2012), v supermarketu Hruška Frýdlantská při druhém, třetím (14. 2. 2012) i čtvrtém 

pozorování, dále pak v supermarketu Inva 8. Pěšího pluku v rámci prvního (7. 2. 212), 

%100⋅=

k

h

F

F
FWS
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druhého a čtvrtého pozorování. Kritérium bylo dodrženo také v Invě na ulici M. Chasáka při 

druhém a čtvrtém pozorování. Velmi pozitivních výsledků proměnné Forward stock bylo 

dosaženo v supermarketu Tesco. Zde byl požadavek 40 % splněn při všech čtyřech 

pozorováních. V supermarketu Potraviny Novák pak bylo alespoň 40 % prodejní plochy 

dosaženo při prvním, druhém a čtvrtém pozorování. Lze tedy konstatovat, že stanoveného 

kritéria bylo alespoň při jednom ze čtyř pozorování dosaženo v sedmi prodejnách z patnácti 

sledovaných.  

 

Obr. 5.1 Forward stock HELLO 

 
 

Dále byly sestaveny aritmetické průměry veličiny Froward stock ovocných džuzů 

HELLO za všechny čtyři pozorování v jednotlivých prodejnách, které ukazují, jak jednotlivé 

maloobchody splňují požadavek 40 % prodejní plochy. Na obrázku 5.1 je v grafu vidět, že 

požadované kritérium 40 % prodejní plochy pro ovocné džusy HELLO bylo splněno jen 

v šesti z patnácti sledovaných maloobchodních jednotek. Z grafu lze také vyčíst, že  

9 prodejen je v této oblasti hodnoceno podprůměrně. Konkrétně byla veličina Forward stock 

dodržena v Bille (42 %), Invě na ulici M. Chasáka (46 %), Invě 8. Pěšího pluku (48 %), 

supermarketu Tesco (52 %), Potraviny Novák (57 %) a nejvyšší hodnoty dosáhl supermarket 

Hruška Frýdlantská (60 %). Tento výsledek není pro firmu pozitivní. Znamená to, že výrobky
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 společnosti jsou v současnosti vystavovány v menším množství, než by si LINEA NIVNICE, 

a.s. přála. Měla by tedy podniknout patřičné kroky vedoucí k nápravě této situace. 

Podíl, který na prodejní ploše jednotlivých maloobchodních jednotek zaujímá 

konkurence a HELLO zobrazuje graf na obrázku 5.2. Je zde patrné, že konkurenční ovocné 

džusy zaujímají ve zvolených prodejnách dvakrát více prodejní plochy (63 %) než ovocné 

džusy značky HELLO společnosti LINEA NIVNICE, a.s. (37 %). To je způsobeno poměrně 

vysokou konkurencí v rámci této produktové řady, kterou tvoří i mimo jiné džusy pod 

privátními značkami maloobchodníků. Z hodnocení lze vyvodit, že zákazníci při průchodu 

zvolenými prodejnami na první pohled uvidí spíše konkurenční značky ovocných džusů, než 

HELLO. Firma by se tedy měla snažit o zlepšení tohoto stavu. Pro společnost LINEA 

NIVNICE je na celkovém výsledku 37 % prodejní plochy, kterou zaujímají její ovocné džusy 

HELLO pozitivní to, že se tato hodnota velmi blíží požadovaným 40%. 
 

Obr. 5.2 Forward stock konkurence a ovocných džusů HELLO 

 

5.1.2 Forward stock HELLO Meruňka 
 

Pro výpočet Forward stock jednotlivých variant příchutí byl použit vzorec 5.2. 

Vzorec pro výpočet FWS HELLO Meruňka 

 

 (5.2) 

kde: 

FWS…forward stock HELLO Meruňka 

Fm……počet facingů HELLO Meruňka 

Fk……počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů

%100⋅=
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K hodnocení Forward stock zvolených příchutí ovocných džusů HELLO byla 

stanovena požadovaná kritéria splnění či nesplnění. Aby byl přijat FWS ovocného džusu 

HELLO Meruňka, bylo nutné, aby dosahoval hodnoty alespoň 5 %. 
 

Obr. 5.3 Forward stock HELLO Meruňka 

 
 

Z grafu na obrázku 5.3 je možné vidět, že požadované kritérium bylo splněno pouze 

ve dvou prodejnách, a to v Kauflandu, kde průměrný FWS za všechny čtyři pozorování činil  

6 % a v supermarketu Potraviny Novák (FWS = 10 %). Ovocné džusy HELLO Meruňka tedy 

nejsou v regálech zvolených maloobchodních jednotek vystavovány v takové míře, jakou 

společnost LINEA NIVNICE, a.s. požaduje (alespoň 5 %). Měla by tedy vhodným způsobem 

působit na prodejce, aby tento nevhodný stav změnili. 

Co se týče dílčích pozorování, byl Forward stock dodržen v Bille při čtvrtém 

pozorování 17. 2. 2012, dále pak v supermarketu Hruška Frýdlantská v rámci třetího 

pozorování 14. 2. 2012. Při jednom ze čtyř uskutečněných pozorování, konkrétně čtvrtém, 

bylo FWS alespoň 5 % dosaženo také v hypermarketu Interspar a v Invě na ulici 

Třanovského. Při druhém pozorování pak v Invě M. Chasáka. 
 

5.1.3 Forward stock HELLO Višeň 
 

Forward stock HELLO Višeň byl vypočten za použití vzorce 5.3. 

Vzorec pro výpočet FWS HELLO Višeň 

 

  (5.3) %100⋅=

k

v

F

F
FWS
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kde: 

FWS…forward stock HELLO Višeň 

Fv…počet facingů HELLO Višeň 

Fk...počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 
 

Aby mohl být Forward stock HELLO Višeň považován za dodržený, musela být jeho 

hodnota alespoň 5 %. 
 

Obr. 5.4 Forward stock HELLO Višeň 

 
 

Na obrázku 5.4 lze vidět, že FWS HELLO Višeň byl dodržen pouze v jediné prodejně 

a to v supermarketu Potraviny Novák, kde jeho průměrná hodnota za všechna pozorování 

činila 15 %. Tento výsledek významně převyšuje požadavky společnosti vzhledem k této 

variantě příchutě ovocných džusů HELLO. K Požadované hodnotě 5 % se pak nejvíce blížily 

prodejny Albert supermarket Stará cesta, Billa, Hruška Růžový pahorek a Tesco supermarket, 

jejichž FWS HELLO Višeň činil 3 %. 

Kritérium, které bylo zvoleno pro HELLO Višeň, pozorované maloobchodní jednotky 

plní podprůměrně. Opět je to pro firmu LINEA NIVNICE, a.s. velmi špatný výsledek a měla 

by usilovat o nápravu. 

5.1.4 Forward stock HELLO Růžový grapefruit 
 

Aby mohl být zjištěn Forward stock ovocných džusů HELLO Růžový grapefruit, byl 

využit vzorec 5.4. 

Vzorec pro výpočet FWS HELLO Růžový grapefruit 

 

  (5.4)
kde: 

%100⋅=

k

r

F

F
FWS



 

44 

FWS…forward stock HELLO Růžový grapefruit 

Fr…počet facingů HELLO Růžový grapefruit 

Fk…počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 
 

Pro splnění Forward stock ovocného džusu HELLO Růžový grapefruit bylo opět 

stanoveno kritérium alespoň 5 %. Z obrázku 5.5 je patrné, že největší podíl prodejní plochy je 

tomuto výrobku věnován v prodejně Albert supermarket na ulici 1. máje. Zde dosáhla hodnota 

FWS 9 %. Dále pak následují supermarket Hruška Frýdlantská, Inva M. Chasáka, Inva 

Třanovského, Inva 8. Pěšího pluku a supermarket Billa. Ve všech těchto maloobchodních 

jednotkách byl požadavek výše Forward stock dodržen. 

Požadovaných 5 % podílu prodejní plochy však nebylo dosaženo v osmi 

pozorovaných prodejnách, a to v hypermarketu Tesco, supermarketu Albert Stará cesta, 

Intersparu, Invě T.G.M., v Kauflandu, supermarketu Hruška Růžový pahorek, supermarketu 

Tesco, v Potravinách Novák a také v hypermarketu Albert, kde se tento výrobek při dvou ze 

čtyř pozorování vůbec nenacházel. 

Z výsledků je patrné, že ve zvolených maloobchodních jednotkách zaujímají ovocné 

džusy HELLO Růžový grapefruit menší podíl prodejní plochy, než požaduje společnost 

LINEA NIVNICE, a.s. Prodejci tedy neplní dohodnuté podmínky, a pokud chce firma zvýšit 

přítomnost této příchutě svých ovocných džusů na prodejnách, měla by vhodným způsobem 

změnit taktiky vyjednávání s těmito maloobchodníky. 
 

Obr. 5.5 Forward stock HELLO Růžový grapefruit 
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5.1.5 Forward stock HELLO 100 % Jablko 
 

Pro výpočet Forward stock ovocných džusů HELLO 100% Jablko sloužil vzorec 5.5.

Vzorec pro výpočet FWS HELLO 100% Jablko 



 

45 

 

 (5.5) 
 

kde: 

FWS…forward sotock HELLO 100% Jablko 

Fj…….počet facingů HELLO 100% Jablko 

Fk……počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 
 

Aby mohl být Forward stock HELLO 100% Jablko považován za dodržený, bylo 

nutné, aby jeho hodnota činila alespoň 15 %, a to z důvodu toho, že společnost LINEA 

NIVNICE, a. s. považuje tento výrobek za jeden z nejvýznamnějších. Podílí se, spolu  

s HELLO 100% Pomeranč, nejvíce na tržbách společnosti v dané výrobkové kategorii [48],  

a proto byl zařazen do doporučeného sortimentu.  

Z grafu na obrázku 5.6 lze vyčíst, že jediná prodejna, která splnila požadovaný podíl 

prodejní plochy, byla Hruška na ulici Frýdlantská (18 %). Všechny ostatní prodejny kritérium 

nedodržely. Nejhůře se pak umístil hypermarket Tesco, kde veličina Forward stock HELLO  

100% Jablko činila pouze 2 %.  

Toto je velmi špatný výsledek vzhledem k tomu, že společnost přikládá tomuto 

produktu velkou váhu. Firma LINEA NIVNICE, a.s. by tedy měla zvážit, zda v dané 

výrobkové kategorii a vzhledem ke značné konkurenci, není požadavek 15% podílu prodejní 

plochy příliš vysoký. Pokud zjistí, že není, měla by se rozhodnout, jak bude 

s maloobchodníky dále vyjednávat, aby více vystavovali ve svých regálech právě HELLO 

100% Jablko. 
 

Obr. 5.6 Forward stock HELLO 100% Jablko 
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5.1.6 Forward stock HELLO Jahoda 
 

Pro zjištění hodnoty Forward stock ovocných džusů HELLO Jahoda byl využit  

vzorec 5.6.  

Vzorec pro výpočet FWS HELLO Jahoda 

 

(5.6) 
 

kde: 

FWS…forward stock HELLO Jahoda 

Fja……počet facingů ovocných džusů HELLO Jahoda 

Fk……počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 
 

Rovněž v rámci tohoto produktu bylo určeno kritérium alespoň 5 %, na základě 

kterého pak byl Forward stock splněn či nikoli. Graf na obrázku 5.7 ukazuje, že požadovaný 

podíl prodejní plochy pro tento výrobek byl splněn v osmi z patnácti sledovaných 

maloobchodních jednotek. Nejlépe se umístila Inva na ulici M. Chasáka a Hruška 

Frýdlantská, jejichž hodnota FWS činila 9 %. Naopak nejhorší pozice dosáhl Kaufland  

(FWS = 1 %) a hypermarket Tesco (FWS = 1 %). 

Pozorování ukázalo, že větší polovina sledovaných prodejen plní požadavek 

společnosti v rámci ovocných džusů HELLO Jahoda. Pro zvýšení prodejní plochy těchto 

výrobků v maloobchodních jednotkách, kde kritérium 5 % nebylo splněno, by společnost 

měla změnit taktiky vyjednávání. 
 

Obr. 5.7 Forward stock HELLO Jahoda 
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5.1.7 Forward stock HELLO Multi-vitamin 
 

K výpočtu Forward stock HELLO Multi-vitamin soužil vzorec 5.7. 

