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1 Úvod 

 Život sportovců je datováno už od dob starověkých olympijských her. Vývoj 

jednotlivých sportů a nároky na sportovce se po tuto dobu změnily, a to jak v pravidlech 

daného sportu, tak i výkonnosti jednotlivých sportovců. V dnešní době sportovci ví, co chtějí 

a co očekávají od své kondice a správného stravovaní. 

 Každá obchodní společnost se snaží na trhu něčím zaujmout a tím se podílet na 

celkovém českém trhu. Při vývoji sportů se muselo zákonitě zdokonalit oblečení sportovců, 

obuv sportovců a i doplňková strava sportovce. Tímto vznikl specifický trh se sportovní 

výživou nebo-li trh s doplňkovou stravou pro sportovce. 

 Diplomová práce se zabývá podnikatelskými subjekty, které se pohybují na trhu se 

sportovní výživou na území města Ostravy. Tyto firmy si navzájem konkurují a vytváří si tak 

svým specifickým zaměřením konkurenceschopnost. Pro tyto subjekty je důležité celkové 

chovaní konkurentů a možnost se přizpůsobit negativním změnám. Ten, který dokáže 

předvídat chování konkurence a včas na něj reagovat, může být na tomto trhu úspěšný. 

 Cílem této práce je analyzovat konkurenci jednotlivých cílených prodejen. Kde se 

zaměřuji, jak na prodejny samotné, tak i na jejich webové stránky, které jsou pro budoucího 

spotřebitele a možného zákazníka zdrojem informací. Zákazníci jsou tak motivování navštívit 

prodejnu osobně. 

 Toto téma jsem si vybrala z vlastního zájmu, jelikož se na trhu se sportovní výživou 

pohybuji několik let a myslím si, že práce z této oblasti je v dnešní době populární. Možnosti 

získaní informaci o této problematice jsou téměř neomezené, což u zákazníka může způsobit 

přesycenost informacemi a následný zmatek. 
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2 Charakteristika trhu sportovní výživy 

 Pro zpracování diplomové práce jsem si vybrala několik obchodů se sportovní výživou 

ve městě Ostrava, kde lokalita působiště prodejen je náhodná. Prodejny jsem vybrala na 

základě známosti spotřebitelů, kteří sportovní výživu užívají. Při charakteristice jednotlivých 

prodejen budou používány fiktivní názvy, jelikož si dané firmy nepřejí být jmenovány. 

2.1 Charakteristika prodejen 

 Obchody se sportovní výživou VITASLOND jsou provozovány akciovou 

společností, která byla založena v roce 1993 a je první z obchodních řetězců, která distribuuje 

sportovní výživu na území České republiky. Nyní disponuje 37 prodejny po celé České 

republice. Ústředním mottem této firmy je zdraví, sport a krása. Prodejny jsou rozdělené a to 

tak, že 33 prodejen jsou umístěny ve velkých obchodních centrech ve větších městech (Brno, 

České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kroměříž, Liberec, Olomouc, 

Ostrava, Plzeň, Praha, Teplice a Zlín), mají rozšířený sortiment se sportovní výživou, která 

mimo jiné zahrnuje výrobky vlastní výroby. Snaží se tak zaujmout, co největší skupinu 

spotřebitelů a to od tří let věku až po seniorský věk. Struktura a forma výrobků je podobná 

výrobkům z lékárny např. kloubní výživa, minerály a jednotlivé spektrum vitamínů. 

Zbylé čtyři prodejny jsou menší a nabízejí omezenější sortiment zboží. Prodejny 

najdeme v menších městech (např. Písek, Tábor, Trutnov…). Firma tyto prodejny uvádí jako 

své partnery. 

Na území města Ostravy jsou dvě prodejny, které se nachází v obchodních centrech OC 

Futurum a Avion Shopping Park. Vybraná prodejna VITASLOND se sportovní výživou se 

nachází ve velkém obchodním centru OC Futurum v Ostravě. Prodejna nabízí široký výběr 

sportovní výživy, která je přehledně oddělená při jednotlivých sekcích: VITASLOND, Sport, 

Rozšířený sortiment. V sekci VITASLOND nabízí prodejna své produkty, které jsou 

rozděleny do dalších menších sekcí a to: Děti, Energie a vitalita, Imunita, Klouby a pohyb, 

Minerály, Štíhlá linie, Vitamíny a multivitaminy. V kategorii Sportu najdeme: 

Aminokyseliny, Diety, Energie a stimulace výkonu, Gainery, Kreatiny, Kloubní výživu, Pitný 
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režim, Proteiny, Spalovače, Vitamíny a minerály. V rozšířeném sortimentu se nachází tyto 

sekce: časopisy Zdraví, Jídla, Kosmetika, Trávení a detoxikace. 

Výrobky, které si VITASLOND sám vyrábí, také nejvíce upřednostňuje. Najdete je 

v základní sekci VITASLOND, kde tvoří  většinu nabízejících výrobků. Z nejvíce 

nabízejících značek v sekci Sport najdeme značky: Aminostar, AllStar, Cybergenix, Nutrend, 

Enervit, Semix, Surfoval a USN. V sekci rozšířený sortiment se objevují nejvíce tyto značky 

Maresi, Semix, Naturaline. V menším zastoupení najdeme v této prodejně i tyto značky 

Isostar, PMG, USAS a Woykoft. 

Prodejna se sportovní výživou FunSport je provozována fyzickou osobou. Tato 

prodejna je oprávněna od roku 2007 k maloobchodnímu a velkoobchodnímu prodeji. Subjekt 

se nachází v centru Ostravy v obchodním centru OS LASO. Obchod je zaměřena na prodej 

sportovní výživy a sportovního oblečení, které mají rozdělené do jednotlivých kategorií-  

oblečení na cvičení, funkční prádlo a oblečení pro spotřebitele s nadměrnými velikostmi. 

V prodejně spotřebitel zakoupí také sortiment na cvičení: rukavice, trhačky, pásy a háky. 

Sportovní výživa je rozdělena do jednotlivých sekcí: Aminokyseliny, Anabolizéry, BCAA, 

Kloubní regenerace, Kreatiny, Pitný režim, Proteiny, Sacharidy, Spalovače diety, Vitamíny 

a minerály a ostatní sortiment (zde nalezneme např. sušené maso a energetické 

povzbuzovače). 

Prodejna se zaměřila u oblečení na tyto značky Bizon Gym, Neywer, Progress 

a U.N.C.S. Ze sortimentu na cvičení najdeme v obchodě značku Midle, ve větším zastoupení 

Poledník a značku Trec. Ve sportovní výživě najdeme zastoupení těchto značek: Allstar, 

Aminostar, ATP, BioTech, BSN, CarneLabs, Extrifit, Gaspari Nutrition, Mega-Pro, Mucle-

Tech, Nature‘s Bounty, Nutrend, Nutriprodukt, NXlabs, Sanas, Scitec Nutrition, Stacker, 

Sven, Trec, U-BOSS, Ultimate, Universal Nutrition,Vivax, Walmark, Weider a XXtreme 

Nutrition. 

Na prodejně je však nejvíce zastoupena značka ze sportovní výživy: BioTech, Carne 

Labs, Nutrend,NXlabs, Stacker, Scitec Nutriton a Trec. 

Obchody se sportovní výživou Fullness Shop jsou provozovány společnosti s ručením 

omezeným, která byla založena v roce 2006, přesto jejich společníci mají už přes 15 let 

odborné znalosti a zkušenosti v oboru fitness a welness, a to jak v oblasti tuzemském 

obchodu, tak i v oblasti mezinárodního obchodu. V České republice najdeme tři obchody ve 



8 

 

městech Brně, Ostravě a v Plzni. Vybrána prodejna v  Ostravě je umístěna v městské 

části Mariánských Hor. Obchod se nachází u zastávky tramvají, které jezdí do centra Ostravy. 

Společnost tuto prodejnu otevřela v roce 2011. Obchod je zaměřen na sportovní výživu, 

fitness zařízení a doplňkový sortiment a to např. rukavice, pásy, háky, bandáže, odborná 

literatura, časopisy, DVD filmy… atd. 

Sportovní výživu obchod rozděluje do jednotlivých sekcí: Aminokyseliny, Anabolizéry, 

BCAA, Iontové nápoje, Kloubní regenerace, Kreatiny, Proteiny, Přírodní výtažky, Sacharidy, 

Spalovače tuků, Vitamíny a minerály, Tyčinky a Suroviny, kde nalezneme sušený vaječný 

bílek, maltodextrin a čistou syrovátku. Na prodejně se setkáte se značkami BSN, 

EnergyBody, Enervit, Extrifit, Grenade, Isostar, MRI, Multipower, MuscleTech, PhD, Reflex 

Nutrition, VemoHerb, Vitargo. 

Fitness zařízení je také rozděleno do jednotlivých sekcí a to Crossové trenažery, Běhací 

pásy, Posilovací lavice, Posilovací stroje, Rotopedy, Steppery a menší zařízení a to v podobě 

kotoučů různých velikostí, činky a ostatní pomůcky ke cvičení. Značky, s kterými se nejvíce 

setkáte na prodejně jsou Bremsleiy, Kettler, Reebok, a Tuff Stuff ,Tunturi, Domafit, a Go Fit.  

Prodejna se nejvíce zaměřuje na značky: Energy Body, GRENADE, Go Fit, HYPER 

STRENGTH, MRI, NATROL, Multipower, Nutrend, PhD, POWER SYSTEM , PROLAB, 

Reebok, Reflex Nutrition, VemoHerb a Vitargo.  

Prodejna se sportovní výživou Fitsport-produkt vznikla v roce 2008, která je 

provozována společnosti s ručením omezeným. Na začátku své působnosti se zabývala pouze 

prodejem sportovních suplementů (doplňky stravy) přes internetový obchod. Po čase se 

sortiment rozšířil i do kamenného obchodu, kde lze koupit fitness oblečení. Obchod se 

nachází u tramvajové zastávky v části Mariánských Hor ve směru do centra Ostravy. V 

současnosti se firma přizpůsobuje spotřebitelům a snaží se nabídnout zákazníkovi veškeré 

kompletní fitness zboží.  

Prodejce nabizí všechny možné a dostupné značky fitness výživy, které se na trhu 

nacházejí. V sortimentu najdeme fitness výrobky prvotřídní kvality od českých, slovenských, 

amerických, anglických, německých, a také belgických výrobců. Společenost je výhradním 

dovozcem fitness značky Dorian Yates. Přesto má i další značky, které jsou možné zakoupit 

zákaznici na prodejně : ATP, Axis Labs, BioTechUSA, BSN, Carnelabs, Dymatize, Extrifit, 
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Gasparinutrition, Championnutrition, Isostar, ISSRESEARCH, Kompava, Muscletech, 

MVPNANOX, Promil, PVL, Scitec, Sportlabs,TrecNutrition, Weider ...atd.  

V této prodejně si zákazník může zakoupit sportovní oblečení těchto značek Bizon 

Gym, Everlast a FitnessAuthority. Zbytek značek sportovního oblečení jsou k dispozici na 

internetovém obchodě, které si zákazník může objednat z nabízeného katalogu. 

2.2 Charakteristika zákazníka na trhu se sportovní výživou 

 Trh tvoří všechny firmy, které s tímto zbožím, a to se sportovní výživou a sportovním 

sortimentem obchodují či se v něm pohybují. Nezbytnou součástí trhu tvoří zákazníci, 

dodavatelé, konkurence, legislativa státu a veřejnost. 

Rozsah trhu 

 Sportovní výživa a sportovní sortiment patří do spotřebitelského trhu. Na tomto trhu 

se pohybuje velké množství zákazníků a vzniká zde i prvotní poptávka. Přesto dochází 

i k individuálnímu rozhodnutí u kupujícího. Jelikož je sportovní výživa a sportovní sortiment 

pouze hmotné zboží a nepojí ho další služba než jenom užitek pro spotřebitele, dochází tak ke 

vztahu, kde zákazník je konečným spotřebitelem. 

2.2.1 Segmentace trhu 

 Segment trhu můžeme rozdělit podle několik kritérií a to příjmem spotřebitelů, 

věkovou skupinou spotřebitelů a legislativou při komplikovanosti rozhodování užívání 

sportovní výživy. Z hlediska geografického pro spotřebitele je rozhodující umístění prodejen 

v městě Ostrava. 

 Obchody se sportovní výživou a sportovním sortimentem mají většinou rozšířený 

sortiment jak pro pokročilého sportovce, tak i pro nového zákazníka, který chce začít cvičit 

nebo sportovat a to jak vrcholově, tak i rekreačně. Česká legislativa omezuje množství 

a dostupnost některé sportovní výživy z důvodů obsahu nepovolených látek. Výrobky 

schválené legislativou na českém trhu jsou dostupné všem příjmovým skupinám a to jak 

v množství, tak i v ceně výrobků. Spotřebitel si tak může koupit 0,5 kg balení proteinu, anebo 

si může koupit i 5 kg balení proteinu. Cena půlkilogramové balení se pohybuje od 300,- do 

500,- Kč a to podle kvality (procentuální složení a kvality druhů proteinu) a značky, která 

tento protein nabízí v tomto dávkování (např. nabízí značky Bitotech, Nutrend, Promil, 
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Weider). U pětikilogramového výrobku se setkáme s cenou od 2000,- do 3000,- Kč, kde je 

opět rozdělen podle kvality a značky (např. Scitec, Weider). Mezi nejdražší značky patří BSN, 

NxLabs, Scitec a Weider. Jelikož na trhu je spousta značek se sportovní výživou, tak se 

nevyplatí pro prodejce vytvořit jeden obchod se specifickou značkou. Spotřebitel 

upřednostňuje rozmanitost výběru produktů už z důvodů, že výrobek po častém užívání může 

vyvolat nulové účinky, které spotřebitel nechce očekávat. 

U segmentace z geografického hlediska je důležité bydliště a věk spotřebitele. Jelikož 

analyzuji konkurenci na trhu se sportovní výživou a provádím analýzu na území města 

Ostravy, rozhodující tak pro spotřebitele bude, kde jsou umístěny kamenné obchody.  

 Moravskoslezský kraj ke konci roku 2010 měl téměř 1 245 000 obyvatel, což tvoří 

11,8% celkového počtu populace České republiky. Celkový přírůstek obyvatelstva ke konci 

roku byl záporný, méně 4 153 osob. Průměrný věk obyvatelstva v kraji je 40,6 let [25]. 