Vzorec pro výpočet FWS HELLO Multi-vitamin 

 

 (5.7) 
 

kde: 

FWS…forward stoct HELLO Multi-vitamin 

Fmu…..počet facingů HELLO Multi-vitamin 

Fk……počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 
 

Kritérium, na základě kterého byl FWS HELLO Multi-vitamin dodržen či nedodržen, 

činilo 5 %. Jak lze vidět na obrázku 5.8, tento podíl prodejní plochy splnilo pět pozorovaných 

maloobchodních jednotek. Nejvyšší hodnoty FWS bylo dosaženo v prodejnách Inva  

M. Chasáka a Hruška Frýdlantská (8 %). Na nejhorší pozici se pak umístil hypermarket 

Tesco, kde FWS činil pouze 1 %. 

V případě ovocných džusů HELLO Multi-vitamin více jak polovina maloobchodníků 

nedodržuje dohodnuté podmínky se společností LINEA NIVNICE, a.s. Firma by měla opět 

zvážit, zda při velmi vysoké konkurenci nejsou její požadavky příliš vysoké. 
 

Obr. 5.8 Forward stock HELLO Multi-vitamin 
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5.1.8 Forward stock HELLO 100% Pomeranč 
 

Aby bylo možné zjistit hodnotu Forward stock HELLO 100% Pomeranč, byl využit 

vzorec 5.8. 

Vzorec pro výpočet FWS HELLO 100% Pomeranč 

 

 (5.8) 
 

kde: 

FWS…forward stock HELLO 100% Pomeranč 

Fp……počet facingů HELLO 100% Pomeranč 

Fk……počet facingů výrobkové kategorie ovocných džusů 
 

Protože byl ovocný džus HELLO 100% Pomeranč zvolen jako klíčový sortiment, 

požadovaný podíl prodejní plochy byl tedy stanoven na 15 %. Jak je vidět v grafu na obrázku 

5.9, Forward stock byl u tohoto produktu dodržen pouze u dvou maloobchodních jednotek,  

a to v supermarketu Tesco (FWS = 17 %) a Hruška Frýdlantská (FWS = 15 %).  Nejhoršího 

pozice dosáhl Albert hypermarket a Tesco hypermarket s 3 % Forward stock. To je poměrně 

negativní výsledek vzhledem k tomu, že je tento výrobek pro společnost velmi podstatný, 

protože jí přináší nejvyšší tržby z dané výrobkové kategorie. LINEA NIVNICE, a.s. by  

se tedy měla snažit prodejce více motivovat k tomu, aby zvyšovali podíl prodejní plochy pro 

tento produkt nebo popřípadě opět zvážit, zda není kritérium příliš vysoké. 
 

Obr. 5.9 Forward stock HELLO 100 % Pomeranč 
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5.1.9 Klíčový sortiment 
 

Klíčový sortiment představuje produkt či produkty, které jsou pro společnost velmi 

důležité z hlediska jejich podílu na prodejní ploše. Pro firmu LINEA NIVNICE, a.s. je tímto 

výrobkem z kategorie ovocných džusů HELLO 100% Pomeranč. Pokud byl tento produkt 

v maloobchodní jednotce přítomen, získal hodnotou 1, což znamená splněno. V případě, že  

se ovocný džus HELLO 100% pomeranč nenacházel v prodejně, byla mu přiřazena  

0 – nesplněno. 

Ve třech případech pozorování nebyl klíčový sortiment na prodejně přítomen. Jednalo 

se o třetí pozorování ze dne 14. 2. 2012 v supermarketu Albert Stará cesta, dále pak při 

prvním pozorování 7. 2. 2012 v Invě M. Chasáka a v rámci druhého pozorování 10. 2. 2012 

v supermarketu Potraviny Novák. 

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. by se měla snažit vhodným vyjednáváním 

s maloobchodníky zabránit tomu, aby klíčový sortiment na prodejnách chyběl. 
 

5.1.10 Doporučený sortiment 
 

Tato proměnná, která rovněž slouží k výpočtu celkového Inventory indexu, zahrnuje 

jak klíčový sortiment, tak další významný produkt pro firmu. V případě této práce se jedná  

o ovocné džusy HELLO 100% Pomeranč a HELLO 100% Jablko. Aby mohl být doporučený 

sortiment označen jako dodržen, čili hodnotou 1, musí být na prodejně přítomny oba zvolené 

výrobky. Jinak se do vzorce pro zjištění Inventory indexu dosadí 0. 

Doporučený sortiment nebyl v rámci všech čtyř pozorování dodržen ve čtyřech 

případech. Jednalo se o třetí pozorování 14. 2. 2012 v supermarketu Albert Stará cesta, což 

vyplývá již z nedodržení klíčového sortimentu, dále pak při prvním pozorování 7. 2. 2012 

v Invě M. Chasáka, také při prvním pozorování 7. 2. 2012 v supermarketu Tesco a v rámci 

druhého pozorování 10. 2. 2012 v supermarketu Potraviny Novák. 

Doporučený sortiment je pro firmu velmi důležitý, a proto je nezbytné, aby se snažila 

zajistit, že v prodejnách nebude chybět. 

5.1.11 Inventory index 
 

Pro výpočet Inventory indexu sloužily všechny výše uvedené proměnné.  

Vzorec pro výpočet Inventory indexu 
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I…..Inventory index 

F1…Forward stock HELLO 

F2…Forvard stock HELLO Meruňka 

F3…Forward stock HELLO Višeň

F4…Forward stock HELLO Růžový grapefruit 

F5…Forward stock HELLO 100% Jablko 

F6…Forward stock HELLO Jahoda 

F7…Forward stock HELLO Multi-vitamin 

F8…Forward stock HELLo 100% Pomeranč 

F9…Klíčový sortiment 

F10...Doporučený sortiment 
 

Průměrný celkový Inventory index za všechna pozorování činí 40,83 %. Lze tedy říci, 

že maloobchodníci v průměru dodržují požadovaný podíl prodejní plochy HELLO. 

Průměrný Inventory index za všechna pozorování v jednotlivých prodejnách 

zachycuje graf na obrázku 5.10. Z něj je patrné, že nejvyšší hodnoty tohoto indexu dosáhla 

Hruška na ulici Frýdlantská (77,5 %), v níž byl při všech čtyřech pozorováních přítomen 

klíčový i doporučený sortiment. Vzhledem k poměrně značné konkurenci je to pro společnost 

LINEA NIVNICE, a.s. velmi pozitivní výsledek. Dobrého výsledku dosáhl také supermarket 

Potraviny Novák (I = 60 %). Hodnota mohla být i vyšší, kdyby při druhém pozorování 10. 2. 

2012 nechyběl na prodejně klíčový a tedy i doporučený sortiment. Čtvrtého nejlepšího 

výsledku Inventory indexu bylo dosaženo v supermarketu Tesco (I = 55 %). Zde ovšem při 

prvním pozorování 7. 2. 2012 nebyl přítomen doporučený sortiment. Nejhůře se pak umístil 

hypermarket Albert, Tesco a Inva T.G.M., které dosáhly hodnoty Inventory indexu pouhých 

20 %. 

Obr. 5.10 Inventory index dle jednotlivých prodejen 



 

51 

Protože se pozorované maloobchodní jednotky liší svou velikostí, byly pro lepší 

přehlednost výsledků rozděleny na prodejny, jež disponují maximálně třemi pokladnami (Inva 

T.G.M., Inva Třanovského, Inva M. Chasáka, Inva 8. Pěšího pluku, Hruška Frýdlantská  

a Potraviny Novák) a na ty, které mají čtyři a více pokladen (hypermarket Albert, 

hypermarket Tesco, supermarket Albert Stará cesta, Interspar, Kaufland, Hruška Růžový 

pahorek, Billa, supermarket Albert 1. máje a supermarket Tesco). 

Průměrný Inventory index pro menší prodejny, v nichž se nachází maximálně tři 

pokladny, znázorňuje graf na obrázku 5.11. Průměrná hodnota indexu přítomnosti je zde  

54 %. 
 

Obr. 5.11 Inventory index pro prodejny do tří pokladen 
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Přítomnost zvolených produktů na prodejní ploše u větších maloobchodních jednotek 

se čtyřmi a více pokladnami zobrazuje graf na obrázku 5.12. Průměrný Inventory index těchto 

prodejen činí 32 %. 
 

Obr. 5.12 Inventory index pro prodejny se čtyřmi a více pokladnami 
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Na základě rozdělení pozorovaných prodejen dle jejich velikosti bylo zjištěno, že 

menší prodejny s maximálně třemi pokladnami, plní požadavky společnosti LINEA 

NIVNICE, a.s. v oblasti přítomnosti svých výrobků na prodejní ploše lépe, než větší 

maloobchodní jednotky. Příčinou může být zejména to, že menší prodejny nemají tak silnou 

vyjednávací pozici jako ty větší, proto si nemohou dovolit porušovat dohodnuté podmínky. 
 

5.2 Hodnocení proměnných Position indexu 
 

Pomocí tohoto indexu lze zhodnotit, jak je produkt umístěn v regálech 

maloobchodníků. Na základě dodržování proměnných Position indexu je pak možné zvýšit 

prodejnost zvoleného výrobku. 

Pro potřeby této práce bylo vytyčeno šest proměnných, a to umístění ve výši oči, 

sekundární umístění, pořadí značek, nepřerušovaný blok, rotace zásob a merchandising. 

Position index byl vypočten na základě vzorce 5.10. 

Vzorec pro výpočet Position indexu 

 

  (5.10) 

 

kde: 

Po…Position index 

F1…Umístění ve výši očí 

F2…Sekundární umístění 

F3…Pořadí značek 

F4…Nepřerušovaný blok 

F5…Rotace zásob 

F6…Merchandising 
 

Pokud je daná proměnná Position indexu dodržena, do výše uvedeného vzorce  

se dosadí hodnota 1 a v případě, že není, doplní se 0. 
 

 

5.2.1 Umístění ve výši očí 
 

Tento faktor je považován za dodržený pouze tehdy, je-li pozorovaný výrobek umístěn 

ve výši očí zákazníka, tedy přibližně na úrovni 150 cm. 

Ovocné džusy HELLO byly umístěny ve výši očí pouze v pěti z patnácti 

pozorovaných prodejen, a to v hypermarketu Albert, supermarketu Albert Stará cesta, Bille, 

Intesparu a v supermarketu Tesco (viz příloha č. 6). Ve zbylých deseti maloobchodních
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 jednotkách nebyla tedy tato proměnná dodržena. Produkty byly převážně vystaveny  

na úrovni pasu zákazníka. 

V průběhu všech čtyř pozorování se tento faktor v jednotlivých prodejnách neměnil,  

a pokud byl tedy při prvním pozorování dodržen, stejně tomu bylo i při ostatních 

pozorováních. Je tedy zřejmé, že maloobchodníci příliš často nemění výšku umístění zboží  

ve svých regálech, což je v tomto případě pro společnost LINEA NIVNICE, a.s. nevýhodné  

a musí učinit potřebné kroky k nápravě. 
 

5.2.2 Sekundární umístění 
 

Tato proměnná Position indexu je pro výrobce velmi důležitá. Může totiž významně 

zvýšit prodejnost požadovaného výrobku. Tento faktor je splněn tehdy, je-li produkt vystaven 

znovu ještě na jiném místě v prodejně, než běžně, v případě této práce v regále s ovocnými 

džusy. 

Během všech čtyř uskutečněných pozorování v patnácti zvolených prodejnách byla 

tato proměnná dodržena pouze při jednom z pozorování v jediné prodejně a tou byl 

hypermarket Albert. Zde byly ovocné džusy HELLO „v akci“ a byly umístěny v rámci toku 

zákazníků na zvláštním regálu. Vzhledem k tomu, že ostatní konkurenční ovocné džusy, 

konkrétně značek Rauch, Relax a Pfanner, druhotně vystavovány byly, je to pro společnost 

LINEA NIVNICE, a.s. alarmující zjištění. Měla by se snažit maloobchodníky více motivovat, 

aby byly ovocné džusy HELLO v prodejnách umísťovány i sekundárně. 
 

5.2.3 Pořadí značek 
 

Tato proměnná Position indexu je založena na pravidle, že produkty jsou v regálech 

uspořádány horizontálně, tedy v jedné linii. 

Faktor „pořadí značek“ nebyl dodržen ve třech z patnácti sledovaných prodejen, a to 

v supermarketu Albert 1. máje, Tesco a Kauflandu, kde byly ovocné džusy HELLO 

umísťovány spíše za sebou, než aby tvořily horizontální linii. V ostatních prodejnách bylo 

toto pravidlo splněno a proměnná byla označena za dodrženou. Společnost LINEA NIVNICE, 

a.s. by se měla dohodnout se třemi prodejnami, v nichž nebylo pořadí značek dodrženo  

a sjednat tak nápravu. 
 

5.2.4 Nepřerušovaný blok 
 

Pro většinu výrobců je důležité, aby zákazníci v prodejně při pohledu na regál viděli 

celou škálu variant produktů, které jim nabízí. Proměnná Position indexu „nepřerušovaný
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 blok“ je tedy splněna tehdy, když jsou produkty jednoho výrobce vestaveny vedle sebe  

a nejsou přerušeny jinou konkurenční značkou.  

Při realizovaných pozorováních bylo zjištěno, že ve třech prodejnách nebylo toto 

pravidlo dodržováno. Jednalo se o supermarket Billa, hypermarket Tesco a Kaufland. Pro 

společnost LINEA NIVNICE, a.s. je to poměrně závažné zjištění, vzhledem k tomu, že tato 

zásada je považována za jednu ze základních a pro maloobchodníky není příliš obtížné zajistit 

její dodržování. Firma by se měla snažit přimět prodejce, aby toto pravidlo skutečně plnili. 
 

5.2.5 Rotace zásob 
 

Tato proměnná je rovněž nedílnou součástí Position indexu, a to zejména co se týká 

potravinářských výrobků. Pro rozhodnutí o jejím splnění či nesplnění je nutno využít tzv. 

pravidla FIFO. To říká, že zboží s nejdelší trvanlivostí má být umístěno v regále vzadu  

a s nejkratší trvanlivostí vpředu. 

Během všech čtyř pozorování v jednotlivých zvolených maloobchodních jednotkách 

byl tento faktor vždy splněn. Je to způsobeno zejména tím, že tato proměnná má větší význam 

pro samotného prodejce, kterému by se jinak hromadilo prošlé zboží. V rámci Position indexu 

se jedná o jedinou proměnnou, která je dodržena na 100 %. 
 

5.2.6 Merchandising 
 

Tato proměnná Position indexu v sobě zahrnuje několik pravidel, která musí být 

dodržena, aby bylo možné označit ji jako splněnu. Mezi ně patří to, že zákazník musí být 

schopen přečíst etiketu a tedy název výrobku i výrobce. Dále pak musí být jasně a na první 

pohled vidět cena produktu. To vše musí zajišťovat dobré osvětlení zboží. Výrobek musí být 

vybalen z přepravních obalů a srovnán do řad v regále. 

Během všech čtyř pozorování bylo zjištěno, že zvolené prodejny dbají o úroveň 

merchandisingu vystavovaných produktů. Pouze dvě z patnácti sledovaných maloobchodních 

jednotek na tom byly hůře. Jednalo se o Kaufland, u něhož musela být proměnná 

„merchandising“ označena ve dvou případech jako nedodržena, a to při prvním a třetím 

pozorování 7. 2. 2012 a 14. 2. 2012. Některé produkty zde byly nevhodně natočeny  

a zákazník tedy neměl možnost okamžitě vidět etiketu a tím i přečíst název výrobce  

a výrobku. Druhou prodejnou byl supermarket Tesco, kde byly džusy HELLO při prvním  

a čtvrtém pozorování vystaveny přímo v kartónových krabicích, které slouží pouze pro 

přepravu výrobků nikoli k jejich prezentaci. 
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5.2.7 Celkový Position index 
 

Celkový Position index byl vypočten na základě vzorce 10. Tvoří jej aritmetický 

průměr Position indexu jednotlivých prodejen. 

Zvolené maloobchodní jednotky dodržují požadavky společnosti LINEA NIVNICE, 

a.s. v rámci pozice ovocných džusů HELLO v regálech z 64 %. 

Z grafu na obrázku 5.13 lze vidět, že prodejna Kaufland je na tom z hlediska Position 

indexu velmi špatně s hodnotou 25 %. Pod průměrem se také pohybuje supermarket Albert  

na ulici 1. máje a hypermarket Tesco.  

 

Obr. 5.13 Position index dle jednotlivých prodejen 

 
 

Pozorovaná maloobchodní jednotka Kaufland dosáhla hodnoty Position indexu 

pouhých 25 %. Tím získala nejhorší pozici ze všech sledovaných prodejen. Je to způsobeno 

tím, že jediná proměnná, které zde byla 100 % dodržena, byla „rotace zásob“. Ostatní faktory 

nebyly dodrženy buďto při žádném pozorování nebo byly splněny pouze v některých 

případech. Viz tabulka v příloze č. 6. 

V supermarketu Albert 1. máje a hypermarketu Tesco dosahoval Position index  

50 % požadavků společnosti LINEA NIVNICE, a.s. V případě Albertu nebyly ani při jednom 

ze čtyř pozorování dodrženy proměnné „umístění ve výši očí“, „sekundární umístění“  

a „pořadí značek“. Co se týká hypermarketu Tesco, zde nebyly splněny faktory „umístění ve 

výši očí“, „sekundární umístění“ a „nepřerušovaný blok“. 58 % činila hodnota Position 

indexu v supermarketu Tesco. Zde nebyly dodrženy proměnné „sekundární umístění“  

a „pořadí značek“ ani při jednom ze čtyř pozorování. Faktor „Merchandising“ pak nebyl
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 dodržen v rámci prvního a čtvrtého pozorování, kdy byly ovocné džusy HELLO vystaveny 

přímo v přepravních kartónových krabicích, což nevyvolávalo dobrý dojem z prezentovaných 

výrobků. 

Maloobchodní jednotky Billa, Hruška Růžový pahorek, Hruška Frýdlantská, Inva 

8. Pěšího pluku, Inva Třanovského, Inva M. Chasáka, Inva T.G.M., Tesco supermarket 

a Potraviny Novák dosáhly shodně Position indexu ve výši 67 %. Zde nebyly dodrženy 

obvykle dva z šesti faktorů Position indexu viz příloha č. 6. 

Na druhém místě s hodnotou Position indexu (83 %) se umístily prodejny 

supermarket Albert Stará cesta a Interspar. V těchto maloobchodních jednotkách nebyl 

splněn jediný faktor Position indexu, a to „sekundární umístění“ při žádném z pozorování. 

Nejlepšího umístění v rámci Position indexu dosáhl hypermarket Albert s hodnotou 

88 %. V této prodejně byly při čtvrtém pozorování splněny všechny sledované proměnné  

a index pozice zde dosáhl 100 %. 

Průměrný index pozice pro menší prodejny do tří pokladen činí 67 %. Tohoto 

výsledku dosáhly všechny maloobchodní jednotky patřící do této skupiny, což lze vidět 

v grafu na obrázku 5.14. 

 

Obr. 5.14 Position index pro prodejny do tří pokladen 

 
 

Graf na obrázku 5. 15 zobrazuje výsledky Position indexu u větších prodejen se čtyřmi 

a více pokladnami. Průměrná hodnota indexu pozice zde činí 63 %.
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Obr. 5.15 Position index pro prodejny se čtyřmi a více pokladnami 

 
 

Stejně jako tomu bylo u Inventory indexu, i zde plní požadavky společnosti LINEA 

NIVNICE, a.s. lépe menší prodejny. Společnost by tedy měla hledat cesty, jak se lépe 

dohodnout s většími maloobchodními jednotkami, jejichž vyjednávací pozice je silnější než  

u menších prodejen. Tyto větší obchodní řetězce mají pro společnost velký význam zejména 

proto, že je zde vysoká koncentrace zákazníků, což může přinést vyšší prodejnost ovocných 

džusů HELLO než v menších prodejnách. 
 

5.3 Presentation index 
 

Úroveň prezentace zboží vyjadřuje Presentation index. K jeho hodnocení pro ovocné 

džusy HELLO bylo využito šest proměnných, a to individuální ocenění, sekundární ocenění, 

POSM v sektoru výrobků, sekundární umístění POSM, čisté výrobky a čistá prodejní oblast. 

Jednotlivé faktory byly vyhodnoceny v následujících kapitolách. 
 

5.3.1 Individuální ocenění 
 

Tato proměnná Presentation indexu je jednou z nejvýznamnějších, a to zejména  

u pozorovaných ovocných džusů HELLO, kde je značná konkurence a zákazník se tak  

o koupi rozhoduje především na základě ceny výrobku. Je tedy důležité, aby byl každý 

výrobek viditelně označen cenou. Pokud je tomu tak, faktor „individuální ocenění“ je dodržen 

a je mu přiřazena hodnota 1. V opačném případě pak 0.
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Faktor „individuální ocenění“ byl ve všech prodejnách při všech čtyřech realizovaných 

pozorování dodržen. Cena byla vždy viditelně umístěna pod vystaveným ovocným džusem 

HELLO. Společnost LINEA NIVNICE, a.s. může být v této oblasti spokojena. 
 

5.3.2 Sekundární ocenění 

 

Presentation index je tvořen také touto proměnnou. Ta vyjadřuje situaci, kdy je 

výrobek oceněn ještě na jiném místě na prodejně. Tímto způsobem se obvykle 

maloobchodníci snaží upoutat zákazníkovu pozornost a sdělit mu, že je zboží k dostání za 

výhodnou cenu. 

Tento faktor byl dodržen při dvou ze čtyř pozorování ve třech sledovaných 

maloobchodních jednotkách. Jednalo se o hypermarket Albert, Interspar a hypermarket Tesco. 

Ve všech těchto prodejnách bylo sekundární ocenění realizováno formou plakátu vylepeného 

u vstupu na prodejní plochu, na němž byla vyobrazena kategorie ovocných džusů HELLO  

a zvýhodněná cena. 

Ve všech ostatních maloobchodních jednotkách nebyl tento faktor splněn při žádném 

ze čtyř pozorování. Protože druhotné ocenění produktu může významně zvýšit jeho prodej, 

není to pro firmu příliš pozitivní výsledek. Měla by se tedy snažit, aby bylo možné ovocné 

džusy HELLO sekundárně oceňovat. 
 

5.3.3 POSM v sektoru výrobků 

 

POSM představují zvláštní formu marketingové komunikace. Jejím cílem je upoutat 

zákazníka a poskytnout mu touto cestou dostatek informací o produktu. 

V průběhu všech čtyř pozorování v žádné ze zvolených prodejen nebyly POSM  

zaznamenány ani jednou. Příčinou je to, že společnost LINEA NIVNICE, a.s. tuto formu 

komunikace v místě prodeje, pro ovocné džusy HELLO, zatím nevyužívá. 
 

5.3.4 Sekundární umístění POSM 

 

Faktor Presentation indexu „sekundární umístění POSM“ představuje situaci, kdy jsou 

Point of Sale materiály umístěny ještě jinde na prodejně než přímo u výrobku, ke kterému  

se vztahují.  

Protože se během pozorování neobjevily v žádné z maloobchodních jednotek POSM 

v sektoru ovocných džusů HELLO, nebyla tak dodržena ani proměnná „sekundární umístění 

POSM“. To opět souvisí s tím, že tyto prostředky nejsou zatím společností využívány. 
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5.3.5 Čisté výrobky 
 

Tato proměnná, která rovněž utváří celkový Presentation index, je absolutně 

v kompetenci maloobchodníků. Zejména u potravinářských produktů je velmi důležitá čistota 

zboží, aby zákazník neměl obavy výrobek konzumovat.  

Na základě provedeného pozorování bylo zjištěno, že vybrané prodejny pečují  

o čistotu vystavovaných produktů. Drobné nedostatky se vyskytly pouze ve třech prodejnách. 

Jednalo se o Kaufland, kde byl při čtvrtém pozorování 17. 2. 2012 jeden z vystavených 

ovocných džusů HELLO špinavý. Stejný problém se objevil také v supermarketu Tesco při 

čtvrtém pozorování a v supermarketu Potraviny Novák při prvním pozorování 7. 2. 2012. 
 

5.3.6 Čistá prodejní oblast 
 

Zcela v rukou maloobchodníků je další proměnná, jenž tvoří celkový Presentation 

index a tou je „čistá prodejní oblast“.  

Ve všech pozorovaných prodejnách při všech opakování byl tento faktor dodržen. Je 

tedy zřejmé, že prodejny pečují o prostory, v nichž jsou produkty nabízeny. Společnost 

LINEA NIVNICE a.s. tedy nemusí mít v této oblasti prezentace ovocných džusů HELLO 

žádné obavy. 
 

5.3.7 Celkový Presentation index 
 

Pro výpočet celkového Presentation indexu byl použit vzorec 5.11. 

Vzorec pro výpočet Presentation indexu 

 

(5.11) 
 

kde: 

P….Presentation index 

F1…Individuální ocenění 

F2…Sekundární ocenění 

F3…POSM v sektoru výrobků 

F4…Sekundární umístění POSM 

F5…Čisté výrobky 

F6…Čistá prodejní oblast 

 

Celkový Presentation index v rámci zvolených prodejen byl vypočten jako aritmetický 

průměr ze všech čtyř pozorování v každé maloobchodní jednotce. Na základě něj bylo 
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zjištěno, že zvolené prodejny plní požadavky společnosti LINEA NIVNICE, a.s. v rámci 

výrobkové kategorie ovocných džusů HELLO na 51 %, jak lze vidět v grafu na obrázku 5.16. 