 Město Ostrava tvoří ke konci roku 26,8 % populace v Moravskoslezském kraji, což je 

téměř 333 600 osob. Celkový přírůstek obyvatelstva ve městě byl záporný, méně 1 846 osob. 

Průměrný věk ve městě Ostrava je 41 let [25]. 

 Věková skupina od 15- 64 let má příznivý vliv k nákupu sportovní výživy. Sportovní 

výživa je doporučována od 15 let a to jen v případě, že mladý člověk vrcholově sportuje a má 

zvýšenou náročnost kondičního plánu nebo tréninku. Od 18 let, kdy tělo fyzicky dospělo do 

dospívajícího stádia a už nebuduje složité mechanismy vývoje, může spotřebitel užívat 

sportovní výživu při trénincích či rekreační aktivitě [11]. 

Tab. 2.1 Počet obyvatel podle pohlaví, podle věkové skupiny a průměrný věk 

Oblast celkem Muži Ženy 15-64 let Průměrný věk 

Moravskoslezský kraj 1 243 220 608 109 635 111 875 957 40,6 

město Ostrava 333 579 161 553 172 026 233 725 41,0 
Zdroj: Český statistický úřad; Počet obyvatel v krajích, v obcích; upraveno autorem 

 

Změna v poptávce 

Téměř každý, kdo je v České republice připojený k internetu někdy nakupoval přes 

internet, polovina lidí nakupuje alespoň jednou za tři měsíce. Výsledky tohoto průzkumu 

sdělila agentura Mediaresearch a Český statistický úřad. Spotřebitelé nejvíce nakupují 
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vstupenky, kosmetiku, zdravotnické potřeby a sportovní potřeby (včetně sportovní výživy). 

Ve 2. čtvrtletí roku 2011 uvedlo 2,5 mil. lidí, což je 28% z 43% celkového počtu obyvatel 

České Republiky, kteří užívají internet, že nakoupilo v uplynulých 12 měsících přes internet. 

Sportovní potřeby včetně sportovní výživy se nakupovalo 26% spotřebitelů z celkové nabídky 

zastoupeného zboží (oblečení a obuv, vstupenky, kosmetika a zdravotnické potřeby) [19]. 

Zákazníci 

 Zákazníci na trhu se sportovní výživou jsou konečnými spotřebiteli. Výrobek je určen 

ke konečné spotřebě z důvodů konzumace preparátu (doplňků stravy). Trh sportovní výživy 

dále rozdělujeme do jednotlivých dílčích trhů, které si sám spotřebitel rozděluje např. trh 

sportovní výživy, které stimulují tělo, trh sportovní výživy na nárůst svalové hmoty, trh 

sportovní výživy na podporu růstu síly…  

 Zákazník nejvíce klade důraz na kvalitu zboží a původ zboží, kde výrobek byl 

vyroben. Toto však není jediná vlastnost výrobků, kterou zákazník požaduje. Spotřebitel se 

o koupi výrobku rozhoduje specifickými vlastnostmi jako je váha výrobku, množství látek ve 

výrobku, bezpečné užití výrobku (zdravotní nezávadnost), český popis složení, postupu užití 

a datum spotřeby výrobku. Ze strany zaplacení výrobku v dnešní době zákazník požaduje 

možnost placení kartou, jelikož nemusí mít u sebe větší obnos peněz. V dnešní době může 

spotřebitel očekávat od prodejce možnost rozvozu výrobku k adresátovi. Prodejci také 

nabízejí dodatečné rezervování a osobní vyzvednutí na prodejně. Zákazník je informován 

o skladové dostupnosti na prodejně. Velmi důležité pro spotřebitele je profesionalita 

personálu, který obsluhuje u sportovní výživy. Personál musí být schopen poradit při 

prvotním nákupu, nebo při požadavku a rady u jakéhokoliv výrobku [11]. 

 Dle analýzy, která byla provedena Českým statistickým úřadem bylo zjištěno, že 

z 43% celkového počtu obyvatel užívající internet (což uvedlo 28% uživatelů internetu) si 

z celkové nabídky zboží (kosmetika, obuv a oblečení, vstupenky a zdravotnické potřeby) 

nakoupilo 26% sportovní potřeby, včetně sportovní výživy. Přesně tyto data na danou lokalitu 

nejsou zjištěny, protože tato analýza nebyla provedena ve městě Ostrava, ale na celém území 

ČR. Pod sportovními potřebami si můžeme představit sportovní oblečení, sportovní obuv, 

sportovní doplňky (činky, potítka, rukavice…), sportovní stroje a sportovní výživu. V analýze 

není přesně specifikována, co si pod “Sportovními potřebami“ představit a jaké jednotlivé 
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složky obsahuje. Přesto tento nepřesný výzkum poukazuje o zájmu spotřebitelů koupi 

sportovní výživy. Důkazem rozšiřujícího prodeje v této oblasti jsou také nově vznikající 

společnosti zabývající se prodejem nebo výrobou v oblasti sportu. Z toho vyplívá, že čeští 

spotřebitelé mají zájem o tyto výrobky [14]. 

2.3 Charakteristika makroprostředí na trhu se sportovní výživou 

 

Politické faktory 

 Do politických faktorů patří legislativa státu (zásah státu). Stát reguluje trh, vydává 

specifické zákony, opravňuje úřady k právním úkonům a povinnostem. V neposlední řadě 

omezují činnost podnikatelů zájmové skupiny.  

 Sportovní výživa neboli doplňky stravy upravuje zákon č. 446/2004 Sb., který 

stanovuje požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.  

Podle zákona o potravinách č. 456/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 110/199 Sb.), 

„Potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu 

vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo 

fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na 

úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.“ [15]. 

 Podle směrnice EP a R č. 2002/46/ES „ Potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou 

stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo 

fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, 

a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě 

sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách 

kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích; 

(živinami jsou vitaminy a minerální látky).“[18]. 

Pokud chce firma či výrobce uvést doplněk stravy na trh musí předložit doklad 

o zdravotní nezávadnosti, ten vydává Ministerstvo zdravotnictví. Jedním z dalších kontrolních 

a schvalovacích orgánů státní správy určující povolené dávkování je Ministerstvo 

zemědělství. Státní hygienická správa a státní potravinářská správa mají pravomoc 
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kontrolovat prodejce (odebírá vzorky, kontroluje složení “etiketa“, které musí být napsané 

v českém jazyce) [11].  

Obchod a prodej sportovní výživy mohou provozovat podnikatelské subjekty na 

základě volné živnosti, kde na živnostenském úřadě mohou kdykoliv bez poplatku dopsat 

nový obor ve kterém nově obchodují (Velkoobchod a maloobchod, poradenství, nákup 

a prodej …), nebo mohou také podnikat se sportovní výživou jako obchodní společnosti. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory, které se nachází na trhu se sportovní výživou, jsou míra 

nezaměstnanosti, průměrná mzda, míra inflace a daňová problematika. 

V Moravskoslezském kraji pro rok 2010 míra nezaměstnanosti vzrostla na 12,36%. 

Kraj se tak řadí na třetí místo s nejvyšší mírou nezaměstnaností. Nezaměstnanost má 

nepříznivý vliv na trh se sportovní výživou. V Ostravě se nachází míra nezaměstnanosti pro 

rok 2010 na 11,98%, která vzrostla za rok o 0,69%. Spotřebitel bude raději kupovat nezbytné 

zboží, než aby si koupil sportovní výživu. Negativně se to také projeví i na dalších trzích (trh 

sportovních služeb, trh se sportovním oblečením…). Nezaměstnaný bude kupovat radši 

levnější zboží, které prodejci se sportovní výživou v Ostravě nabízí. 

Tab. 2.2 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji a městě Ostrava 

Oblast 2010 2009 2008 2007 

Moravskoslezský kraj 12,36 12,14 8,49 9,62 

město Ostrava 11,98 11,29 8,35 9,37 
Zdroj: Český statistický úřad; Míra nezaměstnanosti; Upraveno autorem 

 

 Vysoká inflace negativně ovlivňuje mzdy, kupní sílu a také sociálně slabé skupiny 

obyvatelstva. Vzrostlá inflace nepříznivě vyvolává klesající úroveň poptávky a zdražení 

výrobků ze zahraničí. Pro rok 2010 se průměrná meziroční míra inflace pohybuje ve výši 

1,5%. V Moravskoslezském kraji ke konci roku 2010 průměrná hrubá mzda byla 24 554,- Kč. 

Muži průměrně vydělávají 27 407,- Kč to je o 6 686,- Kč více než ženy. 

 Do daňové problematiky spadá daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu 

právnických osob, které ovlivňují ekonomickou činnost podnikatelů, a také daň z přidané 

hodnoty. Poplatníkem daně z příjmu FO jsou fyzické osoby, které mají na území České 
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republiky bydliště nebo se zde trvale zdržují. Daňová povinnost se vztahuje i na jejich příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti [16]. 

V současné době sazba daně činí 20 %. Poplatníky daně z příjmu právnických osob 

jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, podléhají daňové sazbě z příjmu právnických 

osob ve výši 19 %. Daň z přidané hodnoty neboli DPH je univerzální daň, kterou při nákupu 

zboží anebo služeb platí všichni. S DPH souvisí i dva pojmy a to poplatník daně (právnická 

i fyzická osoba, která nakupuje většinu zboží, nebo služeb) a plátce daně (subjekt, který je 

registrován k místně příslušnému správci daně) [16]. 

V České republice jsou uplatňovány dvě sazby daně z přidané hodnoty a to snížená 

sazba 10% a základní sazba 20%. Sportovní výživa podléhá snížené sazby DPH. Změnou 

k lednu 2012 snížené sazby z 10% na 14 % došlo ke zdražení sportovní výživy [17]. 

 Změna cen výrobků vyvolává i zdražení syrovátky na trhu nebo dalších látek 

obsažených v jednotlivých výrobcích. Tuto změnu nemůže dodavatel ani prodejce ovlivnit. 

Vždy se prodejci a dodavatelé přizpůsobují ceně, protože vím, že za měsíc či za půl roku se 

nákupní cena může změnit.  

Sociální kulturní faktory 

 Do sociálních kulturních faktorů řadíme životní styl populace, tradice národa, úroveň 

vzdělaní a typy domácnosti.  

 Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. 

Jeho vliv se uplatňuje v celé řadě oblastí života např. v rodině, ve škole, na pracovišti, 

volnočasových aktivitách atd. V posledním desetiletí bylo v České republice vykonáno 

mnoho pro změnu životního stylu populace a to jak ve skladbě dovážení nových potravin, tak 

i zkvalitňováním výživy obyvatelstva. Ve volnočasových aktivitách pro populaci nabízí 

Moravskoslezský kraj 36 sportovních center, které jsou rozloženy do 21 sportů [20]. 

  V průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který v závěru roku 2010 v rámci 

preventivní kampaně „Žij zdravě“ provedla agentura STEM/MARK na vzorku 2065 lidí, 

avšak zjistili, že třetina české populace vůbec nesportuje [27]. 

 Přesto pro český národ je trh se sportovní výživou od 90 let 20. století tradicí.  Na 

počátku trhu se sportovní výživou byla velká konkurence. Po čase se trh s výživou přesytil 
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a to na základě tlaku zahraničních firem. Sportující populace v České republice sportovní 

výživu přesto stále vnímá jako fenomén [26]. 

 Dosažené vzdělání nemá velký vliv při nákupu sportovní výživy. Obyvatelstvo v této 

skupině se mohou informovat na internetových stránkách či navštívit obchod s profesionálně 

vyškoleným nebo vystudovaným personálem. Stejně tak i nemá vliv na nákup sportovní 

výživy typy domácnosti (úplná rodina, základní rodina, jeden rodič a dítě…). 

Technologické faktory 

 Technologické faktory nám ukazují, jak se trend ve vývoji sportovní výživy vyvíjí 

a kde a jak se výzkum provádí. 

 Firma nastupující na trh se sportovní výživou má své technologie a výzkumy, které 

jsou specifické pro toto podnikaní, protože si tímto firmy vytváří konkurenční odlišnost. Nová 

technologie postupu a zefektivnění vstřebatelnosti látek posouvá výrobce na špici kvality 

a prodeje svých výrobků. Vývoj a výzkum jsou úzce spojeny s kontrolou potravinářské správy 

a lékařským institutem, který schvaluje nezávadnost výrobku. Před prodejem výrobku musí 

výrobce splnit všechny nároky, které mu česká legislativa dle zákonů ukládá. 

 Nová technologie má za následek větší atraktivnosti u spotřebitelů. Při dlouhodobém 

užívání sportovní výživy konkrétního výrobku může však dojít k snížení účinku, který 

spotřebitel očekává. Spotřebitel je tak odkázán k nákupu nových výzkumných pokroků ve 

sportovní výživě anebo koupit podobný výrobek s částečně jiným složením. 

 Zákazník se může individuálně informovat o nových výzkumech dané značky. Tyto 

informace jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých firem, které tyto výrobky 

vyrábí. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY KONKURENCE 

V této kapitole si popíšeme teoretické vymezení konkurence a seznamíme se 

jednolivými metodami, které použuji do praktické části mé diplomové práce. 

3.1  Konkurece a její charakteristika pojmu 

 Konkurenční prostředí je časový řetězový prostor, ve kterém probíhá vzájemná 

interaktivní působení dvou živých subjektů v tomto případě konkurentů, kteří se snaží 

v daném čase a prostoru realizovat stejnou nebo podobnou činnost [3]. 

Konkurence 

Na trhu, který je procesem v němž se střetává nabídka s potavkou a kde ověřuje 

efektivnost produkčních, obchodních aktiv a kde spotřebitel konfrontuje své motivační 

struktůry s užitkem a cenou produktu, nalezneme konkurenci, která je chápana jako množina 

konkurentů, kteří v daném čase a v daném teritoriu tvoří konkurenční prostředí [3]. 

Konkurenti  

 Se vyznačuji prvky množiny konkurence, které maji konkurenční sily a ty působí na 

konkurenční tlak, který donutí konkurenci k rozhodným, rychlým, uspesným a efektivním 

způsobem dosahnout rozhodujicí vliv a roli v konkurenčním prostředí oproti dalším členům 

konkurence [1]. 

Konkurenceschopnost 

 Konkurenceschopnost je chápana jako faktorovým a vektorovým výsledkem působící 

na  konkurenční síly konkurentů v konkurenčním prostředí. Konkureční síla je obalová funkce 

faktoru ovlivňující konkurenceschopnost konkurenta [1]. 