Firma by se tedy měla snažit lépe vyjednávat s prodejci, aby co nejvíce zlepšila prezentaci 

svých produktů.

Nejlepšího hodnocení dosáhl hypermarket Albert, Interspar a hypermarket Tesco 

s průměrným Presentation indexem za všechna pozorování 58 %. U všech těchto prodejen  

se vždy alespoň při dvou z pozorování (viz příloha č. 7) vyskytlo sekundární ocenění 

ovocných džusů HELLO. Vyšší hodnoty Presentation indexu nebylo dosaženo díky 

nepřítomnosti POSM ani v jedné z prodejen a tím také nesplněním proměnné „sekundární 

umístění POSM“. 

Supermarket Tesco, Potraviny Novák a Kaufland se umístily na nejhorší pozici 

s Presentation indexem 46 %. Pro společnost LINEA NIVNICE, a.s. to znamená, že tyto 

maloobchodní jednotky nesplňují její požadavky ani z poloviny. Ve všech těchto sledovaných 

maloobchodních jednotkách nebyl při jednom z pozorování splněn faktor „čisté výrobky“. Při 

žádném z pozorování pak nebyly dodrženy proměnné „sekundární ocenění“, POSM v sektoru 

výrobků“ a „sekundární umístění POSM“. 

Supermarket Albert na ulici 1. máje, Billa, Hruška Růžový pahorek, Hruška 

Frýdlantská, Inva 8. Pěšího pluku, Inva Třanovského, Inva M. Chasáka a Inva T.G.M. dosáhly 

průměrného výsledku 50 %. V žádné z těchto prodejen nebyly dodrženy faktory „sekundární 

ocenění“, „POSM v sektoru výrobků“ a „sekundární umístění POSM“. 
 

Obr. 5.16 Presentation index dle jednotlivých prodejen 
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Výsledky indexu prezentace pro menší prodejny do tří pokladen znázorňuje graf  

na obrázku 5.17. Průměrná hodnota Presentation indexu zde činí 49 %. 
 

 

Obr. 5.17 Presentation index pro prodejny do tří pokladen 

 
 

Prezentaci vystavovaných produktů věnují více pozornosti prodejny s větší rozlohou, 

které disponují čtyřmi a více pokladnami. Příčinou může být zejména to, že v takovýchto 

větších prodejnách má každý pracovník přidělen svůj úsek, o který pečuje. Oproti tomu 

v menších prodejnách je méně pracovníků, kteří se starají o více oblastí, a proto se může stát, 

že všechny úkoly nezvládnou na 100 %.  

Průměrná hodnota Presentation indexu u maloobchodních jednotek se čtyřmi a více 

pokladnami činí 52 %, jak lze vidět v grafu na obrázku 5.18. 
 

Obr. 5.18 Presentation index pro prodejny se čtyřmi a více pokladnami 
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5.4 Total Shopscore index 
 

Ke zhodnocení toho, do jaké míry jsou kvalitní procesy odehrávající  

se v maloobchodních jednotkách, jež se vztahují ke konkrétním zvoleným produktům, 

v případě této práce ovocným džusům HELLO, souží Total Shopscore index. Ten je tvořen 

souhrnem Inventory indexu, Position indexu a také Presentation indexu. 

Výpočet Total Shopscore indexu byl proveden jako aritmetický průměr dle vzorce 

5.12. 

Vzorec pro výpočet Total Shopscore indexu 

 

 (5.12) 
 

kde: 

I…...Inventory index 

Po…Position index 

P…..Presentation index 
 

Total Shopscore index zjištěný jako aritmetický a geometrický průměr jsou spolu 

Invetnory indexem, Presentation indexem a Position indexem uvedeny v příloze č. 8. 

Jak lze vidět v grafu na obrázku 5.19, nejlepšího výsledku bylo dosaženo u Position 

indexu, jehož hodnota činí 65 %. Jedinou proměnnou, která byla dodržena pouze při jednom 

z pozorování v jediné prodejně byla „sekundární umístění“. Všechny ostatní sledované 

faktory byly dodrženy vždy. Viz tabulka v příloze č. 6. 
 

Obr. 5.19 Průměrný TSI, Inventory, Position a Presentation index 

 

Hodnota Presentation indexu dosáhla 51 %. Tento výsledek je ovlivněn zejména tím, 

že maloobchodníci zatím nemají k dispozici POSM, které by ve svých prodejnách 
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umístili. Je tedy spíše na společnosti LINEA NIVNICE, a.s. zda tyto prostředky komunikace 

bude obchodníkům dodávat či nikoli. 

Nejnižší hodnoty bylo dosaženo u Inventory indexu a to 41 %. Maloobchodníci zde 

tedy neplní požadavky společnosti v rámci ovocných džusů HELLO ani z poloviny. Je to 

způsobeno zejména tím, že v prodejnách není dostatek facingů produktů, jaké firma požaduje. 

Celkový průměrný Total Shopscore index za všechny pozorované prodejny byl 

naměřen ve výši 52 %. Na základě tohoto výsledku lze říci, že merchandising ovocných džusů 

HELLO ve zvolených maloobchodních jednotkách na území města  

Frýdek-Místek je dodržován pouze z poloviny. Společnost LINEA NIVNICE, a.s. by  

se tedy měla zaměřit na nápravu jednotlivých dílčích kroků, aby došlo ke zlepšení celkového 

hodnocení. 
 

Obr. 5.20 Tota Shopscore index v jednotlivých prodejnách 

 

Průměrný Total Shopscore index za jednotlivé maloobchodní jednotky lze vidět 

v grafu na obrázku 5.20. Ten znázorňuje, která ze sledovaných prodejen získala nejlepší 

hodnocení a která naopak dosáhla nejhoršího výsledku. 

Nejlepšího celkového výsledku dosáhla Hruška na ulici Frýdlantská s hodnotou Total 

Shopscore indexu 65 %. V této prodejně byla zjištěna nadprůměrná výše Inventory indexu,  

a to 78 %. I přes poměrně malý počet produktů v rámci kategorie ovocných džusů zde bylo 
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dostatečné množství facingů HELLO. Průměrných hodnot zde pak dosahoval během 

pozorování Presentation index (50 %). Dobrých výsledků bylo dosahováno také u Position 

indexu (průměrná hodnota činila 67 %). 

Druhá nejvyšší hodnota TSI byla naměřena v supermarketu Inva 8. Pěšího pluku, a to 

ve výši 60 %. I v této prodejně byla zjištěna poměrně vysoká hodnota Inventory indexu  

(63 %). Zásluhou je zde dodržení klíčového a doporučeného sortimentu při všech čtyřech 

pozorováních a také poměrně vysokých počtů facingů ovocných džusů HELLO. Proměnné 

indexu prezentace a pozice byly dodržovány na stejné úrovni jako v prodejně Hruška 

Frýdlantská. 

Třetí místo v celkovém hodnocení obsadil supermarket Potraviny Novák s hodnotou 

TSI 58 %. I zde byl poměrně vysoký Inventory index (60 %). Mírně podprůměrný byl 

naměřen index prezentace (46 % při průměrné hodnotě 51 %). Příčinou bylo nedodržení 

proměnných „sekundární ocenění“, „POSM v sektoru výrobků“ a „sekundární umístění 

POSM“ při žádném ze čtyř pozorování. Dále pak nesplnění faktoru „čisté výrobky“ při 

prvním pozorování, kdy byly dva z ovocných džusů HELLO ušpiněny. 

Nadprůměrné hodnoty Total Shopscore indexu dosahovaly také maloobchodní 

jednotky Inva M. Chasáka (TSI= 57 %), Interspar (TSI= 56 %), Inva Třanovského  

(TSI=55 %), hypermarket Albert (TSI=5 4 %) a supermarket Tesco (TSI=53 %). 

Supermarket Billa se nachází přesně v průměru hodnocení s TSI 52 %. Zapříčinila to 

průměrná hodnota indexu prezentace (50 %), mírně nadprůměrná výše Position indexu (67 %) 

a průměrný Inventory index (40 %). Stejně je na tom také supermarket Albert Stará cesta 

(TSI=52 %). 

Supermarket Inva T.G.M. (TSI = 46 %), Albert 1. máje (TSI = 48 %) a Hruška 

Růžový pahorek (TSI = 51 %) se umístily v celkovém hodnocení pod průměrem, který činí 

TSI = 52 %. Tyto maloobchodní jednotky na tom nejsou sice nejhůře, ale společnost LINEA 

NIVNICE, a.s. by se měla snažit zlepšit způsob a procesy v rámci způsobu vystavení 

ovocných džusů HELLO v těchto prodejnách. 

Druhého nejhoršího hodnocení dosáhl hypermarket Tesco (TSI= 43 %). V této 

prodejně byla zaznamenána nejnižší úroveň Inventory indexu ze všech sledovaných 

maloobchodních jednotek, a to ve výši 20 %. Způsobil to poměrně malý počet facingů 

ovocných džusů HELLO vzhledem k vysoké konkurenci v této výrobkové kategorii. Mírného 

nadprůměru dosáhl hypermarket Tesco v rámci Presentation indexu (58 %). Kromě faktorů 

„individuální ocenění“, „čisté výrobky“ a „čistá prodejní oblast“ zde byly při druhém a třetím
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 pozorování ovocné džusy HELLO oceněny i sekundárně, čili mimo oblast, kde jsou tyto 

výrobky běžně oceňovány (plakát ve výloze). 

Nejhoršího výsledku dosáhl Kaufland s hodnotou Total Shopscore indexu 33 %. 

Důvodem je silně podprůměrný Inventory index (28 %). V této prodejně byl nedostatek 

požadovaných facingů ovocných džusů HELLO. Také podprůměrný index prezentace (46 %) 

zapříčinil toto špatné hodnocení. Nebyly zde dodrženy proměnné „sekundární ocenění“, 

„POSM v sektoru výrobků“, „sekundární umístění POSM“ a při jednom z pozorování ani 

faktor „čisté výrobky“. Tato maloobchodní jednotka měla také absolutně nejnižší index 

pozice (25 %) při průměrné hodnotě 65 %. Při žádném z pozorování nebyly v této prodejně 

dodrženy faktory „umístění ve výši očí“, „sekundární umístění“, „pořadí značek“, 

„nepřerušovaný blok“ a při prvním a třetím pozorování ani proměnná „Merchandising“. Díky 

nevhodnému natočení některých ovocných džusů HELLO nebyl zákazník schopen rozpoznat 

etiketu, výrobce a název výrobku. 
 

Obr. 5. 21 Průměrný TSI, Inventory, Position a Presentation index v prodejnách 
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Pro komplexní přehled výsledů dílčích indexů a celkového Total Shopscore indexu byl 

sestaven graf na obrázku 5.21. 

Na základě rozdělení maloobchodních jednotek do dvou skupin, a to na menší 

prodejny s maximálně třemi pokladnami a větší prodejny se čtyřmi a více pokladnami, bylo 

zjištěno, že úroveň merchandisingu ovocných džusů HELLO dosahuje lepších výsledků 

v menších prodejnách, kde průměrný Total Shopscore index činí 57 %, jak lze vidět v grafu 

na obrázku 5.22. 
 

Obr. 5.22 Total Shopscore index pro prodejny do tří pokladen 

 
 

Z výsledků bylo zjištěno, že Total Shopscore index větších prodejen se čtyřmi a více 

pokladnami činí 49 %. Hodnoty tohoto indexu pro pozorované maloobchodní jednotky patřící 

do této skupiny zobrazuje graf na obrázku 5.23. 
 

Obr. 5.23 Total Shopscore index pro prodejny se čtyřmi a více pokladnami 
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Na základě zjištěných výsledků lze tedy souhrnně říci, že merchandising ovocných 

džusů HELLO není dostačující a společnost ještě musí vyvinout značné úsilí, aby současný 

stav zlepšila a tím přispěla ke zvýšení prodeje tohoto zboží. 
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6 Návrhy a doporučení 
 

Na základě provedené analýzy byly zjištěny značné nedostatky merchandisingu 

ovocných džusů HELLO ve vybraných prodejnách na území města Frýdek-Místek. Naměřená 

hodnota Total Shopscore indexu 52 % odpovídá situaci, kdy obchodníci plní požadavky 

společnosti LINEA NIVNICE, a.s. pouze z poloviny. Je tedy zapotřebí současnou 

nevyhovující situaci napravit. 

Tato kapitola je zaměřena na sestavení návrhů a doporučení pro zlepšení 

merchandisingu ovocných džusů HELLO v maloobchodních jednotkách a je členěna dle 

jednotlivých oblastí, v nichž je nutné případně vhodné učinit konkrétní kroky k nápravě. 

K těm je vždy uvedeno, zda je jejich realizace nutná v co nejbližší době, či je jen vhodné je 

v budoucnu realizovat dle jejich přínosu pro společnost. 
 

6.1 Doporučení ke zlepšení kontroly vystavovaných výrobků 
 

Požadavek společnosti LINEA NIVNICE, a.s. z hlediska podílu ovocných džusů 

HELO na prodejně byl stanoven na hodnotu minimálně 40 %. Pozorováním však bylo 

zjištěno, že průměrná hodnota prodejní plochy, kterou tyto výrobky zaujímají ve sledovaných 

maloobchodních jednotkách, činí 37 %. Co se týká jednotlivých variant příchutí ovocných 

džusů HELLO, u nich byl požadavek společnosti stanoven na alespoň 5 % podílu prodejní 

plochy vzhledem k velmi vysoké konkurenci. Často se však stávalo, že ani tato nižší hodnota 

nebyla dodržena. Společnost by měla zhodnotit, zda toto zvolené kritérium 5 % odpovídá 

realitě ve zvolených maloobchodních jednotkách a zda je dosažitelné. 

Z výzkumu také vyplynulo, že některé prodejny (supermarket Billa, hypermarket 

Tesco a Kaufland) nedodržují jedno ze základních pravidel merchandisingu tzv. 

nepřerušovaný blok. Jeho podstatou je, že výrobky jedné značky mají být v regále umístěny 

vedle sebe a jejich „tok“ nemá být přerušen konkurenčními výrobky.  

Jednou z nejdůležitějších zásad, která by měla být v maloobchodě dodržována, je 

správné označení zboží, aby zákazník okamžitě na první pohled rozeznal, o jaký výrobek  

a výrobce se jedná, dále také označení cenou a v neposlední řadě také umístění produktů 

v regálech bez jejich přepravních obalů. 

Při prezentaci výrobků je nezbytné jejich udržování v čistotě. Tato základní podmínka 

úzce spjatá s nabízením produktů v maloobchodech nebyla v některých případech 100% 

dodržena (Kaufland, supermarket Tesco a také Potraviny Novák).
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Výše uvedené nedostatky musí společnost nutně řešit, protože mohou velmi negativně 

ovlivňovat prodejnost ovocných džusů HELLO. V současnosti stále více firem umisťuje  

do prodejen, kde jsou vystavovány jejich produkty speciálně proškolenou osobu, která pečuje  

o výrobky v regálech, tak aby na zákazníka působily co nejlépe. Jedná se o tzv. 

merchandisera. Prvním krokem, který by společnost měla rozhodně učinit, je umístit  

do maloobchodních jednotek, jež byly předmětem pozorování svého merchandisera, 

který by měl na starosti kontrolu vystavení vhodného počtu produktů, dodržování základních 

pravidel merchandisingu, jako jsou na první pohled viditelné označení výrobků cenou, 

okamžité rozpoznání výrobce a výrobku, umístění zboží tzv. do bloku a také udržování čistoty 

vystavovaných produktů. Ikdyž je pro společnost LINEA NIVNICE, a.s. poměrně nákladné 

proškolení tohoto specialisty, jeho odměna za práci a také doprava do jednotlivých prodejen 

na území města Frýdek-Místek, vložené prostředky se pak firmě vrátí v podobě zvýšeného 

počtu prodaných ovocných džusů HELLO. Je tedy nezbytné tento krok opravdu učinit. 

Protože se firma orientuje na strategii nízkých nákladů, může v rámci jejich úspory na tuto 

pozici přijmout brigádníka, kterému nabídne dlouhodobou spolupráci. Jeho odměna  

za vykonanou práci může být stanovena na základě dosažených výsledků nikoli hodinově, což 

společnosti zaručí, že budou její finanční prostředky vynakládány efektivně. 

Proto, aby merchandiser mohl dobře vykonávat svou práci, je nutné vytvořit určitý 

manuál, v němž by byl uveden postup a také počty a způsob, jak jednotlivé varianty příchutí 

džusů HELLO vystavovat, aby bylo dodrženo alespoň 40% podílu prodejní plochy vzhledem 

k poměrně vysoké konkurenci. Sestavení manuálu nějak významně nezvýší náklady 

společnosti. Bude nutné uhradit pouze cenu tisku, kdy záleží na firmě samotné, zda bude 

barevný nebo černobílý. Je důležité umístit manuál do všech pozorovaných prodejen. Jednalo 

by se tedy o 15 ks. Proto vzhledem k důležitosti tohoto kroku je nezbytné jeho uskutečnění. 
 

6.2 Doporučení k vyjednávání s maloobchodníky 
 

Během pozorování byl v některých prodejnách (supermarket Albert Stará cesta, Inva 

na ulici M. Chasáka a Potraviny Novák) zjištěn značný nedostatek. Chyběl zde klíčový a tím  

i doporučený sortiment. Konkrétně se jedná o ovocné džusy HELLO 100% Pomeranč  

a HELLO 100% Jablko. Tyto produkty jsou pro společnost LINEA NIVNICE, a.s. stěžejní  

a vyžaduje, aby byly přítomny v každé z pozorovaných maloobchodních jednotek. Tento 

významný nedostatek musí firma nutně odstranit. Je nezbytné maloobchodníky motivovat 

k udržování větších zásob klíčového a doporučeného sortimentu. Firma k tomu může 
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využít množstevní slevy při větším odběru právě těchto výrobků případně různé dárky  

a propagační předměty a také soutěže pro prodejce. 

Protože je společnost LINEA NIVNICE, a.s. zaměřena na strategii nízkých nákladů  

a tím i ceny pro zákazníka, je důležité, aby propagační předměty a dárky pro maloobchodníky 

nebyly nákladné natolik, že by firma musela zvýšit cenu ovocných džusů HELLO. Mělo by se 

tedy jednat spíše o drobné předměty, jako jsou propisky, případně čisticí prostředky a náčiní 

pro péči o regály a vitríny. Cena obyčejné propisky je cca 10 Kč. Za 100 ks by firma zaplatila 

1 000 Kč. Jednu švédskou utěrku lze na území města Frýdek-Místek koupit za 10 Kč. Do 

každé pozorované maloobchodní jednotky by firma mohla poskytnout počet utěrek dle 

rozlohy prodejny. Pokud by celkem „rozdala“ 100 ks utěrek, náklady by činily 1 000 Kč. Co 

se týká čisticích prostředků, cena jednoho je cca 30 Kč. Pokud by do prodejen společnost 

darovala 50 ks, celková cena by byla 1 500 Kč. Dále by firma mohla prodejcům poskytnout  

i další drobné předměty, které lze v maloobchodě využít. 

Z výzkumu také vyplynulo, že ovocné džusy HELLO jsou ve sledovaných prodejnách 

vystavovány mimo výši očí zákazníka (150 cm). Obvykle příliš nízko či vysoko. Týká se to 

prodejen supermarket Albert na ulici 1. máje, Hruška Růžový pahorek, Hruška Frýdlantská, 

Inva 8. Pěšího pluku, Třanovského, M. Chasáka, T.G.M., Kaufland, hypermarket Tesco  

a supermarketu Potraviny Novák. V těchto maloobchodních jednotkách nebyly ovocné džusy 

HELLO vystaveny ve výši očí ani při jednom ze čtyř pozorování. Výška cca 150 cm je přitom 

pro prezentaci nejideálnější. Zákazníci tak vidí produkty jako první, a to zvyšuje 

pravděpodobnost, že si tyto výrobky koupí. Pokud si společnost LINEA NIVNICE a.s. přeje 

zvýšit prodejnost svých ovocných džusů, měla by zvážit možnost připlatit si za lukrativnější 

pozici v regálech maloobchodníků případně zvolit jinou taktiku vyjednávání založenou 

na užší spolupráci s prodejci (odměny, dárky, propagační předměty). 

Významným faktorem, který zvyšuje prodej výrobků je „sekundární umístění“. 

Nejčastěji se využívá pro zboží, které je zlevněno a je tedy tzv. v akci. Taková situaci nastala 

v průběhu pozorování jen v jednom případě a to v hypermarketu Albert. Ovšem estetická 

stránka tohoto způsobu prezentace ovocných džusů HELLO nepůsobila vhodným dojmem. 

Zboží bylo prezentováno přímo v přepravních kartonových krabicích, jež byly různě 

poházeny a roztrhány. Několik džusů HELLO bylo jen tak chaoticky umístěno na přepravních 

kartonech.  

Firma LINEA NIVNICE, a.s. by se měla pokusit dohodnout s maloobchodníky, aby 

vystavovali ovocné džusy HELLO druhotně, a to i v případě, že zrovna nejsou zlevněny. 

Mohla by k tomu využít motivační prostředky, jako jsou finanční odměna, slevy, dárky  
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a také propagační materiály. Tento krok však není nutný učinit okamžitě, jako například 

vytvoření funkce merchandisera. Měl by být ovšem do budoucna začleněn v plánech 

společnosti LINEA NIVNICE, a.s. pro zlepšení merchandisingu ovocných džusů HELLO. 

Jeho finanční náročnost může firma významně ovlivnit vhodným způsobem vyjednávání 

s maloobchodníky.  

V budoucnu by firma mohla v rámci druhotného umístění vytvořit vlastní boxy či 

speciální regály, v nichž by prodejci mohli ovocné džusy HELLO sekundárně 

umísťovat. Tato varianta je ovšem finančně náročnější z hlediska grafického návrhu

a také nákladů na zhotovení. I při použití nejlevnějších materiálů na výrobu se jejich 

cena pohybuje v řádech tisíci korun, a proto není nutné zavádět tento krok okamžitě. 

V rámci umístění zboží v regále je vhodné dodržovat tzv. pořadí značek. Jde  

o pravidlo, že výrobky by měly být uspořádány horizontálně, tedy v jedné linii. Tento způsob 

vystavení zvyšuje přehlednost a komplexnost nabídky dané značky. Toto pravidlo není 

využíváno v supermarketu Albert na ulici 1. máje, Kauflandu a v supermarketu Tesco. 

Společnost LINEA NIVNICE a.s., by se měla pokusit přesvědčit tyto maloobchodníky, 

pomocí vhodných vyjednávacích taktik, aby změnili systém vystavování ovocných džusů 

HELLO. Lze očekávat, že to bude zřejmě obtížnější a prodejci zde budou nejspíše požadovat 

větší prospěch. Proto může být tento krok finančně náročnější a je tedy na samotné 

organizaci, aby zvážila, na kolik je pro ni tento faktor merchandisingu důležitý a jaké 

prostředky může na toto úsilí vynaložit. Je také vhodné zvážit, zda v oblasti způsobu 

vystavení zboží nejsou jiné závažnější nedostatky, které by bylo nutno řešit. 
 

6.3 Doporučení k POS komunikaci 
 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že v některých prodejnách personál 

nevybaluje ovocné džusy HELLO z jejich přepravních krabic. Je to významný nedostatek,  

a protože je pro společnost LINEA NIVNICE, a.s. velmi obtížné dohlížet na všechny 

prodejny v České republice, které její ovocné džusy v obalech Tetra Prisma prodávají, je 

nutné hledat řešení. Firma by se měla snažit v co nejbližší době zatraktivnit přepravní 

krabice svých ovocných džusů HELLO. Dosavadní způsob totiž významně narušuje 

celkový dojem z prezentace těchto produktů. Lepší grafické provedení, jež by mohlo být 

tvořeno ovocem, vyjadřujícím čerstvost, kterou zákazníci dnes hledají a zvýrazněním 

barev použitých na těchto obalech, by kromě jejich ochranné funkce umožňovalo plnit 

také funkci estetickou. Bylo by také vhodné upravit technické provedení samotného 

přepravního obalu. V maloobchodních jednotkách, kde byly ovocné džusy HELLO vystaveny 
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právě touto formou, byly kartonové krabice nevzhledně ořezány a celková prezentace 

produktů působila odpudivě. Společnost LINEA NIVNICE, a.s. by tedy měla vytvořit 

nový způsob, jak se bude moci přepravní obal otevřít. Vrchní či boční část krabice by 

mohla jít pouze promáčknout, odtrhnou, či jinak snadno odstranit, což by působilo  

na zákazníky upravenějším dojmem. 