Marketingova konkurenceschopnost 

 Vědomné a cílene hledání strategií, taktik a jiných postupů, které by subjektům 

zajistily odbytové možnosti v trzním prostředí, při aktivním působení konkurentů s danou 

komoditou [1]. 
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3.2 Typologie konkurence 

 Během historického a evolučního vývoje tržního prostředí vykrystalizovala do dnešní 

podoby obrovská spousta druhů a typů konkurence. Dramatický vývoj kybernetiky, 

informatiky a technologických procesů přinesl a stale přináší nové poznatky o konkurenci. 

Typologie konkurence s vývojem byla rozdělena do těchto čtyř paramtetrů [10]: 

- Rozsah konkurenčního působení, 

- podle nahraditelnosti produktů v konkurenčním prostředí, 

- podle počtů prodejců a stupně diferenciace produktu, 

- podle stupně organizace a propojitelnosti producentů do aliancí. 

3.2.1 Rozsah konkurenčního působení 

 V této části typologie nalezneme teritoriální hledisko, které je rozdělené do 

jednotlivých častí konkurence a to globalní, alianční, národní, meziodvětvové, odvětvovou 

a komoditní. V tomto rozdělení se zaměříme na meziodovětvovou konkurenci, protože se 

vyskytne v této práci. Představuje totiž sumu konkurentů, kteří působí ve více než v jednom 

odvětví a současně obsahuje substituty, které se snaží z jednoho odvětví ekonomiky přecházet 

do druhého [10]. 

3.2.2 Podle nahraditelnosti produktů v konkurenčním prostředí 

Typologie je založena na principu čtyř úrovni nahraditelnosti produktu v tržním 

prostředí. Patří zde konkurence značek, konkurence odvětvová, konkurence formy 

a konkurence rodu. V této části je pro nás důležitá konkurence značek, protože analyzujeme 

trh se sportovní výživou, která je vyznačná tím, že největší konkurencí jsou značky výrobků. 

Konkurence značek vzniká tehdy, když producent nebo distributor u svého konkurenta nebo 

konkurenty považuje za ty subjekty, kteří nabízejí podobné výrobky a služby stejnému 

oběratelskému trhu za podobné ceny [10].  

3.2.3 Podle počtů prodejců a stupně diferenciace produktů 

Na trhu se vyskytuje hodně konkurencí, které mají homogení či heterogení produkty 

nebo služby, které uspokojují potřeby oděratelského trhu. Zjištěných dat o subjektech lze 

sestavit konkurenční typologii, která se kladá z ryzího monopolu, oligomonopolie, 

monopolistická konkurence a dokonalá konkurence. Dokonalá konkurence je typická pro trh 
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se sportovní výživou. Je to typ konkurence, kdy mnoho subjetků uspokojuje v daném čase 

a prostoru tržní poptávku stejným nebo velmi podobným výrobkem [10]. 

3.2.4 Podle stupně organizace a propojitelnosti producentů do aliancí 

Tato typologie je zaměřena na cílené vytvoření stupně provázanosti producentů 

a distributorů do aliance podle stupně jejich organizace. Typtologie má tyto členy: monopol, 

kartel, syndikát, strast. V odvětvi sportovní výživy se nevyskytuje žadný člen v této 

typologii [10]. 

3.3 Konkurence v Mikroekonomii 

Mikroekonomická teorie firmy je postavena na zkoumání chování firmy 

v konkurenčním prostředí. Konkurenci z pohledu mikroekonomie rozdělujeme na konkurenci 

napříč trhem, a to na stranu poptávky a na stranu nabídky konkurence (Obr 3.1) [2]. 

 

 

Obr. 3. 1. Formy konkurence v mikroekonomie Zdroj: Konkurenceschopnost v 

podnikání; moodle.vsb.cz. 

3.3.1  Podnikatelské prostředí podle Jaucha a Gluecka 

Okolí podniku je jedním z nejdůlžitějších faktorů, které ovlivňují podnik. Jeho vedení 

na něj musí brát ohled při jakémkoliv rozhodování. Při nedodržení tohoto faktoru by mohlo 

dojít k neefektivnímu podnikatelskému záměru [2]. 
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Podstatné okolí podniku je takový prostor, který se daného podniku přímo dotýká. Co 

je podstatným okolím pro určitý podnik, je závislé i na zvoleném předmětu podnikání. Okolí 

působí na podnik a také podnik může působit i na okolí, jedná se tedy oboustranný vztah. 

Okolí podniku mohou tvořit přírodní zdroje, životní styl, životní prostředí, rozvoj techniky 

a technologií, konkurenceschopnost, právní normy, finanční okolí, sociální faktory 

a politika[2]. 

Základní faktory, které ovlivňují činnost podniku, můzeme členit různými způsoby. 

Jednou z možností je členění okolí podniku podle Jaucha a Gluecka (Obr. 3.2), kteří rozdělují 

okolí podniku na obecné a oborové okolí [2]. 

 

 

Obr. 3.2. Členění podniku podle Jaucha a Gluecka Zdroj: Podniková ekonomika A, 

str. 158, Čvančarová Zuzana 

Obecné okolí podnikatelského prostředí je členěno z různých segmentů, které se 

vzájemně propojují [2]: 

Geografický segment – poloha podniku je ovlivněna výrazným způsobem např. 

logistiku, podnebí, vodní toky nebo infrastruktura. 

Sociální segment – množina prvků, které ovlivňují chování jednotlivců, patří sem 

zvyky, postoje, zivotní filozofie, zájmy. 
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Demografický segment – v tomto segmentu nalezneme obyvatelstvo na daném území 

tzn. stávající, potencionalní zákazníci. Podnik by si měl všímat počtů obyvatel, rozmístění, 

věkové struktury, kvalifikace a nezaměstnanosti. 

Politický a právní segment – politický segment je chápán jako dodržování 

prostřednictvím práv a právních segmentů. Působí, tak na všechny podnikatelské aktivity 

prostřednictvím zákonů a vyhlášek. 

Ekonomický segment – pro podnik ma zásadní vliv. Ovlivňuje celkovou 

ekonomickou situací země např. dostupnost a cenu výrobních zdrojů, daňovou zátěž podniků, 

měnový a devizový vývoj, chování odběratelů, dodavatelů a finančních institucí. 

Technologický segment –  v tomto segmentu nalezneme technologický pokrok 

a vývoj podniku. 

Ekologický segment - tento segment spadá do okolí podniků v případě, že musí řešit 

ekologický segmet např. přírodní katastrofu, využití přirodních zdrojů. 

Kulturně-historický segment – pro podnik a jeho okolí je tento segmet chápan jako 

vzdělanost a kulturní úroveň obyvatelstva, náboženství, přístup k hodnotám. 

Oborové okolí je rozčleněno do tří sektorů: 

Sektor zákazníků – důležité je identifikovat kupujícího (mohou to být spotřebitelé, 

velkoobchody, maloobchody, průmysl a instituce). Demografické faktory působící na 

zákazníky (změny v populaci, věku, příjmech, zamestnanost), a také geografické faktory 

(bydliště, charakter oblasti, doprava atd.). 

Sektor dodavatelů – souvisí s množstvím dodavatelů. Jedná se především 

o dostupnost materiálu, polotovarů, energií a s tím vznikajícími náklady pro podnik, náklady 

na pořízení peněz, dostupnost pracovní síly a náklady mezd zaměstancům. 

Sektor konkurentů – v jaké pozici se firmy vůči jejím konkurentům nachazí. Jaké 

jsou fáze životního cyklu výrobků, vstup nových konkurentů do odvětví a také jak se 

konkurence na trhu vyvíjí. 
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3.4 Potravinové doplňky pro sportovce neboli výživa pro sportovce 

V této části si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi sportovním produktem, potravinovým 

doplňkem a sportovní výživou. Co je hlavním cílem sportovní výživy a jak se rozděluje do 

jednotlivých skupin. 

3.4.1 Sportovní produkt  

 Je to produkt, který je úzce spjatý se sportovním odvětvím a uspokojuje potřeby 

spotřebitele, tedy sportovce. Sportovní produkt zahrnuje materiální zboží, sportovní služby 

a hry nebo sportovní události. Budeme-li se bavit o sportovním produktu, jako o zboží 

představíme si hmatatelné položky jako je např. sportovní výstroj, sportovní oblečení a také 

suplementy pro sportovce nebo-li sportovní výživa. Sportovní produkt v oblasti služeb 

chápeme jako aktivity nebo sportovní události či programy, které jsou nezbytné pro činnost 

sportovní organizace [6]. 

3.4.2 Potravinový doplněk stravy 

Doplňky stravy nepatří do oboru léčiv, i když je můžeme nakupovat v lékárnách či 

v jiných specifických prodejnách. V České Republice patří mezi potraviny a spadají pod 

potravinovou legislativu. Ministerstvo zdravotnictví sleduje pouze jejich zdravotní 

nezávadnost a bezpečnost, což garantuje, že jejich dlouhodobé užívání by nemělo vést 

k poškození zdraví. Do této široké skupiny spadá i sportovní výživa, která není úplně tak 

potravinový doplněk, protože nemůže dostatečně nahrazovat stravu. Látky obsažené ve 

sportovní výživě pouze dodávají jedinci ztrácené živiny či organické složky, které potřebuje 

pro lepší výkon [6]. 

3.4.3 Sportovní výživa  

Také si musíme rozdělit a vysvětlit, co tento název znamená. Skládá se ze dvou slov 

sport a výživa. Výživa je zdrojem energie a všech nutných látek, které člověk potřebuje 

k růstu a obnově tkání. Sport je tělesná a pohybová aktivita provozována podle určitých 

pravidel a zvyklostí. Sportovní výživa jsou nezbytné a nutné látky pro tělo sportovce, který je 

potřebuje k růstu svalové hmoty a udržení kondice při výkonech, které jsou se sportem 

spjaty [6]. 

Sportovní výživa je naprosto nezbytnou součástí tréninkového procesu každého 

sportovce. V posledních několika letech použití potravinových doplňků pro sportovce 
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a speciálních produktů nazývaných „sportovní výživa“ ohromila svět sportů. Doplněk stravy 

se snaží k optimalizaci obvyklé stravy a v konečném důsledku k dosažení vysoké biologické 

hodnoty výživy, která je nejen základem, ale i prevencí. Sportovní suplementy napomáhají 

rychlejší regeneraci po fyzickém výkonu, nebo zátěži u sportovce.1 

Hlavním cíle (Foršta P., 1998) sportovní výživy: 

 Umožnit a podpořit optimální rozvoj fyzické zdatnosti a až v druhé řadě 

docílit zvýšení výkonnosti přirozeným, zdravím nepoškozujícím 

způsobem. 

 Umožnit dokonalou regeneraci s cílem zvýšení „Trénovatelnosti“. 

 Docílit a udržet dobrý zdravotní stav. 

Zdravotní životní styl znamená formu života člověka (společnosti), která podporuje 

a zdůrazňuje zdraví jako složku nejpodstatnější a nejvýznamnější. 

Doplňky stravy jsou tím nejlepším z běžné stravy koncentrované pro veškeré potřeby 

konkrétního sportovce. 

3.4.4  Rozdělení sportovní výživy 

Anabolizéry - podporuje růst svalové hmoty, ovlivňují tvorbu energie a regenerují 

svalovou vytrvalost. Jsou především určené pro náročné a tvrdé tréninky. Anabolizéry jsou 

nejsilnější a nejúčinnější dostupné legální anabolika na našem trhu. 

Aminokyseliny - podporují produkci vlastních tělesných látek a zároveň podporují 

regeneraci růstu svalového objemu. Aminokyseliny zvyšují sílu, fyzickou aktivitu a podílejí 

se na anabolizaci (výstavbový proces) organismu. 

                                                 
1 FOŘT, Jiří; Výživa (hlavně) pro kulturistiku a fitness. 1.vyd. Pardubice:Tiskárny Havlíčkův Brod, 1998. 151 s.  
ISBN 80-902589-1-3 
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Kloubní regenerace -  regeneraci a obnovu kloubní tkáně. Kloubní výživa je vhodná 

pro obnovu chrupavek, kloubů a vaziv. Zmírňuje opotřebení kloubů při fyzické zátěži, 

zejména při sportu. 

Kreatiny - mají výrazně anabolizující účinky, které při jeho užívání, dochází ke zvýšení 

síly a výbušnosti. Kreatin poskytuje okamžitou energii a podporuje intenzivní fyzický výkon. 

Proteiny – látky obsažené v proteinu jsou určené k budování kvalitní svalové hmoty. 

Protein je nejzákladnější a nejpoužívanější doplněk výživy. 

Sacharidy - gainery nebo-li sacharidy, jsou nejdůležitějším a nejlepším zdrojem 

energie. Doplňují optimální kombinaci nezbytných látek, a proto sacharidy přináší nejen 

rychlý nárůst čisté svalové hmoty, ale i síly a objemu. Navrženy jsou tak, aby co nejméně 

zatěžovaly trávicí systém a přitom tělu dodaly velké množství energie. 

Spalovače - velmi rozmanitá skupina látek, která z hlediska chemie začíná 

u aminokyselin, pokračuje přes kofein až k vitamínům. Snižují hladinu cholesterolu 

a upravuje problematické partie. Působí i proti opětovnému ukládání, dodává energii 

a omezuje chuť k jídlu. 

Stimulanty a energizéry - většinou jsou složené tak, aby stimulovali lepší činnost 

mozku a donutili organismus využívat efektivněji svých vlastních energetických zásob. 

Energizéry zvyšují aktivitu a energii.  

Vitamíny a minerály - esenciální látky, které spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy 

patří k základním složkám lidské stravy. Existuje 13 základních typů vitamínů. Lidský 

organismus si, až na některé výjimky, nedokáže vitamíny sám vyrobit, a proto je musí 

získávat prostřednictvím stravy [5]. 

3.5 Metoda PEST 

 Tato metoda je součásti strategického managementu, která přichází obvykle tehdy, 

kdy se společnost rozhoduje nad svým dlouhodobým strategickým záměrem, nebo kdy 

plánuje realizovat nějaký velký projekt, ať již ve své domovské zemi či v cizině. Metoda 

zkoumá faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. Cílem analýzy je zjistit, co 
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nejvíce informací z jednotlivých faktorů, které jsou pro konkretní podnik důležité a ovlivňují 

svým působením jeho činnost [7]. 

3.5.1 Politické prostředí 

 Analýza politických faktorů se zabývá problematikou stability politické scény (tj. jak 

často se mění vláda), která má přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce (tj. omezení 

v podnikání, podmínky zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, ekologická legislativa 

atd.). Sledují se tak všechny podstatné zákony a návrhy důležité pro oblast, kde firma působí, 

stejně jako chování regulačních orgánů (typický v energetice, telekomunikacích 

a rozhlasovém a televizním vysílání) [7], [6]. 

3.5.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je důležité zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad 

cen produktů a služeb. V této části analýzy se také sledují otázky daní (DPPO, DPH, 

spotřební daně, daně z převodu nemovitostí, atd.) a celkové stability měny a návaznosti jejího 

kurzu ke kurzu domovské měny firmy, výše úrokových sazeb, otázky hospodářských cyklů na 

daném trhu, makroekonomických ukazatelů (zejména HDP a HDP per capita), specifického 

zaměření trhu (např. na automobilový průmysl, na zemědělství, atd.), trendech v oblasti 

distribuce, zahraniční investory, či pobídky a podpora exportu [7], [6]. 

3.5.3 Sociální prostředí 

Sociální prostředí je asi tou nejexaktnější a nejsnáze prověditelnou součástí PEST 

analýzy. Tuto část analýzy nalezneme na Národním statistickém úřadě. Oblast je důležitá 

zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu – tj. prodeje koncovým spotřebitelům. Řeší se 

při ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, ale také 

oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy [7], [6]. 

3.5.4 Technologické prostředí 

V otázkách technologického prostředí se analýza zabývá otázkami infrastruktury 

(doprava – včetně potrubní, suroviny, elektrická energie, telekomunikace), stavem rozvoje 

a zaměření průmyslu a kvartérní sférou nebo-li stavem zejména aplikované vědy a výzkumu, 

podpory vědy. Někdy sem může být oddělena také ta část legislativy, která se zabývá regulací 

průmyslu, neboť tu mají často na starosti nižší právní normy jako prováděcí vyhlášky, cenová 
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rozhodnutí regulátorů apod. Částečně sem spadá i oblast ekologie, a to zejména pokud jde 

například o existenci a možnost obchodovat s emisními povolenkami [7], [6]. 

3.6 Mystery Shopping 

Tato metoda se skládá ze sousloví z anglického jazyka, které v České republice bývá 

zřídka volně překládáno jako „Utajené nakupování“, „Fiktivní nakupování“, popřípadě 

„Testovací nákup“. Mystery Shopping je výzkum, který je využíván k hodnocení služeb 

zákazníkem. Tento nástroj se používá k měření kvality maloobchodní obsluhy, popřípadě 

v některých případech k shromažďování informací o nabízených produktech. 

Metoda je podobná marketingovému výzkumu, přesto nejede o totéž. Mezi hlavní 

rozdíly patří u tzv. „Výzkumných pracovníků“, kteří provádějí Mystery Shopping v převleku 

zákazníka, a také u dotazníků je rozdíl, protože jsou vyplňovány až následně, po skončení 

akce. Otázky v dotazníku jsou rozdělené do jednotlivých parametrů, na které pracovník může 

jednoduše odpovědět ano/ne. „Výzkumný pracovník“ může na základě kvalitativního pohledu 

u otevřených otázek dopsat osobní komentáře, které jsou v závěru výzkumu vyhodnoceny. 

Služby, které subjekty poskytují zákazníkovi, jsou možné kontrolovat prostřednictvím 

pozorování (kontrola prostředí, vzhled, orientace), rozhovoru (znalost zaměstnanců, 

komunikace), nákupu produktu (schopnost zaměstnanců prodat výrobek), testování produktu 

(funkčnost, kvalita, chuť…) a reklamace (ochota při reklamaci, postup při reklamaci 

a profesionalita chování zaměstnanců). 

Mystery Shopping je prováděn pracovníky tzv. Mystery Shoppery, kteří jsou vyškoleni 

podle daného scénáře, dopředu vypracovaného agenturou s pomocí zadavatele, který si 

výzkum objednal. Ve většině případů je zadavatelem přímo vedení společnosti, kde se 

výzkum provádí [12]. 

3.6.1 Historie Mystery Shoppingu 

Historie Mystery Shoppingu se začala vyvíjet ve 20. století. V té době docházelo ke 

stále častějším krádežím v podnicích, jejichž viníky byli především zaměstnanci. Podniky 

začali najímat soukromé detektivy, kteří měli tyto krádeže prošetřit. Nejčastěji k této 
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problematice docházelo ve 40. letech v bankách a maloobchodních prodejnách ve Spojených 

Státech Amerických. 

Největší rozmach zaznamenala metoda Mystery Shopping kolem roku 1990 a to díky 

rozvoji internetu. V 90. letech 20. století docházelo k vyrovnávání konkurence v oblasti 

nabídky produkce a služeb [22]. 

V dnešní době se Mystery Shopping zaměřuje na celkový přístup firem ke klientům, 

a to vlastně ve všech oblastech, kde dochází ke styku personálu se zákazníky. Tato metoda se 

v České republice používá převážně v oblasti, kde jsou nabízeny finanční a telekomunikační 

služby. Prioritou tohoto výzkumu je péče o zákazníka. Naopak pro firmy je tato metoda 

nápomocná k vymýtání nespolehlivých či nepříjemných zaměstnanců. Počet agentur, které se 

touto metodou zabývají v marketingovém výzkumu, stále více rozšiřuje [12]. 

3.6.2 Uplatnění Mystery Shoppingu 

Uplatnění Mystery Shoppingu nachází ve všech komerčních a nekomerčních 

společnostech. Tato metoda se využívá v prostředí, kde dochází kontakt se zákazníkem. 

Nemusí se však jednat vždy pouze o obchody, kde dochází přímo k prodeji. Mystery 

Shoppingem se setkáme v těchto tržních řetězcích: řetězce hypermarketů, supermarketů 

a čerpacích stanic, maloobchodní řetězce, mobilní operátoři, banky, pojišťovny, hotely, 

restaurace, cestovní kanceláře, na letištích, obchody se sportovní výživou, zábavná centra, 

kina… [14]. 

Mystery Shopping je výhodný firmám z těchto hledisek: 

• Získá nové zákazníky,  

• poskytne zákazníkům nadstandardní péči, 

• upevní loajalitu stávajících zákazníků, 

• šíří pochvalné a kladné hodnocení o firmě, 

• zefektivní prodejní procesy, 

• podpoří tak značku firmy a zvýší tím prodej. 
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Tento výzkum umožňuje popsat podrobné úrovně kvality poskytovaných služeb 

a stanovit způsob, jak přiblížit služby představám zákazníka. Zjistíme tak i slabé stránky 

prodeje např. organizace prodeje a chování personálu. Vyhodnocuje nám i výkony 

jednotlivých prodejců, lokalit, regionů. Zde můžeme i porovnat výsledky s konkurenty, kde 

tento výzkum provádíme. V neposlední řadě monitoruje exteriér a interiér prodejních 

míst [14]. 

3.6.3 Formy Mystery výzkumů 

 Formy této metody jsou rozdělené do čtyř částí, které se nejvíce používají. Každá 

forma má za úkol sehnat, co nejvíce informací o daném subjektu zkoumání a následně 

vyhodnotit jejich počínání se zákazníkem [22]. 

Formy Mystery Shoppingu:  

• Mystery Shopping - osobní návštěvy prodejních míst. Zde se monitoruje ochota 

personálu, přesnost a množství předávaných informací, dodržování interních předpisů, 

šíři a úroveň nabídky a celkový dojem z prodejního prostředí 

• Mystery Calling - telefonáty na zákaznickou linku. Hodnotí se tak kvalita, rychlost 

a úplnost poskytnutých informací a přístupu operátora k zákazníkovi. 

• Mystery Delivery - objednání zboží a hodnocení plnění standardů přepravce. Dále 

jsou posílány kontrolní emaily, které zjišťují rychlost odpovědi, kvalitu komunikace 

a především zaslaní informací. 

• Audio/Video Mystery Shopping - pořizování audio/video nahrávek, které následně 

slouží k přesnějšímu hodnocení prodejců. 

3.7 Využití internetu webových stránek v marketingu 

Rozvoj internetu a informačních technologií obecně přináší řadu nových přístupů 

v marketingu. Tímto se postupně internet stává samostatným marketingovým nástrojem. 

Uživatel internetu se sám zapojuje do marketingového procesu např. tvorbou marketingové 

komunikace [13]. 
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Se vznikem World Wide Web (webových stránek) se změnil internet z pouhého 

komunikačního nástroje ve skutečnou revoluční technologii. Webová stránka se zobrazuje 

pomocí webového prohlížeče (klient či uživatel internetu), který je možné zobrazit na 

monitoru počítače či mobilního přístroje [9]. 

V marketingu tak vzniká část nástroje a to E- commerce, která je chápán jako 

internetové obchodování (nákup a prodej) a zahrnuje veškerou elektronickou výměnu 

informací ve firmě nebo mezi firmou a zákazníky [9]. 

Proto se webové stránky začali rozdělovat do základních typů a to podle sdělení. Prvním 

typem jsou firemní stránky, které obsahují informace o společnosti (firmě) a další funkce, jež 

se snaží odpovídat na otázky, rozvíjet vztahy se zákazníky a zajišťovat firmě pozitivní 

publicitu, nikoliv přímo prodávat výrobky a služby společnosti. Druhé zastoupení typu jsou 

marketingové stránky, které mají zákazníka motivovat k nákupu, popřípadě mají jiný 

marketingový účel. Snaží se tak o interaktivní komunikaci iniciovanou firmou [9]. 

3.7.1 Desing webových stránek 

Hlavní klíčem jak zaujmout uživatele internetu a tím správně navrhnout je vzhled 

stránek, nebo-li design. Webové stránky musí být na první pohled atraktivní a zároveň 

dostatečně zajímavé, aby se na ně návštěvnici rádi vraceli. Proto se musí věnovat pozornost 

sedmi zásadám efektivního webového designu. První zásada je kontext, to znamená správné 

rozvržení a design stránek. Další ze zásad je obsah stránky, kde musí splňovat srozumitelný 

text, obrázky, zvuky a videa. Třetí zásadou je komunita, která nabízí možnosti komunikace 

mezi uživateli. Customizace je zásada, která určuje schopnost stránek se přizpůsobit různým 

uživatelům, případně umožnit jim, aby si stránky sami individuálně upravili. Zásada 

komunikace nabízí způsoby komunikace serveru s uživatelem a naopak, dochází tak 

k oboustranné komunikaci. Připojení, je zásada o propojení stránek s jinými servery. Poslední 

zásadou je obchod, kde má uživatel možnost provádět obchodní transakce [9]. 

Anatomie webové stránky 

Webová stránka má nejenom zásady ale i komponenty, které má také většina webů a je 

to základ pro tvorbu a vizáž stránek. Každá webová stránka obsahuje tzv. kontejner, ten může 

mít podobu značky bodu ve stránce, vše zahrnující značky div, nebo tabulky. Pokud by 
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stránka tento typ kontejneru nepoužila, neměla by žádné místo, do kterého by se vkládal 

vlastní obsah. Tato část je označená na obrázku modře (Obr. 3.3) [4]. 

Logo nebo-li identita webu chápeme jako logo a barvy používané na nejrůznějších 

marketingových produktech firmy např. vizitky, na dopisních hlavičkách ..atd. Blok identity 

na webových stránkách by měl obsahovat název firmy nebo logo. Tyto složky by měly být 

umístěny v horním okraji každého webu. Umožňuje tak rozpoznání značky a dává tak 

uživatelům na vědomí, že prohlížeč stránky je součástí jednoho webu. 

Navigační systém webu by měl být snadno objevitelný a lehce použitelný. Uživatel 

tento systém očekává u horního okraje stránky. Navigace by měla vždy být, co nejblíže 

hornímu okraji celého rozvržení. 

Obsah je nejrozsáhlejší část na webové stránce. Návštěvník pokud nenajde, to co hledá, 

odejde, a proto se klade na tuto část největší důraz. Blok obsahu se bere jako ústřední bod 

celého návrhu, aby uživatele nemuseli požadované informace na stránce hledat, a ztrácet tak 

cenné sekundy. 

Patička, která je umístěná u spodního okraje stránky obsahuje obvykle kontaktní údaje 

a informace právní povahy a dále naznačuje uživateli, že se dostal na konec stránky. 

Prázdny prostor neobsahuje žádný text ani ilustrace. Pomáhá tak návrhu „dýchat“ 

a vytvořit tak rovnováhu a jednotu návrhu [4]. 

 

Obr. 3.3 Komponenty ve webové stránce Zdroj: Principy krásného webdesignu 

průvodce krok za krokem; str. 26, Jason Beaird 
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Důležitou součástí webu je nejenom vzhled, ale i barva webové stránky. Výběr barev 

není žádná jednoduchá záležitost. Do úvahy musíme brát různé faktory a to např. estetičnost, 

totožnosti majitele a použitelnost. Pro správný výběr barev nám dopomáhají poznatky 

z psychologických rad až po praktické vyzkoušené teorie barev. Tabulka (Tab. 3.1) ukazuje 

vlastnosti jednotlivých barev a jak na jednotlivé uživatele internetu působí [4]. 

Přestože psychologie barev hraje roli v tom, jak budou návštěvníci vnímat navržený 

web, neexistuje žádná špatná barva. Úspěšnost barevného schématu závisí na tom, jak mezi 

vybranými barvami panuje harmonie [4]. 

Tab. 3.1Působení barev na webu Zdroj:Principy krásného webdisignu průvodce krok za 

krokem; 50-53 str., Jason Beaird 

Barva Její vlastnosti 

Bílá 
Základní vlastnost této barvy je čistota. Je považována i za barvu dokonalosti a světla. Tato barva je 
využívána spíše na pozadí webové stránky. 

Žlutá 
Tato barva je vysoce aktivní, dobře viditelná a spojujeme si s pocity štěstí a energie. Příliš velké 
množství této barvy na webových stránkách je spíše škodlivé než k užitku. 

Oranžová 
Vyznačuje se jako velmi aktivní, energicky vydatná barva s blaženými pocity, která nevyvolává 
agresivitu. Tato barva se používá na loga, i když je neformální. 