Z výzkumu vyplynulo, že ovocné džusy HELLO byly druhotně vystavovány jen ve 

výjimečných případech. Protože sekundární umístění výrobků může významně zvýšit jejich 

prodej, je vhodné, aby společnost LINEA NIVNICE, a.s. věnovala této oblasti větší 

pozornost. Jedním z prvních kroků v rámci POS komunikace, které by firma měla učinit 

nejdříve, by mělo být vytvoření brandovaných stojanů. Na nich by mohly být vyobrazeny 

ovocné džusy HELLO v barvách značky, případně také lidé, jež v různých situacích pijí tyto 

nápoje. S využitím těchto prostředků by se společnost mohla snažit zvýšit prodej ovocných 

džusů HELLO zejména v letním období, kdy roste spotřeba nealkoholických nápojů 

v parných dnech a také v období epidemií chřipek, kdy by touto cestou mohlo být zdůrazněno 

vysoké množství vitamínů v těchto nápojích. Tyto regály či boxy by mohly být využity i pro 

druhotné umístění dalších produktů společnosti pod značkou HELLO. Prostřednictvím těchto 

brandovaných stojanů by firma mohla získat významnou konkurenční výhodu a tím zvýšit 

prodej ovocných džusů HELLO. Náklady související s vytvořením těchto prostředků zahrnují 

cenu grafického návrhu, použitého materiálu (záleží na firmě jaký si zvolí, od toho se pak 

bude odvíjet jeho cena) a samotné výroby. I když se pohybují v řádech tisíci korun (při použití 

nejlevnějších materiálů) mohou být pro společnost velmi přínosné. 

Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že sledované prodejny na území města 

Frýdek-Místek dodržují individuální oceňování ovocných džusů HELLO, pečují o jejich 

čistotu a prodejní oblast. Z hlediska prezentace výrobků je však také důležité i druhotné 

oceňování. Znamená to, že produkty jsou oceněny ještě na jiném místě na prodejně. 

V průběhu tohoto výzkumu se však jednalo pouze o výjimky, kdy byly ovocné džusy HELLO 

sekundárně oceněny. Takovýto způsob prezentace výrobků je poměrně přínosný, protože čím 

vícekrát zákazník dané zboží spatří, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že koupí právě tuto 

značku než konkurenční v dané výrobkové kategorii. Dalším krokem, který by společnost 

LINEA NIVNICE a.s. měla podniknout, je tedy podporovat druhotné oceňování 

ovocných džusů HELLO v prodejnách. Může tak učinit vytvořením speciálních plakátů, 

na nichž by byly vyobrazeny ovocné džusy HELLO s jejich cenou a v požadovaném designu, 

které poskytne maloobchodníkům. Ti by je mohli vylepit při vstupu do svých 

maloobchodních jednotek. Výhodou těchto prostředků je jejich nižší finanční náročnost a také 
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to, že upoutají zákazníka a zdůrazní výhodnou nabídku ovocných džusů HELLO. V rámci 

úspory nákladů může společnost vytvořit takové plakáty, kde bude možno pružně měnit cenu 

produktů vzhledem ke konkrétní situaci. Plakáty mohou také spotřebitele informovat  

o speciální technologii výroby ovocných džusů HELLO, při které nemusejí být použity 

konzervanty a výrobky si zachovávají svou čerstvost a vitamíny. Pokud by firma LINEA 

NIVNICE, a.s. umístila vždy jeden plakát do každé z patnácti maloobchodních jednotek  

ve městě Frýdek-Místek náklady na jejich zhotovení by činily cca 1 000 Kč. Případně může 

také vytvořit mini bilboardy, které prodejci umístí ve svých provozovnách. Tato varianta 

je ovšem nákladově náročnější než plakáty a společnost ji může zařadit do svých budoucích 

plánů tykajících se zlepšování komunikace ovocných džusů HELLO v místě prodeje. Není 

tedy nezbytně nutné okamžitě tento krok realizovat. 

V případě, že by společnost LINEA NIVNICE, a.s. usilovala o dosažení cíle 

krátkodobějšího charakteru, a to zvýšení prodeje ovocných džusů HELLO, je vhodné využít 

tzv. stopery. Firma by je mohla nechat vyrobit v podobě úzkého pruhu potištěného

 obrázky ovoce, přírody, slunce s logem značky HELLO. V maloobchodních jednotkách 

by pak byly připevněny kolmo, svisle k regálu a tímto by byl vyhrazen prostor, kde  

se prodává právě značka ovocných džusů HELLO. Tento krok je pro firmu nákladově 

přijatelný. Skládá se z ceny tisku pruhů a výroby plastových lišt, kde se pruh upevní. Má 

v oblasti komunikace v místě prodeje velký význam, a proto by jej měla společnost realizovat 

co nejdříve. 

Dalším účinným nákladově ne příliš náročným POS prostředkem v oblasti dosahování 

krátkodobých cílů jsou také tzv. wobblery. Ty by mohly zákazníky poměrně snadno upoutat. 

Lze je vyrobit z plastu či kartonu. Prodejci by je umístili buď nad regál či by je nechali 

vyčnívat a tyto prostředky in-store komunikace by se pohybovaly díky proudění vzduchu 

z regálu. Bylo by vhodné, pro lepší informovanost a upoutání zákazníků, aby společnost v co 

nejbližší době využila také tzv. shelf stripy. Může je nechat zpracovat z kartonu nebo plastu  

a umístí se do kovové či plastové lišty zavedené pod ovocnými džusy HELLO. Umožní tak 

zákazníkům lepší informovanost o produktu a to zejména co se týká ceny, názvu a také 

reklamního poselství. Je to poměrně levný způsob POS komunikace, protože plastové lišty již 

v maloobchodních jednotkách obvykle bývají zavedeny, a proto firma LINEA NIVNICE, a.s. 

hradí pouze karton či plast a cenu tisku na zvolený materiál. 

Dalším účinným prostředkem komunikace v maloobchodních jednotkách by mohly 

být také tzv. headery. Jedná se o desku, jež by firma se svým reklamním poselstvím 

„Vybírejte serdcem“ umístila nad displejem. Pokud by LINEA NIVNICE, a.s. chtěla použít 
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výše uvedené POS materiály k dosažení dlouhodobějších cílů, bylo by nutné vynaložit více 

finančních prostředků na lepší kvalitu materiálu, ze kterého by byly vyrobeny, a také 

vzhledem ke konkrétnímu cíli by bylo nutné sladit tyto prostředky s doprovodnou 

komunikační kampaní. Vzhledem k tomu, že je tento způsob prezentace zboží nákladově 

náročnější, může jej společnost zahrnout do svých dlouhodobých plánů v rámci komunikace 

v místě prodeje. 

Známost značky ovocných džusů HELLO by mohla být zvýšena také 

aplikováním podlahových POS materiálů. Společnost by je nechala umístit při vstupu  

do vybraných maloobchodních jednotek. Zejména v letním období by mohla mít tato forma 

in-store komunikace velký úspěch. Bylo by vhodné, aby firma nechala na podlahy prodejců 

namalovat obrázek vyjadřující osvěžení, uhašení žízně, čerstvost a výjimečnou chuť, což 

by v parných dnech mohlo výrazně zvýšit prodej ovocných džusů HELLO. Tato aktivita 

je doplňující formou komunikace v místě prodeje a její finanční náročnost se odvíjí zejména 

od schopnosti firmy LINEA NIVNICE, a.s. vyjednávat s maloobchodníky o ceně plochy, jež 

prodejny společnosti poskytnou.  

Lze využít i další možnosti, jak může společnost LINEA NIVNICE, a.s. zajistit 

vhodnou prezentaci svých ovocných džusů HELLO. Zejména díky značné konkurenci v rámci 

produktové kategorii ovocných džusů, by měla firma řešit významný nedostatek POS 

materiálů, díky nimž mohou zákazníci snadněji výrobky nalézt, získat o nich více informací  

a rozhodnout se o koupi. Jedním z POS prostředků, jež by mohla společnost využít k in-store 

komunikaci, jsou tzv. Inflatablely, které by mohly jak upoutat zákazníka, zvýšit prodej, tak  

i známost značky HELLO. Jedná se o nafukovací makety produktů, v tomto případě tedy 

ovocných džusů HELLO, jež by firma nechala vytvořit v nadživotní velikosti, a tak by jej 

spotřebitelé nemohli přehlédnout a zvýšila by se tím pravděpodobnost, že z výrobkové 

kategorie ovocných džusů koupí právě značku HELLO. Výhodou je také to, že společnost tak 

může komunikovat i novou technologii balení Tetra Prisma, jež zachovává výrobek déle 

čerstvý a chutný. Stačilo by umístit do každé prodejny jednu maketu, tím by náklady na jejich 

zhotovení nebyly příliš vysoké. Nejedná se ovšem o nezbytně nutnou aktivitu, kterou by měla 

společnost v rámci zvyšování prodeje svých výrobků učinit okamžitě. Proto ji může zahrnout 

do svých dlouhodobějších plánů v oblasti POS komunikace ovocných džusů HELLO. 

Pro zlepšení úrovně prezentace ovocných džusů HELLO ve vybraných 

maloobchodních jednotkách se také doporučuje, aby společnost aplikovala POS materiály 

nesoucí název „floor stand“. Do maloobchodních jednotek by tak firma mohla distribuovat 

display postavený na zemi, jež by mohl být vyroben jako velký kartonový obal ovocných 
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džusů HELLO a v něm by si mohli zákazníci vybrat různé příchutě, které jsou na trhu 

spotřebitelům nabízeny. Pro zákazníky by tak mohl být tento produkt zajímavější než 

konkurenční ovocné džusy. Tento krok ovšem není nutné realizovat okamžitě. Společnost 

může zvážit jeho začlenění do dlouhodobějších plánů. 

Jednou z nejatraktivnějších a dosud poměrně málo používaných forem komunikace 

v místě prodeje je využití animovaných displejů. Tyto prostředky dokážou velmi upoutat 

pozornost zákazníka. Firma by zde mohla použít slogan „Najdi si svůj ovocný džus“, a to 

prostřednictvím jednoho či více prvků, které by byly uvedeny do pohybu prostřednictvím 

motoru, jež by byl poháněn baterií, solární energií či elektřinou. Jedná se spíše  

o nadstandardní a finančně náročnější POS komunikaci a společnost by ji mohla využít pouze 

v případě, že by se rozhodla změnit svou dosavadní cenovou strategii zaměřenou na nízké 

náklady. 

V příloze č. 12 jsou vyobrazeny různé typy POS materiálů, které využívají ke 

komunikaci v místě prodeje firmy na českém trhu, jež by mohly být pro společnost LINEA 

NIVNICE, a.s. inspirací při tvorbě vlastních POS prostředků. 
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7 Závěr 
 

Cílem této práce bylo analyzovat úroveň merchandisingu ovocných džusů HELLO, 

které vyrábí společnost LINEA NIVNICE, a.s. Potřebná data byla získána na základě 

kvalitativního výzkumu, a to prostřednictvím pozorování ve vybraných maloobchodních 

jednotkách ve městě Frýdek-Místek. Bylo zvoleno patnáct prodejen, do kterých společnost 

dodává největší množství variant příchutí svých ovocných džusů HELLO. Pro výzkum tak 

byly využity všechny supermarkety a hypermarkety na území tohoto města. Výsledky 

pozorování může společnost použít při jejím dalším jednání s těmito vybranými 

maloobchodními jednotkami. 

Jak již bylo výše uvedeno, použitou metodou pro získání potřebných údajů bylo 

pozorování. To probíhalo ve všech zvolených prodejnách čtyřikrát, vždy dvakrát v úterý  

a dvakrát v pátek v odpoledních hodinách. V této práci byl hodnocen Inventory index, 

Position index a také Presentation index. Na jejich základě byl pak následně vypočten 

souhrnný Total Shopscore index. Údaje zjištěné při pozorování byly zaznamenány  

do sestavených pozorovacích formulářů. 

Získané údaje byly zpracovány v tabulkovém editoru MS Excel. Ten soužil zejména 

pro výpočet jednotlivých indexů a také ke grafickému zpracování výsledků. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že obavy společnosti LINEA NIVNICE, a.s. byly 

oprávněné. Na základě celkového zhodnocení současné situace ve všech zvolených 

maloobchodních jednotkách bylo zjištěno, že prodejny plní požadavky firmy pouze 

z poloviny. Lze tedy říci, že momentální merchandising ovocných džusů HELLO  

ve vybraných maloobchodních jednotkách ve městě Frýdek-Místek není na dostačující úrovni. 