Červená 
Základní efekt této barvy je vzrušivost, dramatičnost a vyvolává pocit vášně. Na webové stránky se 
čistá červeň používá jen k zatraktivnění textu. 

Zelená 
Symbolizuje růst, svěžest a naději. Působí na nás uklidňujícím dojmem, protože je příjemnější pro oči. 
Nejpoužívanější barva pro vzhled webové stránky. 

Modrá 
Vlastnost této barvy signalizuje otevřenost, inteligenci a víru. Používá se hodně na loga společností, 
působí totiž dojmem stability a čistých úmyslů. 

Purpurová 
Barva se prezentuje bohatstvím a výstředností. Tato barva je nejméně používanou barvou pro vzhled 
stránek. 

Černá 
Pro web je tato barva spojovaná s mocí, silou a elegancí. Přesto je spojována i s negativními jevy a to 
se zlem a smrtí. 

 

3.7.2 Použitelnost a přístupnost webových stránek 

Použitelnost webových stránek 

Použitelnost webových stránek je míra schopnosti snadno navést návštěvníka k tomu, 

aby udělal to, co chceme. Nikdo by nikoho neměl omezovat a nebránit v prohlížení webu. 

Pokud se návštěvník na stránkách snadno a rychle orientuje a směřuje k danému cíli, je 

použitelnost webových stránek vysoká [21]. 
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Dodržením pravidel přístupnosti bude web ohleduplnější a vlídnější i k běžným 

uživatelům a  i jeho následná správa je jednodušší, přehlednější a systematičtější. 

Jakými pravidly se řídit, aby byl web všem přístupný: 

• Obsah webových stránek je dostupný a čitelný, 

• práci s webovou stránkou řídí uživatel, 

• informace jsou srozumitelné a přehledné, 

• ovládání webu je jasné a pochopitelné, 

• kód je technicky způsobilý a strukturovaný. 

Na základě zkoumání a testování vznikla celá řada pravidel použitelnosti. Pravidla 

doporučují to, na co jsou uživatelé zvyklí a co jim usnadní používání webu. Jednoduchá 

pravidla použitelnosti jsou údajně většinou webů porušována. Pokud je prvotní zkušenost 

uživatelů negativní, většina z nich se na stránky již nevrátí. Kolem 50% obchodů prodělává na 

webových stránkách, protože návštěvníci rychle nenaleznou požadované informace [28]. 

Přístupnost webových stránek 

Přístupnost webových stránek bývá často zužována do roviny technické, respektive na 

soulad s některou z metodik přístupnosti. Přístupnost webových stránek bývá často mylně 

chápána jako záležitost, která se týká jen malého množství zdravotně hendikepovaných 

uživatelů [23]. 

Přístupnost webových stránek se však týká i řady dalších uživatelů. Jsou to například: 

• Barvoslepí, slabozrací a jinak zrakově postižení, 

• dyslektici a lidé s poruchami učení,  

• uživatelé s trvalou či dočasnou nemožností používat horní končetiny,  

• majitelé zastaralých počítačů,  

• uživatelé minoritních operačních systémů a prohlížečů,  

• uživatelé jiných zobrazovacích zařízení.  

Přístupný web mohou používat uživatelé bez ohledu na jejich technické a softwarové 

vybavení, zdravotní omezení, dovednosti, zkušenosti a znalosti. Postupy návrhu a dodržování 
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pravidel přístupnosti by měly být samozřejmostí při návrhu každého webu. Pravidla tvorby 

přístupného webu ( Příloha č.1), které jsou dané zákonem č. 365/2000 Sb. o informačních 

systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. [24]. 

3.7.3 SEO 

Pod zkratkou SEO se skrývá aplikace s názvem optimalizace pro vyhledávače. 

Zajišťuje tak webovou prezentaci a zobrazení na předních místech vyhledávání na relevantní 

klíčová slova či fráze. SEO je komplexní soubor aktiv spojených s tvorbou, provozem 

a propagací internetové stránky. Faktory ovlivňující tyto výsledky se běžně dělí na onpage 

(faktory na stránce) a offpage (faktory mimo stránku) [12]. 

Onpage SEO patří v dnešní době ke standardům kvalitních dodavatelů. 

Nejvýznamnější onpage faktory jsou sémantika zdrojových kódu, relevance obsahu ke 

klíčovým slovům, přehlednost a provázanost stránek, aktuálnost a jedinečnost obsahu. 

Offpage SEO je nadstavbovým souborem činností. Hlavním důvodem je nutnost 

několika vstupních analýz. Mezi nejdůležitější součástí offpage optimalizace patří analýza 

relevantních klíčových slov a frází, analýza konkurence v SERP (stránka výsledků 

vyhledávání) na klíčová slova a fráze, linkbuilding (budování zpětných odkazů), registrace do 

katalogů, nákup relevantní reklamy a zvyšování obecného podvědomí o webové stránce na 

internetu. 

Přesto optimalizace pro vyhledávač nemusí vždy zajistit první místo ve vyhledávání 

na klíčová slova, je to nikdy nekončící proces vyžadující opakované analýzy, vyhodnocování 

jejich výsledků a následné implementace změn odstraňující slabá místa [12]. 



33 

 

4 Metodika shromaždování dat 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat konkurenci na trhu se sportovní výživou za 

pomocí dvou metod a to Mystery Shoppingem a analýzou webových stránek. Prodejny pro 

analýzy jsou vybrány cíleně na území města Ostravy a to na základě jiného provozovatele 

a největší vzájemné konkurence mezi prodejnami. 

Ve dnech od 1. 11. 2011 do 10. 11. 2011 jsem navštívila cíleně vybrané prodejny ve 

městě Ostrava a zjišťovala jsem, zda prodejny ještě existují na hlavním tahu do centra města. 

Pokud ano, snažila jsem zjistit podrobné informace o provozovateli, o působnosti na trhu 

a zda prodejny mají internetové stránky. Tyto kritéria splnily všechny čtyři cíleně vybrané 

prodejny Fitness-produkty, Fullnes Shop, FunSport, VITASLOND. 

 Pro zjištění dalších informací o charakteristikách prodejen a o sortimentu jsem opět 

navštívila prodejny koncem listopadu. Požadovala jsem ucelenější informace o výrobcích 

a také potřebné údaje do mého výzkumu. Informace mi poskytli vedoucí prodejny, kteří mě 

také následně odkázali na web. stránky své prodejny. Další informace jsem získávala z tohoto 

zdroje. 

 V období měsíce únor a březen v roce 2012 jsem navštívila prodejny jako fiktivní 

zákazník, kdy po ukončení výzkumu, jsem vyplňovala záznamový arch metody Mystery 

Shopping (Příloha č. 2). Druhá metoda analýza webových stránek byla prováděna přes 

internet, kterou jsem následně hodnotila do záznamového archu (Příloha č. 3). Obě metody 

Myster shoppingu a analýza webových stránek byly prováděny v tomto vymezeném období. 

První z metod, kterou jsem vyhodnocovala koncem března, byla Mystery shopping. 

Na začátku dubna jsem se věnovala vyhodnocení výsledků získaných z benchmarkingu 

webových stránek. Všechny data obou metod byla vyhodnocena prostřednictvím 

dichotomické uzavřené otázky s variantami odpovědí ano- ne, kdy ano je v tomto případě 

brána jako kladná odpověď nebo žádoucí stav, opakem je odpověď ne. Aby se mi analyzovaly 

jednotlivé data jednoduše a přesně, tak jsem si zvolila při odpovědi ano, výsledek 

s přirozenou hodnotou 1, u výsledku odpovědi ne 0. Zpracovaní dat jednotlivých metod 

nalezneme v přílohách č. 4 a  5. Získané data a jednotlivé výsledky jsou popsány v následující 

kapitole s názvem Analýza výsledků výzkumu. 
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4.1  Realizace zkoumaných metod 

 Analýzu konkurence na trhu se sportovní výživou provádím za pomocí dvou metod 

a to Mystery shopping a analýzou webových stránek. 

4.1.1 Mystery shopping 

 Metoda Mystery shopping je rozdělena do čtyř hlavních skupin – exteriér prodejny, 

interiér prodejny, personál prodejny, sortiment prodejny. 

Pro snazší zpracování dat jsem předem připravila záznamový arch, kde je možno si 

zapisovat jednotlivé údaje. Při návštěvě prodejen volím čas, kdy se personál může věnovat jen 

jednomu člověku. Podle situace na prodejně se informuji o problematice výživy 

a přizpůsobuji se okolnostem, které mi personál svým chováním nabízí. Doba návštěvy 

prodejny a jejího zkoumání trvá 20 minut. Po následném šetření, fiktivního nákupu 

a navštívení prodejny hned zadávám data do záznamového archu, který je rozdělen do těchto 

skupin.  

Exteriér prodejny 

 Prvním kritérium je exteriér prodejny, kde si všímám zejména dostupnosti prodejny 

a jeho příslušného okolí. Hlavním hlediskem je dostupnost příjezdu na prodejnu. Zjistím, zda 

je možné přijet na prodejnu městkou hromadnou dopravou (MHD) nebo autem. Dále se 

zaměřuji, jak dlouho musí zákazník jít pěšky anebo kde se nachází v okolí prodejny volná 

parkovací místa. V neposlední řadě zkoumám, jaké bariéry mají při vstupu na prodejně. Před 

vstupem do obchodu si všímám: vizuální hodnocení exteriéru prodejny, kde patří umístění 

reklamního panelu a to jak na fasádě domu, kde se prodejna nachází, tak i na fasádě 

obchodního centra. Při vstupu do prodejny se zaměřuji na barevnost, vzhled prodejny, 

velikost vstupu, informace o prodejně a její logo, kterým se označují. 

Interiér prodejny 

 Druhým kritériem je interiér prodejny, kde hodnotím hmotné prvky - šířku uliček, 

umístění pokladny u východu z prodejny, reklamní stojany a navigační systém. Další 

zkoumaný hodnotící prvek je nehmotného charakteru. Zde se zaměřuji na vhodné osvětlení 

prodejny, čistotu, vůně, teplotu, barevný kontrast či sladěnost prodejny s hudební kulisou. 
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Personál prodejny 

 Třetím kritériem, které je klíčové pro prodej sportovní výživy, je personál prodejny. 

Zde se zaměřuji na zdvořilost personálu a to pozdravením při příchodu na prodejnu, ochotu 

pomoci ve výběru či rady, vizuální vzhled personálu (oblečení, jmenovky na oblečení) a 

změny v chování. U personálu jsem také hodnotila jejich orientaci v sortimentu a sportovní 

výživy, znalost problematiky v této sféře a doporučení výrobků v daném sportu. 

Sortiment prodejen 

 V posledním čtvrtém kritériu zkoumám sortiment prodejen. Hodnotit zde rozložení 

jednotlivých kategorii výrobků, stav zboží, označení cenovkou, množství zboží a možnost 

vyzkoušení zboží na místě. 

4.1.2 Benchmarking webových stránek 

 Druhá zvolená metoda je benchmarking webových stránek. Tuto metodu jsem zvolila, 

protože všechny čtyři prodejny, které jsou v analýze konkurence, disponují internetovými 

stránky internetové stránky. Spotřebitel, tak má možnost si nakoupit zboží i přes internetový 

obchod. 

 Zjišťované data budou zapsány do záznamového archu, který jsem si opět předem 

připravila. Pro správné zobrazení stránek používám tři nejpoužívanější prohlížeče a to 

Windows internet Explorer, Google Chrome a Mozillu Firefox. Kde zkoumám data se 

změnami zobrazení stránky v prohlížeči při využití postranní lišty. Určení pozice při 

vyhledávání jednotlivých prodejen používám nejznámější vyhledávače v  České republice a to 

Google.Cz a Seznam.cz. Do vyhledávačů zadávám pro všechny prodejny stejné výrazy a to 

„Sportovní výživa Ostrava“, „ Sportovní doplňky Ostrava“, „Výživa pro sportovce Ostrava“ 

a „Prodej sportovních suplementů Ostrava“. Dalším kritériem pro analyzování webových 

stránek hodnotím a zjišťuji na jakém místě při vyhledávání (do dvou stran výsledků) se 

internetové stránky prodejen umístí. Pro zjištění, jak se prodejny umístily v katalozích, 

používám katalog Firmy.cz a zivefirmy.cz. Jednotlivé prvky, které dále u této analýzy 

zkoumám, jsou také rozděleny do čtyř částí. 
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Grafika webových stránek 

 První prvek je tvořen grafikou stránek. Zde se zabývám hodnocením písma použitého 

na stránkách, čitelnosti, optimální velikosti písma a dále obrázky. U obrázků se zaměřuji na 

jejich umístění, velikost a rozlišení (kvalitu). Důležitým faktorem je i umístění a velikost loga 

firmy, kvality loga a originality (odlišnosti od ostatních prodejen). Posledním faktorem, který 

zkoumám je celkový vzhled stránek a její celkové barevné působení na spotřebitele. 

Informační hodnota webových stránek 

 Druhým prvkem je zvolená informační hodnota webových stránek. Zaměřuji se na 

dostupné informace o výrobci značek, podrobné informace o jednotlivých výrobcích, 

aktuality o prodejně, o akcích které prodejny vytváří a nabídce pracovních míst. Z technicko- 

informačního hlediska na stránkách zkoumám vícejazyčnost stránek a ceny, které se dají 

přizpůsobit do cizí měny. Posledním faktor, který mě zajímá, jsou podmínky pro spotřebitele 

(podmínky pro koupi výrobku a možnost, kam až firma posílá své objednávky a jakou formou 

posílá výrobky). 

Technické a funkční parametry webových stránek 

 Třetím prvkem tvoří faktory týkající se technickým a funkčním parametrům webových 

stránek. V tomto prvku se zaměřuji na zobrazování stránek (zobrazování v jednotlivých 

prohlížečích), přístupnost stránek, zobrazování jednotlivých obrázků a reklamních prostor. 

Další prvek, který zkoumám je, co vše stránky nabízí pro spotřebitele po technické stránce 

např. možnost komentovat jednotlivé výrobky (recenze), komunikovat on-line s prodejcem, 

prvek vyhledávání, dokonalá přehlednost v katalogu výrobku, formulář nákupu a jednoduché 

prokliknutí na odkazy. 

Marketingové hodnocení webových stránek 

 Posledním prvkem se zabývám marketingovým hodnocením webových stránek. U 

tohoto prvku se zaměřuji na obsah stránky, název domény, nadpisy, sémantiku a obsahovou 
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část. Z hlediska SEO analýzy2 hodnotím na stránce popisné informace stránky, validitu, 

umístění stránek ve vyhledávači po zadání jednotlivých výrazů a umístění stránek ve 

vybraných katalozích. 

4.2 Hodnocení průběhu shromažďování dat 

V listopadu při focení  jedné prodejny VITASLOND mi bylo oznámeno pracovníky, že 

prodejna nelze fotografovat. Společnost, která tento obchod vlastní zakazuje prodejnu fotit 

bez povolení majitele. Pracovnici mě však poukázali na to, abych si sehnala fotku podobné 

prodejny z internetových stránek. Problémem také nastal i u prodejny Fitness-produkt, kde 

po první návštěvě a domluvě o spolupráci, změnil provozovatel personál. Při druhé návštěvě 

mě čekalo opětovné domlouvání. Tyto problémy se však neodrazily při časovém zpoždění 

výzkumu a celkovém hodnocení průběhu shromažďovaných dat. 

                                                 
2 Analýzu SEO byla prováděna na stránkách www.seo-pruvodce.cz, kde se zadala doména jednotlivých prodejen. 
Po pár minutách vyšlo celkové šetření stránek např. validita, popisné informace, obsahová stránka, nadpisy, 
sémantická a obsahová část.  
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMŮ 

 Pro analýzu konkurence vybraných prodejen se sportovní výživou na území města 

Ostravy byla využita metoda Mystery schoping a analýza webových stránek. 

 Zpracované data ze záznamových archů obou metod se nachází v příloze č. 4 

a v příloze č. 5. Ukázky webových stránek jednotlivých prodejen byly zařazeny do příloh č. 6 

až 9. 

5.1 Celkové hodnocení prodejen 

 Stanovila jsem si, že prodejny mohly získat v používané metodě Mystery shoping 

celkově nejvíce 35 bodů. Body jsem rozdělila následovně: za exteriér prodejny mohla 

prodejna získat až 10 bodů, za interiér prodejny jsem stanovila maximum na 11 bodů, 

ohodnocení personálu při maximální spokojenosti dosahoval 8 bodů a zohlednění sortimentu 

byl ohodnocen maximálně 6 body. Celkové srovnání hodnocení prodejen je zobrazen 

v (Obr. 5.1.) 

Nejlépe hodnocenou prodejnou je FunSport, která dosáhla 29 bodů, naopak nejhůře 

hodnocenou prodejnou se stala prodejna Fitsport-produkt a to i přesto, že jejich nabídka 

sportovní výživy je nadstandardní. 

 Prodejna FunSport dosáhla nejvíce bodů skoro ve všech kategoriích, které jsem 

zkoumala. V případě hodnocení exteriéru prodejny prodejna ztratila jeden bod, jelikož výloha, 

kterou FunSport má je bez reklam a bez jakékoliv informace, že obchod nabízí i sportovní 

výživu. Plný počet bodů získala v hodnocení interiéru, jelikož vzhled prodejny i web. 

rozhranní jsou sladěny a působí na zákazníka uceleným dojmem. V hodnocení personálu tato 

prodejna získala šest bodů a v hodnocení sortimentu získala pět bodů. 

 Prodejna Fullness shop dosáhla 28 bodů a skončila tímto na druhém místě z celkově 

hodnocených prodejen. Bohužel tato prodejna nedisponuje bezbariérovým vstupem a tento 

fakt se odrazil při hodnocení exteriéru prodejny. Další nevýhodou této prodejny byla absence 

hudební kulisy. Personál na této prodejně nebyl nikterak odlišen od běžného zákazníka a také 

zákazník nevěděl, jak se daná osoba jmenuje v případě dalšího jednání o nákupu (absence 
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jmenovky). V oblasti sortimentu daná prodejna získala kladné hodnocení. Pouze v této 

prodejně chyběla možnost vyzkoušet si zboží na místě. 

 Další posuzovanou prodejnou a na třetím místě umístěnou se stala prodejna 

VITASLOND. Prodejna disponuje velmi malou výlohou působící fádním dojmem, také 

velikost prodejny je velmi omezená a nákup sortimentu byl bez zvukového podbarvení. 

Obsluhující personál, který byl jednoduše rozeznatelný mezi zákazníky a byl také označen 

jmenovkou. Sortiment této prodejny byl dostačující, avšak chyběla možnost vyzkoušení si 

některého zboží. 

 Nejhůře umístěnou prodejnou v hodnocení se stala prodejna Fitsport-produkt, která 

získala pouze 23 bodů. Prodejna bohužel nemá bezbariérový vstup a parkovací plochu pro 

možné zákazníky, také interiér prodejny působil velmi stroze (bílé stěny, pouze umělé 

osvětlení). Prodávající personál nebyl nijak odlišen, chyběla jmenovka a také ochota při 

výběru sortimentu. Jako zákazníka mě také zarazila informovanost o cenách zboží, jelikož 

některé výrobky nebyly cenou označeny.  

 

Obr. 5.1 Celkové hodnocení zkoumaných prodejen 

5.2 Hodnocení exteriéru prodejny 

 U exteriéru prodejny jsem hodnotila dvěma zásadními kritérii dostupnost prodejny 

a vizuální vzhled prodejny, které měly jednotlivé pod kritéria. 

27 

29 

28 

23 
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 Dostupnost prodejen splňovaly jen dvě prodejny a to VITASLOND  a FunSport. 

Tyto podmínky splňují hlavně proto, že jsou umístěny v obchodních centrech, které mají 

bezbariérový přístup a parkovací plochu do 200 m pro všechny prodejny. Prodejna FitSport-

produkt nemá vůbec přístup k parkovací ploše a její vstup na prodejnu má překážku několika 

schodů. V blízkosti Fullnes shopu je možnost parkovat, přesto přístup do prodejny dělí 

zákazníka třemi schody. 

 

Obr. 5.2 Hodnocení exteriéru zkoumaných prodejen 

 Při hodnocení kritéria vizuálního exteriéru prodejny nedosáhla žádná ze zkoumaných 

prodejen plný počet bodů (6 bodů). Hlavní problém nedosažení všech bodů byl převážně ve 

vzhledu prodejen a také v absenci vnějšího reklamního panelu. Tři ze zkoumaných prodejen 

měly stejné hodnocení. Nejhůře ohodnocený v těchto kritériích je VITASLOND, který 

neuspěl jak v kritériích, které jsem uvedla na začátku, ale také i ve velikosti prodejny. 

V obchodním centru má tato prodejna malou prodejnu, která má i malou velikost výlohy, 

přesto ostatní malé obchody kolem prodejny reklamu mají a prodejna se tímto stává pro 

návštěvníky obchodního centra neatraktivní.  

7 

9 

8 

7 
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Obr. 5.3 Výlohy prodejen Fitsport-produkt a VITASLOND; Zdroj: 
http://www.mapaobchodu.cz/nakupni-centrum/futurum/128/ 

 

Prodejna Fitsport-produkt má nejlepší výlohu ze všech zkoumaných prodejen a to 

i přesto, že výloha není tak velká, jak v obchodních centrech. Obchod je umístěn v domě, kde 

v přízemním je umístěn další obchod. Do prodejny vůbec nejde vidět a to může nepříznivě 

působit na zákazníka uvnitř prodejny. Prodejna VITASLOND má bohužel malou výlohu 

a malý prostor prodejny. Nedostatečný prostor pro prodejnu a její výlohu volí majitel akciové 

společnosti, který tuto prodejnu vlastní. Bohužel fotka, která v této práci je obsažena, není 

z obchodního centra Ostravy. Personál mi nemohl povolit focení z důvodů sankce, která by je 

čekala. Fotografie byla převzatá z web. stránek posuzované firmy. 

Prodejna FunSport je umístěna ke konci terasy v obchodním centru, kde kolem 

obchodu nejsou žádné obchody. Většina zákazníků nedojde na konec této terasy a v polovině 

cesty se otáčí zpět, tímto dochází k odlivu možných nových zákazníků. Obchod je strategicky 

velmi špatně umístěn. Výloha tohoto obchodu je velká, ale nejsou na ní žádné reklamní 

nápisy. Dál od obchodu je vnější reklamní panel v podobě prázdných dóz ze sportovní výživy. 

Obchod působí spíše jako obchod s oblečením, než specializovaná prodejna se sportovní 

výživou. 
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Obr. 5.4 Výloha prodejny FunSport 

5.3 Hodnocení interiéru prodejny 

 Při hodnocení interiéru prodejny jsem zvolila dvě kritéria hmotné a nehmotné. Hmotné 

kritérium je to, co vidíme na prodejně a pro zákazníka je očekávanou součástí obchodů. 

Nehmotné kritérium tvoří všechny vizuální aspekty, které tvoří pozitivní atmosféru k nákupu. 

 

Obr. 5.5 Hodnocení interiéru zkoumaných prodejen 

 Hodnoty u hmotných kriterií dopadly mnohem hůře, než kritéria nehmotné. V tomto 

hodnocení nedostala žádná z prodejen maximální počet bodů. Nejhůře ohodnocena prodejna 

9 

9 

9 
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Fitsport-produkt neobstála v několika aspektech. Prvním aspektem je špatné řešení 

prodejny, kde při vstupu do prodejny máme jednoduché dveře s úzkou uličkou. Proto 

u vchodu nemůže být umístěna pokladna. Prodejna při vstupu působí jako, když vstupujete do 

skladu, které má vybělené zdi s kachličkami na podlaze. Největší prostor pro světlo je 

zaděláno reklamou a skříňovou se sportovní výživou, která je plná výrobků sportovní výživy. 

Přechodná ulička do další místnosti s oblečení a zbožím je také užší, při větším pohybu osob 

může dojít ke srážce. V obchodě panuje klid, pouze při vstupu zákazníka zazvoní zvonek. 

 Nejlépe si vedly v hodnocení tři prodejny FunSport, Fullnes Shop, a Vitaslond,které 

měly stejný počet bodů. FunSport a Fullnes Shop mají obrovský prostor u sportovní výživy. 

Do uličky se vleze více lidí. Personál má úzký kontakt se zákazníkem a pokladnou, která je 

umístěna blízko dveří. Při vstupu do obchodu máte pocit komfortu a dostatečného prostoru. 

Každá z těchto prodejen má svou atypickou barvu prodejny. Fullnes Shop je zabarven 

v klasické bíle barvě, kde i výlohy jsou toto barvou obsaženy. Na zákazníka to působí 

kompaktně. Prodejna vypadá velmi čistě a prostorově, díky velkým oknům, které tak dodávají 

dostatek světla do prodejny. FunSport je typický zbarven do červeno-žluta na zákazníka to 

tak působí domácky a teplomilně. Jelikož červená barva má tmavší tón, obchod má tak 

dostatečně po prostoru prodejny více světla, které potlačuje tmavé stíny barvy.  

 

Obr. 5.6 Interiér prodejny Fullnes Shop 

Prodejna VITASLOND ztratila nejvíce bodů kvůli velikosti, prostoru prodejny a 

nedostatku hudební kulisy. 



44 

 

V hmotných kritériích nejvíce ztratily hodnocení u navigačních systémů, které 

prodejny nepoužívají, buďto tyto prodejny mají výrobky blízkosti sebe, tak jako je na Obr. 5. 

6, anebo je mají rozdělené po souvislých skupinách (Proteiny jsou rozdělené štítky podle 

procentního složení …). Kromě prodejny Fullness Shop a VITASLOND, které měly jako 

jediné uvnitř prodejny reklamní stojany, je zbytek prodejen neměly. 

 Z nehmotných kritérií tři prodejny nesplnily hudební kulisu. Přitom v těchto 

prodejnách nijak hudba při koupi neruší a zároveň zatraktivňuje prostředí, ve kterém se 

zákazník nachází. Všechny prodejny působily čistě, teplota pro prodej sportovní výživy 

a pobyt na prodejně byla optimální.  

5.4 Hodnocení personálu 

 U personálu jsem hodnotila tři hlavní kritéria, které by měl personál splňovat. První 

kritérium je zdvořilost, která by měla probíhat při vstupu do prodejny a při odchodu 

z prodejny. Druhé kritérium je, jak personál vypadá, čím se odlišuje od zákazníka. Do třetího 

kritéria spadá kompetence personálu, která by měla profesionálně znát jednotlivé produkty, 

orientovat se v sortimentu a být schopna poradit nebo doporučit zboží. 

 

Obr. 5. 7 Hodnocení personálu zkoumaných prodejen 

 Hodnocení jednotlivých kritérií byl největší problém u vizuálního vzhledu personálu, 

kde skoro všechny prodejny, krom VITASLONDU neměly specifické oblečení prodejny 

a jmenovku na tričku. Personál nebylo možné odlišit od zákazníka. Bohužel byť dostal 

6 

6 

6 
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VITASLOND bod za označení obsluhy, za zdvořilost a vedení prodejního rozhovoru jsem 

nedala žádný bod, jelikož jsem zjistila, že ve chvíli, kdy jsem si nechtěla nic koupit, obsluha 

změnila chování. 

Velmi mně překvapila přístup personálu, kde ve všech prodejnách byl profesionálně 

proškolen personál. V orientaci v sortimentu neměly žádná z prodejen problém. Při mém 

komplikovaném přání se všechny prodejny snažili vyjít vstříc, poradit a doporučit jiné zboží. 

5.5 Hodnocení sortimentů 

 Při hodnocení sortimentu jsem hodnotila označení výrobků cenovkou, logické 

uspořádaní sortimentu, stav zboží, umístění zboží v dosahu zákazníka, umístění zboží za 

prodejním pultem a možnost vyzkoušet si dané zboží. 

 V tomto hodnocení žádná z prodejen nedosáhla maximální počet bodů. Nejvíce bodů 

dosáhly FunSport a Fullness shop, které ztratily bod pro špatná umístění zboží v dosahu 

zákazníka anebo nebyla možnost vyzkoušet daný sortiment. Zbylé prodejny VITASLOND 

a Fitsport-produkt měly více nedostatků. Jejich společný nedostatek byla nemožnost 

vyzkoušet zboží. V dalších aspektech se lišily a to VITASLOND nemá umístění zboží za 

prodejním pultem. Na prodejním pultu mají pouze počítač s kasou a před pultem je polička 

s nabídkou tyčinek. Fitsport-produkt přesto, že nabízí i sportovní oblečení neměl nikde 

možnost zboží vyzkoušet. Při detailním prohlednutí jednotlivých výrobku sportovní výživy 

jsem si všimla, že výrobky mají ve velkém množství a nemají na nich ceny. Obchod působil 

dojmem skladových prostor. 