Provedený výzkum ukázal, že nejhůře hodnocenou prodejnou byl Kaufland. Zde nebyly 

v mnoha případech dodržovány ani základní pravidla merchandisingu jako uspořádání 

ovocných džusů HELLO tzv. do bloku, čistota výrobků, umístění zboží ve výši očí. Zásadním 

nedostatkem zde bylo také nevhodné natočení produktů, zákazník tak nemohl na první pohled 

vidět etiketu a přečíst název výrobku a výrobce. Naopak nejlepších výsledků dosáhl 

supermarket Hruška na ulici Frýdlantská. Zde přes absenci některých variant příchutí 

ovocných džusů HELLO plnila prodejna požadavky společnosti LINEA NIVNICE, a.s. 

nejvíce, a to z 65 %.
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Na základě výsledků získaných zúčastněným pozorováním byly sestaveny návrhy  

a doporučení, jež by mohly zlepšit současnou nedostačující úroveň merchandisingu  

ve zvolených maloobchodních jednotkách. Zlepšení této nevyhovující situace je ve velké míře 

také v rukou samotné společnosti a jejích vyjednávacích schopnostech při snaze dohodnout  

se s maloobchodníky, jež prodávají její ovocné džusy HELLO. 
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Příloha č. 1: Pozorovací formuláře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozorovací formulář – Inventory index 
 

Ovocné džusy Hello 
Datum:                                                                                                       Číslo: 

Prodejna/ 
faktory 

P
oč

et
 

fa
ci

ng
ů

 
ov

oc
ný

ch
 

dž
us
ů

 

P
oč

et
  

fa
ci

ng
ů

 
dž

us
ů

 H
el

lo
 

ce
lk

em
 

H
el

lo
  

M
er

uň
ka

 

H
el

lo
 V

iš
eň

 

H
el

lo
 

R
ů

žo
vý

 
gr

ap
ef

ru
it

 

H
el

lo
 J

ab
lk

o 

H
el

lo
 J

ah
od

a 

H
el

lo
 M

ul
ti

-
vi

ta
m

ín
 

H
el

lo
  

po
m

er
an
č K

S 
D
S 

Albert h.    

Albert s. 
Stará c. 

   

Albert s. 
1.máje 

   

Billa    

Hruška s. 
Růžový p. 

   

Hruška s. 
Frýdlantská 

   

Interspar    

Inva s. 
8.Pěšího pl. 

   

Inva s. 
Třanovského 

   

Inva s. M. 
Chasáka 

   

Inva s. 
T.G.M. 

   

Kaufland    

Tesco h.    

Tesco s.    

Potraviny 
Novák 

   

Prostor pro poznámky: 
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Pozorovací formulář – Position index 

Ovocné džusy Hello 

Datum:                                                                    Číslo:                                                                                                 

Prodejna/ 

faktory 

U
m

ís
tě

ní
 v

e 
vý

ši
  

oč
í 

Se
ku

n
dá

rn
í 

um
ís

tě
n

í 

P
oř

ad
í z

na
če

k 

N
ep
ře

ru
šo

va
ný

 

bl
ok

 

R
ot

ac
e 

zá
so

b 

M
er

ch
an

d
is

in
g 

Albert h.       

Albert s. 
Stará c. 

      

Albert s. 
1.máje 

      

Billa       

Hruška s. 
Růžový p. 

      

Hruška s. 
Frýdlantská 

      

Interspar       

Inva s. 
8.Pěšího pl. 

      

Inva s. 
Třanovského 

      

Inva s. M. 
Chasáka 

      

Inva s. 
T.G.M. 

      

Kaufland       

Tesco h.       

Tesco s.       

Potraviny 
Novák 

      

0 – faktor nebyl přítomen 

1 – faktor byl přítomen 

Prostor pro poznámky: 
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Pozorovací formulář – Presentation index 

Ovocné džusy Hello 

Datum:                                                                                      Číslo:                           

Prodejna/ 

faktory 

In
di

vi
d

uá
ln

í 

oc
en
ěn

í 

Se
ku

n
dá

rn
í 

oc
en
ěn

í 

P
O

SM
 

v 
se

kt
or

u 

vý
ro

bk
ů

 

Se
ku

n
dá

rn
í 

um
ís

tě
n

í 

P
O

SM
 

Č
is

té
 v

ýr
ob

ky
 

Č
is

tá
 p

ro
de

jn
í 

ob
la

st
 

 

Albert h.       

Albert s. 
Stará c. 

      

Albert s. 
1.máje 

      

Billa       

Hruška s. Růžový 
p. 

      

Hruška s. 
Frýdlantská 

      

Interspar       

Inva s. 8.Pěšího 
pl. 

      

Inva s. 
Třanovského 

      

Inva s. M. 
Chasáka 

      

Inva s. T.G.M.       

Kaufland       

Tesco h.       

Tesco s.       

Potraviny Novák       

1 – faktor byl přítomen 

0 – faktor nebyl přítomen 

Prostor pro poznámky: 



 

 
 

Příloha č. 2: Konkurence společnosti LINEA NIVNICE, a.s. dle jednotlivých výrobků 
 
Džusy Čerstvé 

ovocné 
šťávy 

Zelené 
čaje 

Ovocné 
nápoje 
pro děti 

Sirupy Lihoviny Protlaky Ovocná 
vína 

PepsiCO 
CZ s.r.o. 

Kofola 
a.s. CZ 

PepsiCO 
CZ s.r.o. 
 

Kofola  
a.s. CZ 

Kofola a.s. 
CZ 

STOCK 
Plzeň-
Božkov 
s.r.o. 

HAMÉ s.r.o. Fruko-
Schulz 
s.r.o. 

MASPEX 
Czech 
s.r.o. 

  MASPEX 
Czech 
s.r.o. 

MASPEX 
Czech 
s.r.o. 

AB style 
s.r.o. 

FRUTANA 
spol. s r.o. 

 

Pfanner 
spol. s r.o. 

 Pfanner 
spol. s r.o. 

Pfanner 
spol. s r.o. 

Podravka – 
Lagris, a.s. 

 PT servis 
konzervárna 
spol. s r.o. 

 

Rauch  Rauch Rauch Fruko-
Schulz 
s.r.o. 

Fruko-
Schulz 
s.r.o. 

GRACE, s.r.o.  

Tesco 
Stores ČR, 
a.s. 

 Poděbradk
a, a.s. 

   Novák 
konzervárna 
a.s. 

 

AHOLD 
Czech 
Republic, 
a.s. 

 Karlovars
ké 
minerální 
vody a.s. 

   ESSA, spol. 
s r.o. 

 

  Coca-cola 
HBC 
Česká 
republika, 
s.r.o. 

   NOVA, a.s.  

      BMC Brno, 
s.r.o. 

 

      ZEMCHEBA, 
s.r.o. 
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Příloha č. 3: Sortiment společnosti LINEA NIVNICE, a.s. 
 
 

Džusy HELLO 

Tyto produkty jsou základním pilířem značky a představují nejvyšší kvalitu. 

Spotřebitel si zde může vybrat džusy vyrobené z široké škály ovoce v obalu Tetra Prisma 1l 

nebo Tetra Pak 250ml. 

                 

Zdroj: [31] 

 
HELLO 100% čerstvá šťáva  

Tyto produkty jsou k dostání v obalech Tetra Pak o objemu 0,75 l. V zahraničí bývají 

tyto výrobky označovány jako tzv. „fresh“. 

       

Zdroj: [31] 

 

HELLO Smoothie 

Jde o jemné a husté nápoje, které obsahují ovocnou šťávu doplněnou o rozmixovanou 

ovocnou dřeň. Výrobky jsou k dostání v obalech Tetra Prisma Aseptic o objemu 750 ml

 



 

2 
 

 

Zdroj: [31] 

 
HELLO nápoje 

Do této produktové řady patří nápoje obsahující ovocnou šťávu a vitamíny. Jsou 

vyráběny v plastových lahvích o objemu 1l s různými příchutěmi. 

       

Zdroj: [31] 

 
HELLO zelené čaje 

Společnost vyrábí tyto produkty ve dvou variantách a to HELLO zelený čaj broskev a 

HELLO zelený čaj limetka v plastových lahvích o objemu 1 l. 

      

Zdroj: [31]
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HELLO Simpsonovi 

Jde o speciální řadu nápojů pro děti na motivy Simpsonových. Výrobky jsou k dostání 

v PET lahvích i kartonových obalech. 

     

Zdroj: [31] 
 

HELLO Večerníček 

Tato produktová řada je složena z výrobků určených pro nejmenší děti. Její součástí 

jsou jak ovocné nápoje, tak i přesnídávky. 

     

Zdroj: [31] 
 

HELLO sirupy 

Jsou vyráběny v různých příchutích a tepech obalů. V PET lahvích se prodávají o 

objemech 0,7 l a v PET barelech určených zejména pro ho-re-ca zařízení o hmotnosti 6,5 kg. 

Zdroj: [31] 

 



 

4 
 

Dále pak společnost LINEA NIVNICE, a.s. vyrábí sirupy ve skle o objemech 0,7 l. 

 

Zdroj: [31] 
 

Lihoviny 

Tato produktová řada je složena z lihovin vyráběných v PET lahvích o objemu 0,5 l a 

ve skle o objemu 0,5 l. 

     

Zdroj: [31] 
 

HELLO protlaky 

Tyto protlaky nejsou přislazovány cukrem. Obsahují pouze přírodní cukry. Neobsahují 

chemické konzervační látky, lepek, umělá barviva ani aroma. 

 

Zdroj: [31] 
 

Ovocná vína 

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. vyrábí ovocná vína v kartonových obalech o 

objemu 1 l a v PET lahvích o objemu 330 ml, 1 l, 1,5 la 2 l. 

                     

Zdroj: [31] 

 



 

 
 

Příloha č. 4: Hodnotící kritéria pro index přítomnosti 

 

Proměnná Inventory indexu Kritérium přijetí 

Počet facingů ovocných džusů 
Počet facingů džusů Hello celkem 
FWS celkem 

 
 

alespoň 40 % 

Facing Hello 100% Jablko 
FWS Hello 100% Jablko 

 
alespoň 15 % 

Facing Hello Jahoda 
FWS Hello Jahoda 

 
alespoň 5 % 

Facing Hello Multivitamin 
FWS Hello Multivitamin 

 
alespoň 5 % 

Facing Hello 100% Pomeranč 
FWS Hello 100% Pomeranč 

 
alespoň 15 % 

Facing Hello 100% Růžový grapefruit 
FWS Hello 100% Růžový grapefruit 

 
alespoň 5 % 

Facing Hello Višeň 
FWS Hello Višeň 

 
alespoň 5 % 

Facing Hello Meruňka 
FWS Hello Meruňka 

 
alespoň 5 % 

Klíčový sortiment Hello 100% Pomeranč 
Doporučený sortiment Hello 100% Pomeranč + Hello 100% Jablko 

 
 



 

 
 

Příloha č. 5: Výsledky Inventory indexu 

Pozorování 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Počet facingů 

ovocných džusů
202 197 176 198 76 66 52 62 64 52 48 52 66 68 66 60 50 52 52 46 22 18 20 32 88 78 76 74 36 38 40 42 46 42 38 42 32 26 32 40 92 98 96 86 156 166 168 178 268 290 282 288 82 72 78 76 28 32 26 28

Facing džusů Hello 

celkem 41 43 32 40 18 21 12 21 20 18 15 24 24 29 26 29 15 12 17 21 10 13 14 17 26 20 21 28 19 19 15 22 11 13 13 20 11 15 15 18 18 21 16 28 52 62 58 66 46 28 66 58 45 38 32 46 15 16 17 16

FWS celkem v % 20 22 18 20 24 32 23 34 31 35 31 46 36 43 39 48 30 23 33 46 45 72 70 53 30 26 28 38 53 50 38 52 24 31 34 48 34 58 47 45 20 21 17 33 33 37 35 37 17 10 23 20 55 53 41 61 54 50 65 57

FWS celkem (1;0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

Facing Hello 

Meruňka
0 4 3 4 2 2 1 2 0 0 1 2 0 3 2 5 0 1 1 2 0 0 1 0 2 2 3 6 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 0 3 1 1 5 13 13 10 4 2 3 4 3 2 2 3 3 2 2 4

FWS Hello 

Meruňka (%)
0 2 2 2 3 3 2 3 0 0 2 4 0 4 3 8 0 2 2 4 0 0 5 0 2 3 4 8 0 0 0 2 0 0 0 7 0 8 3 3 0 3 1 1 3 8 8 6 1 1 1 1 4 3 3 4 11 6 8 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Facing Hello Višeň 6 6 3 4 3 2 2 1 0 1 1 3 0 3 2 3 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 5 2 3 1 0 2 0 3 2 3 3 5 5 4

FWS Hello Višeň 3 3 2 2 4 3 4 2 0 2 2 6 0 4 3 5 0 2 2 7 0 0 0 3 2 0 0 1 0 3 3 5 0 5 3 2 0 4 3 3 0 1 0 1 0 3 3 1 1 0 0 1 0 4 3 4 11 16 19 14