 

Obr. 5. 8 Hodnocení sortimentu zkoumaných prodejen 
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Pokud prodejny obchodují s oblečením, zákazník má možnost zboží vyměnit za jiné. 

Bohužel u sportovní výživy tato možnost není možná, po otevření dózy prodejce nemůže 

přijmout zboží zpět. Tudíž argument, že výrobek nevyhovuje ze zdravotních důvodů, není 

akceptován. Zákazník je předem upozorněn, jaké nežádoucí účinky výrobek může mít. 

Výjimkou je však při koupí prošlého zboží, kde je pochybení na straně prodávajícího. 

Prodejce musí zboží vyměnit. 

5.6  Celkové hodnocení webových stránek prodejen 

 Pro celkové hodnocení webových stránek prodejen se sportovní výživou maximální 

dosažení bodů, které mohly získat, bylo 28 bodů. Žádná ze zkoumaných prodejen nedosáhla 

plného počtu bodů. Nejlépe hodnocenou prodejnou se stala prodejna FunSport, která dosáhla 

26 bodů. V hodnocení ztratila dva body ve dvou prvcích ve vícejazyčné verzi a v sémantické 

oblasti. Nejhůře hodnocená prodejna VITASLOND, která ztratila 11 bodů z celkového počtu 

a to přesto, že na jejich stránkách si můžete pročíst jejich elektronický časopis, který vychází 

každý měsíc (příloha č. 10). Největší chyby na stránkách prodejny jsem nalezla v SEO testu, 

kde neprošla v ani jednou prvku. Informační hodnoty byly také v nepořádku a to hlavně 

kontaktní informace, nabídka pracovních míst, vícejazyčná verze a další chyby, které budou 

vysvětleny u jednotlivých zkoumaných prvků.  

 

Obr. 5. 9 Celkové hodnocení webových stránek zkoumaných prodejen 
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Zbylé prodejny se pohybovaly v rozmezí 16 bodů a výše. U Fullness Shopu jsem se 

setkala se stránkami, které neobsahovaly název domény obchodu. Prodejna se zaměřuje na 

partnerské stránky, které propagují jejich výrobky. Při šetření jsem musela dávat pozor 

a zaměřovat se na dvě webové stránky např. při vyhledávaní v katalozích. Prodejna se totiž 

odkazuje na dvě webové stránky, kde můžete nakoupit jejich výrobky. Jedna je oficiální 

stránka, kde propagované značky výrobků mají největší zastoupení na prodejně. Na těchto 

stránkách jsou i udané jejich kontakty a prodejna, kde výrobky můžete nakoupit. Druhá 

stránka je partnerská stránka, kde jsou propojeny více internetových e-shopů, které nabízejí 

sportovní výživu. Fitsport-produkt a jejich webové stránky si nevedly špatně. Jejich 

největším problémem bylo, že při otevření stránek se snaží spotřebitele nadmíru informovat 

a to o aktualitách, novinkách, tak i o akcích či čtení zajímavých článků. 

5.7 Hodnocení grafiky webových stránek 

 Prvky u toho hodnocení jsou rozdělené do tří částí, kde zkoumám písmo, rozložení 

obrázku a celkový vzhled stránky. 

Při hodnocení grafiky webových stránek dosáhla maximální počet bodů jenom 

prodejna FunSport, která měla všechny tři kriteria v pořádku. Na stránkách prodejny je 

správně zvolené písmo a jeho velikost, díky tomu jsou stránky dobře čitelné. Obrázky, které 

jsou použity na stránkách, jsou tematické a stránku oživují. Nabízí tak zákazníkovi přehled 

o zboží a informují, o jaké zboží se jedná. Stránka je zajímavě rozložena hlavní navigaci 

nalezne jak na levé straně stránek, tak i v hlavním panelu, který je hned pod logem prodejny. 

Pokud se zákazník neorientuje ve výrobcích, ale spíše ve značkách, tak na pravé straně jsou 

vyjmenované všechny značky sportovní výživy, které prodejna nabízí. Při kliknutí na značku 

výrobků, vyjedou automaticky všechny výrobky dané značky. Barevnost stránek i přesto, že 

jsou použité tmavší barvy, působí dobře a nenarušují tak celkový efekt a přehlednost stránek 

(Příloha č. 7). 

U písma měly největší prodejny Fitsport-produtky a VITASLOND, kde na hlavním 

panelu je použito malé a špatně čitelné písmo. Stránky při prvním zobrazení nebyly zřetelné. 

Zainteresovaný zákazník si musí sám uzpůsobit čitelnost textu. Fitsport- produkty při 

otevření stránek jdou pouze vidět texty a rozdělení kategorií. Jediný obrázek s výživou, který 

nalezneme na stránkách u loga, upozorňuje zákazníka na akci. Toto propagovaní akce 
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a reklamy na výrobky v hlavním panelu s logem mi naznačují, že stránky jsou určené ke čtení 

článků. Když se zákazník zaměří na text na hlavní stránce, nalezne novinky, které nově nabízí 

na prodejně, bez obrázku výrobků. Na pravé straně má pouze firma reklamní informační 

bannery, kde informují zákazníka o změně adresy. Po dlouhém rolování stránky dolů, 

nalezneme až nabídku výrobků s obrázky. VITASLOND na úvodní stránce nemá naopak 

skoro žádný text a snaží se zaujmout obrázky, které nabádají k poradenství, k elektronickému 

magazínu a k nákupu jejích výrobků, které firma sama Celkově stránka působí hole i jejich 

barevnost stránek (červená barva s ornamenty a uprostřed bílá barva) tento pocit podtrhuje 

(Příloha č. 9). 

 

Obr. 5. 10 Hodnocení grafiky webových stránek zkoumaných prodejen 

 Při hodnocení vzhledu stránky ztratily po bodu dvě prodejny Fitsport-produkty 

a Fullness Shop. Fitsport-proudkty se snaží mít všechny informace na hlavní stránce např. 

e-shop a jeho rozdělení, výrobce, novinky a tuto nabídku mají i na hlavním panelu. Všeho 

moc škodí, toto pořekadlo platí i pro tyto stránky. Působí to na zákazníka chaoticky. Fullness 

shop má jeden hlavní panel, boční panely tyto stránky nemají. Při vyhledávání výrobců 

musíme, až do spodní částí stránky. Zákazník tak musí dlouho hledat. 

Maximál

ní počet 

bodů 

5 

5 
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5.8 Hodnocení informační hodnoty webových stránek 

 Hodnocené prvky informačních hodnot webových stránek jsem rozdělila do dvou částí 

a to informace o subjektech a sortimentu. Sledovala jsem, zda informace, které prodejny o své 

firmě udávají na stránky, jsou úplné a to samé jsem očekávala od sortimentu, které nabízí. 

 V této části hodnocení nedosáhla žádná z prodejen maximální počet bodů. Informační 

hodnoty prodejny neobstály hlavně ve vícejazyčné verzi, kterou nemá ani jedna z prodejen na 

stránkách. Nejvíce bodů měla FunSport. Jejich informace o prodejně jsou na prosto 

v pořádku. V kontaktech jsem nalezla adresu prodejny, provozovatele, personalistku a další 

kontakty a to jak na osobní e-mail, telefonní čísla, tak i jednotlivé údaje na sociální sítě ( ICQ, 

Facebook, Skype). Aktuality, které se objevují na hlavní stránce, nalezneme nabídku práce, 

soutěž až po informace o nové prodejně, kterou budou otevírat v březnu tohoto roku. Při 

informovanosti o sortimentu jsem neshledala žádnou chybu. Na stránkách u jednotlivých 

výrobků sportovní výživy nalezneme cenu, dodavatele nebo popřípadě výrobce, složení, 

dávkování a určení výrobku z hlediska použitelnosti v rámci sportu.  

Nejhůře hodnocena byla stránka VITASLONDU, kde byla pouze informovanost na 

jednotlivé prodejny. Na provozovatele mě přímo stránky odkázaly na společnost, která tyto 

prodejny provozuje. Na stránkách nenalezneme nabídku pracovního místa. Stránky informují, 

ve kterém termínu se bude pohybovat specialista (dietolog) na jednotlivých prodejnách. Také 

nejsou nikde uveřejněny informace o výrobcích jednotlivých produktů, které firma prodává. 

Pokud chce zákazník koupit výrobek jiné značky než „mateřské značky“ musí se překliknout 

do jiného e-shopu.  

 Zbylé prodejny si vedly průměrně. Fitsport-produkty mají kontakty (telefonní 

číslo a e-mailovu adresu) pouze na jednotlivé prodejny, není zde uveden provozovatel. 

V aktualitách neměli uvedené, že by hledali pracovníka, spíše se zaměřovali na nové dodaní 

výrobků na prodejnu. Informace o sortimentu měli při podrobném prozkoumání v pořádku 

(cena, popis produktu, dodavatel). Fullness Shop se v aktualitách zaměřuje na novinky 

v oblasti sportovní výživy a článcích na toto téma. Sortiment má dostatečné informace jak 

o cenách, popisu, dodavatele, tak i speciální hvězdičkové hodnocení od spotřebitelů, kde 

hodnotí cenu, chuť výrobků a kvalitu. 
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Obr. 5.12 Hodnocení informačních hodnot webových stránek zkoumaných prodejen 

5.9 Hodnocení funkčního a technického řešení webových stránek 

 U hodnocení funkčního a technického řešení webových stránek jsem rozdělila do dvou 

prvků zobrazení stránek a funkce pro zákazníka. Zobrazení stránek jsem otvírala 

v jednotlivých prohlížečích (Google Chrom, Mozilla Firefox a Explorer). Funkce pro 

zákazníka jsem zjišťovala, jestli stránky jednotlivých prodejen nabízí vyhledávaní, 

komentáře, intuitivní navigaci a nabízející internetový obchod (objednávající formulář). 

 Hodnocení funkčního a technického řešení dosáhla maximálnímu počtu bodů prodejna 

FunSport, která splnila všechny zkoumané prvky. Nejhůře hodnocené prodejny, které 

dosáhly jen šesti bodů, byly Fullness Shop a VITASLOND.  

Při zkoumaní zobrazení jednotlivých webových stránek v různých prohlížečích, došlo 

k problémům u prohlížečů Exploreru a Mozilla Firefoxu. Explorer nezobrazil logo prodejny 

Fullness Shop. MozillaFirefox nezobrazila reklamní prostor prodejny VITASLOND. 

Přístupnost všech stránek, ale byla bezproblémová. 

3 

6 

5 

4 
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Obr. 5. 12 Hodnocení funkčního a technického řešení webových stránek zkoumaných 
prodejen 

 

 Na všech stránkách má možnost zákazník vyhledávat výrobky. Fitsport-produkty 

nabízí i vyhledávaní svých článků a rad, které nalezneme na jejich stránkách. Intuitivní 

navigace u žádné ze stránek prodejen nechyběla. Jediná stránka prodejny FunSport měla 

možnost komentovat, jak aktuality, tak i výrobky. U výrobků mají přímo odkaz na recenze, 

kde mohou psát své připomínky zákaznici. Novinkou na internetové stránce je i možnost on-

line chatu, kde mohou komunikovat a psát dotazy s prodejcem (Obr. 5. 13). 

 

Obr. 5.13 FunSport; On-line komunikace se zákazníkem 

6 

6 

7 
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Všechny prodejny nabízejí možnost formuláře k objednání výrobků. Na pravých 

stranách stránky mají buď obrázkem nákupního vozíku anebo napsáno „Můj košík“, kde po 

ukončení nákupu dochází k objednávajícímu formuláři, kde se píše adresa zákazníka a způsob 

dodání balíku. Při nákupu se musí zákazník registrovat u těchto prodejen: Fitsport-produkty, 

VITASLOND. Ostatní prodejny registraci nevyžadují. Výhodou zaregistrování se do 

internetového obchodu zákazník získá větší nákupní slevu. 

5.10 Hodnocení marketingového hlediska webových stránek 

 U hodnocení marketingového hlediska webových stránek jsem hodnotila obsahovou 

stránku, kde jsem se zaměřovala na tyto aspekty: název domény, nadpisy, sémantická 

a obsahová část. Další prvkem je SEO, kde jsem se zaměřovala na tyto aspekty popisné 

informace, validitu, pozice ve vyhledavači (seznam.cz a google.cz) a v katalozích (firmy.cz 

a zivefrimy.cz). Na tuto analýzu jsem použila stránky, které může použít kdokoliv, protože 

provozovatel je nabízí zadarmo. Na těchto stránkách je speciální program, který analyzuje 

SEO analýzu a další zkoumané marketingové hlediska. 

 Webové stránky prodejen z marketingového hlediska nedostala ani jedna z prodejen 

maximální počet bodů. Nejlépe hodnocené prodejny byly Fitsport-produkty a FunSport. U 

těchto prodejen analýza SEO zjistila, že jejich nadpisy nebo sémantická a obsahová část jsou 

chybná, načtení stránek tak trvá o několik sekund déle. Nejhůře hodnocené prodejny byly 

zbylé dvě prodejny Fullness Shop a VITASLOND, které měly už více chyb. Prodejna 

Fullness Shop se odkazuje na stránky, které nemají stejný název prodejny v doméně. Pro 

zákazníka tento aspekt může zmást a to i další partnerské stránky této prodejny, kde také 

nabízí své produkty. V SEO analýze se našla jediná chyba, kde datově nebyly správně jejich 

jednotlivé nadpisy. VITASLOND celou SEO analýzu měl špatně, kde popisné informace 

měly neúplné a validita žádnou. Ostatní firmy měli aspoň jednu z nabízených validit (html, 

css-kódy, které napomáhaní k zobrazení stránek). 

 Při zkoumání pozice ve vyhledávači a umístění v katalozích si nejlépe vedly 

FunSport a Fitsport-produkty, které se nejvíce zobrazovaly v obou prvcích. Při jednotlivém 

vyhledávání stránek se zobrazily na první nebo druhé stránce vyhledaných výsledků. Nejhůře 

si vedly zbylé dvě prodejny Fullness Shop a VITASLOND, které při jednotlivých zadaných 

výrazů se neobjevily jak ve vyhledavači, tak i v katalozích. 