FWS Hello Višeň 

(1;0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Facing Hello 

Růžový grapefruit 0 0 1 2 0 3 1 2 4 6 5 4 3 4 3 4 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 0 1 3 3 2 1 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 5 3 4 3 1 2 1 3 3 2 4 1 0 1 2

FWS Hello Růžový 

grapefruit
0 0 1 1 0 5 2 3 6 12 10 8 5 6 5 7 4 4 4 0 5 11 10 6 2 3 0 1 8 8 5 2 9 7 5 7 6 8 9 5 3 2 1 2 1 3 2 2 1 0 1 0 4 4 3 5 4 0 4 7

FWS Hello Růžový 

grapefruit (1;0)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Facing Hello Jablko 6 5 7 9 4 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 2 5 2 4 6 4 5 3 4 6 4 5 4 5 3 4 2 3 2 3 7 1 2 3 4 3 4 2 6 12 8 5 4 8 6 10 4 0 4 3 6 3 0 5 1

FWS Hello Jablko 3 3 4 5 5 8 6 5 8 8 6 8 8 6 5 3 10 4 8 13 18 28 15 13 7 5 7 5 14 8 10 5 7 5 8 17 3 8 9 10 3 4 2 7 8 5 3 2 3 2 4 1 0 6 4 8 11 0 19 4

FWS Hello Jablko 

(1;0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Facing Hello Jahoda 5 3 6 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 0 2 2 4 2 1 2 3 3 1 2 4 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 2 4 1 0 2 3 4 3 1 2 7 6 2 4 3 1 3 2

FWS Hello Jahoda 2 2 3 2 3 3 6 6 6 6 6 8 5 4 3 7 0 4 4 9 9 6 10 9 3 1 3 5 8 8 3 7 7 7 5 2 9 12 6 8 3 4 2 5 1 0 1 2 1 1 0 1 9 8 3 5 11 3 12 7

FWS Hello Jahoda 

(1;0) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1

Facing Hello Multi-

vitamin 6 7 2 4 2 4 1 3 0 1 1 2 3 2 1 4 3 2 4 2 1 1 3 2 0 1 2 3 3 3 2 3 0 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 7 8 8 6 6 3 4 2 7 6 5 4
0 1 0 2

FWS Hello Multi-

vitamin 3 4 1 2 3 6 2 5 0 2 2 4 5 3 2 7 6 4 8 4 5 6 15 6 0 1 3 4 8 8 5 7 0 2 5 2 6 12 6 8 3 3 2 3 4 5 5 3 2 1 1 1 9 8 6 5
0 3 0 7

FWS Hello Multi-

vitamin (1;0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1

Facing Hello 

Pomeranč 10 4 2 5 5 2 0 6 7 3 1 5 8 10 6 7 5 2 3 4 2 4 3 5 5 3 4 7 5 6 5 4 1 2 3 4 0 2 3 2 3 4 5 2 6 4 9 8 8 12 6 8 15 14 10 12
2 0 1 1

FWS Hello 

Pomeranč 5 2 1 3 7 3 0 10 11 6 2 10 12 15 9 12 10 4 6 9 9 22 15 16 6 4 5 9 14 16 13 10 2 5 8 10 0 8 9 5 3 4 5 2 4 2 5 4 3 4 2 3 18 19 13 16
7 0 4 4

FWS Hello 

Pomeranč (1;0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0

Klíčový srotiment 

(1;0) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1

Doporučený 

sortiment (1;0) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1

Inventory index v % 20 20 20 20 20 30 10 30 40 40 40 60 30 50 20 70 40 20 30 50 60 80 90 80 20 20 20 40 70 70 50 60 40 50 50 50 30 70 50 70 20 20 20 30 20 30 30 30 20 20 20 20 50 60 40 70
70 30 60 80

Průměrný 

Inventory index %
Celkový Inventory 

index v %

INVA s.ALBERT h. ALBERT s. BILLA HRUŠKA s. INTERSPAR

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 1 0 0 0 0 00 1 1 1 0 0

Revoluční Příborská Slezská
POTRAVINY 
Heydukova

KAUFLAND TESCO h. TESCO s.
Faktor/prodejna

FWS Hello 

Meruňka (1;0)

T.G.M.M. ChasákaFrýdlantská 8. Pěšího p.Hlavní třída TřanovskéhoStará cesta 1. máje17. Listopadu Staroměstská Růžový p.

0 1 0

60
78 25 63 48 55

41

23 28 20 5520 23 45 43 35

 



 

 
 

Příloha č. 6: Výsledky Position indexu 

PRODEJNA/
FAKTOR

Celkový 

Position 

index v %

ALBERT h.

17. Listopadu

ALBERT s.

Stará cesta

1. máje 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50

BILLA

Staroměstská

HRUŠKA s.

Růžový p.

Frýdlantská 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 67 67 67

INTERSPAR

Hlavní třída

INVA s.

8. Pěšího p.

Třanovského 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 67 67 67

M. Chasáka 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 67 67 67

T.G.M. 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67 67 67 67

KAUFLAND

Revoluční

TESCO h.

Příborská

TESCO s.

Slezská

POTRAVINY 

NOVÁK

Heydukova
1 11 1 1 1 1 1

67 67 50

33

671 1 1 67 67 67

50 50

1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 1

500 0 0 1 1 1 1

1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 501 0 1 1

1 1 1 0

1 501 10 1 1 1 1 0

1 2 3 4 330 0 0

67

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 1

671 1 1 1 1 1

1 2 3 4 0

1 0 1 17

0 0 0 0 0 0 1

1

1 10

1 671 1

1 831 1

1 1 1 1

831 1 1

1 2 3 4 0 0 0 0 0 67

1 2 3 4 1

0 0 0 1 1

0 1

1 11 1 1 1 1

1 11 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 1

1 1 1 1 110 0 0 0

1 0 67 67 671 1 1 1 1 11 00 0 0 0 0 0 1 1 671 1

1 2 3 4 0 0 0

1 2 3 4 1 1 1 1

1 10 1 1 1 1 1 831 1 1 1 1 831 1

11 0 0 0 1 1

1 13 4 1

1 1 1 831 1 1 1 1 11 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0

65         88

83

50

67

67

67

83

Merchandising
Position index v 

%

Průměrný Position 

index v %

83 83 100

83 83

1 67 67 671 67

83 83

67

67

67

67

25

50

58

67

1 2 3 4 1 1 1

Pozorování
Umístění ve 

výši oči

Sekundární 

umístění
Pořadí značek

Nepřerušovaný 

blok
Rotace zásob

1 2

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 7: Výsledky Presentation indexu 

PRODEJNA/
FAKTOR

Celkový 

Presentation 

index v %

ALBERT h.
17. Listopadu

ALBERT s.
Stará cesta
1. máje 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50
BILLA
Staroměstská
HRUŠKA s.
Růžový p.
Frýdlantská 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50
INTERSPAR
Hlavní třída

INVA s.
8. Pěšího p.

Třanovského 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50

M. Chasáka 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50
T.G.M. 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 50 50
KAUFLAND
Revoluční
TESCO h.
Příborská

TESCO s.
Slezská
POTRAVINY 

NOVÁK
Heydukova

51

50

00 1 1 1 1 1 10 10 1 1 10 0 0 0 0

50 50 501

1 2 3 4 1 1

Pozorování
Individuální 

ocenění

Sekundární 

ocenění

POSM v 

sektoru 

výrobků

Skundární 

umístění 

POSM

Čisté 

výrobky

Čistá 

prodejní 

oblast

Presentation 

index v %

Průměrný presentation 

index v %

67 6701 1 50 50 58

1 1 1 1 501 1 100 0 0 0 0 0 0 00 0 0

1 2 3 4 1 1 1 0

1 1 11 2 3 4 1

01 501 1 1 1 1 10 0 0 0 1 1 50 500 0 0 0 0 0 50

1

1 1 1

2 3 4 1 1 1 1 1

1 2 3 4 1

500 1 1 1 1 1

50

0 0 0 0 0

1 50

0 0

0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

50001 0 0 0 0

0 1 1 11 0 0 0 0 0

50 50

67 671

1

1 2 3 4 1 1 1

1 2 3 4 1 1 1 1 0

1 1 1 0 0 1

461 0 0 0

50 50 501 1 1 1 1 1

1 50

581 2 3 4 1

1 1 1 50 50 500 1 1 1 0 10 0 0 0 0

11 1 10 0 0 0

330

1 1 1 500

0 0

1 2 3 4 1 1 1 1 0

1 1 0 0

1 2 3 4 1 1 1

0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 01 0 1 1

50 50 330 0 0 1 501 1 0 1 1 10 0 0 0

67 67 501

1 1 10 0 0 0 0 0

46

46

50

50

50

50

58

50

50

50

50

501 1 1 33 50 50

0 1

0 0 1

 

 

 

 



 

 
 

Příloha č. 8: Souhrn hodnot TSI, Position indexu a Presentation indexu v % 

ALBERT 

h.
BILLA INTERSPAR KAUFLAND TESCO h. TESCO s.

POTRAVINY 

NOVÁK

1
7

. L
is

to
p

ad
u

St
ar

á 
ce

st
a

1
. m

áj
e

St
ar

o
m

ěs
ts

ká

R
ů

žo
vý

 p
.

Fr
ýd

la
n

ts
ká

H
la

vn
í t

ří
d

a

8
. P

ěš
íh

o
 p

.

Tř
an

o
vs

ké
h

o

M
. C

h
as

ák
a

T.
G

.M
.

R
ev

o
lu

čn
í

P
ří

b
o

rs
ká

Sl
ez

sk
á

H
ey

d
u

ko
va

Průměr. Inventory 

index v %
20 23 45 40 35 78 25 63 48 55 20 28 20 55 60 41

Průměr. Position 

index v % 83 83 50 67 67 67 83 67 67 67 67 25 50 58 67 65

Průměr. 

Presentation 

index v %
58 50 50 50 50 50 58 50 50 50 50 46 58 46 46 51

Aritmetický 

průměr TSI 
54 52 48 52 51 65 55 60 55 57 46 33 43 53 58 52

Geometrický 

průměr TSI 46 46 48 51 49 64 49 60 54 57 41 32 39 53 57 50

Položka/prodejna

ALBERT s. INVA

P
rů

m
ěr

y 
za

 

vš
ec

h
n

y 
p

ro
d

ej
n

yHRUŠKA s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

Příloha č. 9: Výsledky Total Shopscore indexu 

Pozorování č. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Inventory 

index v % 20 20 20 20 20 30 10 30 40 40 40 60 20 50 20 70 40 20 30 50 60 80 90 80 20 20 20 40 70 70 50 60 40 50 50 50 30 70 50 70 20 20 20 20 20 30 30 30 20 20 20 20 50 60 40 70 70 30 60 80

Průměr. 

Inventory 

index v %
Position 

index v % 83 83 83 83 83 83 83 83 50 50 50 50 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 83 83 83 83 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 17 33 17 33 50 50 50 50 50 67 67 50 67 67 67 67

Průměr. 

Position 

index v %

Presentation 

index v % 50 50 67 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 67 67 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 33 50 67 67 50 50 50 50 33 33 50 50 50

Průměr. 

Presentation 

index v %

Total 

Shopscore 

index v %
51 51 57 57 51 54 48 54 47 47 47 53 46 56 46 62 52 46 49 56 59 66 69 66 51 51 57 63 62 62 56 59 52 56 56 56 49 62 56 62 46 46 46 46 29 38 32 32 40 46 46 40 50 59 52 51 57 49 59 66

Průměr. Total 

Shopscore 

index v %
Celkový 

průměrný TSI 

v %

Prodejna/    

Faktor

INVA s.

Staroměstská Růžový p. Frýdlantská

HRUŠKA s.ALBERT h.

17. Listopadu Stará cesta

ALBERT s.

1. máje

BILLA
POTRAVINY 

NOVÁK

Heydukova

TESCO h.

Příborská

INTERSPAR

Hlavní třída 8. Pěšího p. Třanovského M. Chasáka T.G.M.

78

Revoluční

KAUFLAND TESCO s.

Slezská

20 23 45 40 35 20 55 60

83 83 50 67 67 67 83

25 63 48 55 20 28

58 67

58 50 50 50 50 50 58 50

67 67 67 67 25 50

4650 50 50 46 58 46

43 53 58

52

56 60 55 57 46 3354 52 48 52 51 65

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Příloha č. 10: Běžný způsob vystavení ovocných džusů HELLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Příloha č. 11: Příklad projekční plochy s dotykovou aplikací 
 

 
Zdroj: [48] 
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Příloha č. 12: Návrhy možné POS komunikace pro společnost LINEA NIVNICE, a.s. 
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