53 

 

 

 

Obr. 5.14 Hodnocení marketingového hlediska webových stránek zkoumaných prodejen 

3 

6 

3 

6 

Max. 
Počet 
bodů 



54 

 

6 Návrhy a doporučení  

V této kapitole budou na základě výsledků analýz vzneseny, sepsány náměty 

a doporoučení, které by mohly daným prodejnám pomoci ke zlepšení nedostatků. 

6.1 Návrhy a doporučení zkoumaných prodejen 

 Při výzkumu metod Mystery Shoppingu a analýzy webových stránek mohu doporučit 

zlepšení jednotlivých zkoumaných prodejnám; 

6.1.1 VITASLOND 

Společnost prodejny cíleně umísťuje v obchodních centrech, kde chodí nejvíce 

potencionálních zákazníků. Společnost má určitě důvod, proč velikost prodejny je malá 

a jejich výlohy holé (málo zákazníků, více prodejen umístěných ve městě Ostrava). Podle 

všeho v této části selhal marketing společnosti, který nekontroluje prodejny a nesnaží se tak 

celkové vylepšit jejich atraktivnost např. promo-akci výrobků, které vyrábí; roznášení 

v obchodním centru firemní časopis; veřejnou soutěž u obchodního centra… atd. 

Prodejny, která společnost vlastní by se měla zaměřit na vzhled a atraktivnost výlohy. 

Na výlohu bych doporučila reklamu v podobě loga, popis jednotlivých značek a jejich cen 

„od-do“, které nabízí. V dnešní době ceny jsou pro zákazníka rozhodující a to i slevy nebo 

množstevní slevy např. akce dnes 10% sleva, 15% sleva na všechny výrobky; nakupte 

výrobek 2+1 zdarma … atd. 

Při vstupu do obchodního centra zákazníka doprovází hudba. Do vstupu malé 

prodejny, která má zapnutou hudební kulisu, by mohla rušit zvuk hudby z venku. V tomto 

případě se tato problematika řešit nedá a přikláním se k tomu, aby hrála jen jedna hudba. 

Internetové stránky, které společnost vytvořila na internetu z hlediska  analýzy SEO 

jsou velmi špatné. Firmě bych doporučila znovu finančně investovat do nápravy stránek 

(dodaní komentářů k jednotlivým článkům, reklamní prostor… atd.) a zmodernizovat je tak, 

aby co nejvíce nalákaly spotřebitele, kteří mají doma internet a spotřebitelé, kteří mají zájem 

o jejich e-shop a výrobky. 
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6.1.2 FunSport 

 Prodejna podle metod, které jsem v této práci použila, vyšla jak v Mystery shoppingu, 

tak i v analýze webových stránek nejlépe. 

 Obchod je umístěn na konci uličky, kde protější obchody jsou prázdné. Doporučila 

bych prodejně viditelnější poutač, tak aby upoutala zákazníka např. rozměrnou replikou dózy 

(sportovní výživy). Za špatný navigační systém v obchodě může marketing obchodního 

centra, kde je špatně viditelně umístěn a nelogicky uspořádán. 

 Personál bych se snažila odlišit od zákazníka trikem s logem prodejny a jmenovkou 

brigádníka či pracovníka. Zboží, které je vysoko od dohledu a kontaktu se zákazníkem bych 

dala do úrovně, kam zákazník dosáhne. Zbytek zboží, které mají ve větším množství, bych 

umístila do míst, kam zákazník nedosáhne (prevence před zcizením). Za předpokladu, že 

logické uspořádání sortimentu bude zachováno.  

 U internetových stránek bych se zaměřila i na vícejazyčnou verzi stránek, aby mohlo 

dojít i k většímu zájmu klientů ze zahraničí. Nové stránky, které prodejna vlastní, fungují dva 

měsíce. Jde vidět, že prodejna se snaží a nechce být v novinkách z marketingového hlediska 

na internetu pozadu. Investované finance do této části marketingu budou účelné. 

6.1.3 FullnessShop 

 V domě, kde se nachází prodejna, není bezbariérový přístup. Zákazníka dělí od vstupu 

na prodejnu tři schody, které nejsou přizpůsobené pro imobilní klienty. Prodejně bych 

doporučila umožnit přístup i pro imobilní klienty, kde bych zabudovala zvonek 

a jednoduchého zábradlí kolem schodů.  

V lokalitě, kde se tato prodejna nachází je velmi problémová, z důvodů velké 

kriminality a malé pěší zóny. Vnější reklamní panel by mohl někdo ukrást nebo popřípadě 

posunout do vozovky. V tomto případě nedoporučuji uplatňovat tento druh reklamy. 

Hudební kulisa mi v této prodejně velice chyběla. Hudba v takovém tipu obchodů 

nevadí, měla by být součástí. Personál této prodejny, doporučila odlišit od zákazníka tričkem 

a jmenovkou. Možnost vyzkoušení zboží, bych vyřešila tak, že bych výrobce požádala 

o testry různých proteinů, tablet nebo novinek, které chtějí uvést na trh. Tyto testry by byly 

pak nabízeny přímo na prodejně a klientům podle jejich zájmu a nerozhodnosti. 
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Obchod sám o sobě nemá své stránky. Společnost, která tento obchod otevřela, má své 

stránky se specifickými značkami výživy, kde odkazuje na tuto prodejnu. Prodejna se spíše 

snaží přidružit již už k založeným stránkám, které udává jako partnerské. Oficiální stránky 

společnosti, které i personál bere jako jejich stránky, jsem zkoumala v mé analýze. 

Internetové stránky se zabývají svými značkami a články. Webu nejvíce chybí marketingová 

část stránek. Při vyhledávání jednotlivých výrazů se tato stránka nezobrazila. Dnešní doba 

umožňuje možnost zaplacení tzv. prokliknutí (např.serverseznam.cz má program S- Klik), Do 

programu serverů se napíší klíčová slova, kterých může být nekonečně mnoho, za každý 

proklik nebo vyhledání spotřebitelem daného klíčového slova si firma zaplatí. Stránky se tak 

stávají viditelné pro potencionálního spotřebitele. Všechno však souvisí i z analýzou SEO, 

která taktéž u těchto stránek nedopadla kladně. Při nesystematickém ukládaní nadpisů, 

dochází ke špatnému načtení a zpomalení stránek. Společnost by měla zainventovat do této 

analýzy a programátora, který by jejich jednotlivé problémy napravil. 

6.1.4 Fitsport-produkty 

Prodejna je umístěná v obytném domě. Do vstupu prodejny zákazníka dělí několik 

schodů. Taktéž jako předchozí prodejna nemá vyřešený bezbariérový přístup a lokalita 

umístění prodejny je shodná. Největším problémem je však dostupnost prodejny zákazníkům, 

kteří přijedou na prodejnu autem, protože obchod nemá uzpůsobené parkoviště. Tento 

problém jde vyřešit jedině tak, že prodejna se přestěhuje do lokality s parkovištěm, nebo si 

zaplatí na místní radnici dvě parkovací místa u domu, které budou sloužit pro zákazníky. 

 Interiér prodejny bych upravila tak, aby umístění pokladny bylo co nejblíže vstupním 

dveřím a zároveň, aby personál měl přehled o celé prodejně, za doprovodu hudby. Na strop 

bych zabudovala bodové osvětlení, které by tak více nasvítili prodejnu a zákazník byl zbaven 

pocitu tmy, která je způsobená reklamou na výloze zvenčí. Protože prodejna i prodává 

oblečení, vytvořila bych kabinky, kde si mohou zákazníci oblečení vyzkoušet. 

 Personálu bych taktéž pořídila trika s logem firmy a s viditelnou jmenovkou, ať 

zákazník ví, kdo s ním jedná. Přesto, že obchod objednává velké množství zboží, bych 

doporučila je nacenit, aby zákazník měl přehled o jednotlivých cenách výrobku. 

  Na Internetových stránkách bych se snažila upravit písmo, aby bylo lépe čitelné. 

Celkově bych změnila jejich design tak, aby připomínala internetový obchod se sportovní 
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výživou a články s obrázky, které by tak zaujaly uživatele internetu. Za předpokladu sladění 

jednotlivých oddílů stránky, tak aby sekce pro zákazníka byly přehledné.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat konkurenční trh se sportovní výživou ve 

vybraných prodejnách na území města Ostravy. Na analyzování protichůdných zájmů tržních 

subjektů jsem použila dvě metody  Mystery Shopping a benchmarking webových stránek. 

Analýza konkurence na trhu se sportovní výživou jsem provedla z pozice zákazníka. 

Za pomocí metody Mystery Shoppingu jsem hodnotila vizuální vzhled prodejen a to jak 

interiér, tak i exteriér. Při podrobnějším prozkoumání subjektů jsem se také zaměřila na 

nabízený sortiment a přístup personálu k zákazníkovi. 

Prostřednictvím metody benchmarking webových stránek jsem zkoumala grafiku, 

informační hodnotu, technické parametry a marketingové hodnocení webových stránek 

zkoumaných prodejen. Tyto prvků jsem zkoumala, jak z  pozice zákazníka, a tak i z pozice 

správnosti tvoření webových stránek. Ze strany zákazníka jsem se zajímala o informace, které 

stránky nabízejí (sortiment, novinky, kontakty) a sdělují (podmínky nákupu, objednávkový 

formulář) spotřebiteli. Z pozice správnosti webových stránek jsem se zaměřovala na grafiku 

(zobrazovaní obrázků, velikost písma) a marketingové hodnocení. Zde jsem hodnotila pozice 

v internetových katalozích, vyhledavačů a správnosti SEO analýzy. 

V části, která se zabývá analýzou výsledků, jsem zhodnotila jednotlivá kritéria obou 

metod a provedla jsem srovnání zkoumaných prodejen. Následně po zhodnocení obou metod 

jsem provedla návrhy a doporučení jednotlivých zkoumaných prodejen. 

Z výsledků vyplynulo, že prodejny se snaží odlišit od ostatní konkurence na základě 

odlišně nabízejících značek sportovní výživy a doplňků pro sport. Každá prodejna se také 

odlišuje vizuálním vzhledem v interiéru a exteriéru. U většiny zkoumaných prodejen chyběla 

poutavá reklama, která by zákazníkovi sdělovala prodej sportovní výživy a doplňků. Prodejny 

také nesplňovaly rozlišení personálu od zákazníka. Z posuzovaných kriterií nejlépe dopadla 

prodejna Funsport. 

Z šetření webových stránek zkoumaných prodejen jsem zjistila, že stránky pro 

spotřebitele překypují informacemi, které následně vyvolávají celkovou nepřehlednost 

stránek. U některých webových stránek vzhled nebyl dobře zvolen. Barvy a uspořádaní 

jednotlivých panelů, může nutit zákazníka k dlouhodobé orientaci na stránce. Webová stránka 
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by především měla nalákat a motivovat zákazníka k navštívení prodejny. V analýze webových 

stránek nejlépe dopadla prodejna Funsport. 
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Seznam zkratek 

atd.  a tak dále 

č.  číslo 

DPPO  Daň s příjmu právnických osob 

EP  Evropský parlament 

FO  Fyzická osoba 

HDP  Daň s přidané hodnoty 

Kč  Koruna česká 

kg  kilogram       

mil.  miliarda 

např.  například 

R  Evropská rada 

Sb.  Sbírka 

tj.  to je. 

tzv   tak zvaně 

web.  webové stránky 
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PŘÍLOHA č.1 Pravidla přístupnosti webových stránek 

Pravidla přístupnosti webových stránek 

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o 

informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.  

Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 

1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu. 

2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, 

jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. 

3. Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím 

skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, 

musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně 

ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.  

4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich 

velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto 

aspekty vnímat. 

5. Informace sdělované barvou musí být dostupné i bez barevného rozlišení. 

6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně 

kontrastní, jestliže text nese významové sdělení. 

7. Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % 

původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí 

docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. 
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Kapitola B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel 

8. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či 

ovládací zařízení. 

9. Obsah ani kód webové stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní způsob použití 

ani konkrétní programové vybavení. Pokud je předpokládáno či vyžadováno konkrétní 

programové vybavení, může to být pouze z důvodu technické nerealizovatelnosti 

přizpůsobení obsahu a kódu webové stránky všem programovým vybavením. 

10. Načtení nové webové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu 

nebo po odeslání formuláře. 

11. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče musí být možné jen v 

odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn. 

12. Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám 

barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. 

13. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové 

stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost. 

14.Časový limit pro práci s webovou stránkou musí být dostatečný. Pokud to nevylučuje 

charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout. 

Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné 

15. Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, 

pokud to charakter webové stránky nevylučuje. 

16. Rozsáhlé obsahové bloky musí být rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků. 



3 

 

17. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné 

správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno 

přeskočení opakujících se bloků obsahu. 
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Kapitola D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné 

18. Navigace musí být srozumitelná a konzistentní a na všech webových stránkách orgánu 

veřejné správy obdobná. Od ostatního obsahu webové stránky musí být zřetelně oddělena. 

19. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) musí obsahovat odkaz na vyšší 

úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku. 

20. Pokud se jedná o rozsáhlejší webové stránky, musí být kromě navigace k dispozici rovněž 

vyhledávání nebo odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo 

vyhledávací formulář musí být k dispozici na každé webové stránce.  

21. Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu. 

22. Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující požadovaný obsah.  

23. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici 

informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře 

nevylučuje, musí být k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit. 

24. Text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Jestliže 

odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, musí být odkaz doplněn sdělením o 

typu, případně o velikosti tohoto souboru.  

25. Každý rám musí mít vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost. 

Kapitola E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 

26. Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, musí být použity ve 

zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.  

27. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, musí mít vždy uvedenu počáteční a 

koncovou značku. Značky musí být správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení. 

28. Ve zdrojovém kódu musí být určen hlavní jazyk obsahu webové stránky. 
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29. Prvky tvořící nadpisy a seznamy musí být korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a musí 

být výstižné. 

30. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví 

řádků nebo sloupců. 

31. Obsah všech tabulek musí dávat smysl čtený po řádcích zleva doprava. 

Kapitola F: Prohlášení o přístupnosti webových stránek 

32. Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění 

informací je v souladu s touto vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto 

prohlášení. 

33. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly 

položek 3, 9, 14, 15, 17, 20 a 23 v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit 

tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného 

odůvodnění 
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PŘÍLOHA č. 2 Záznamový arch pro Mystery Shopping 
 
MYSTERY SHOPPING   

Prodejna:  
A. Exteriér prodejny 

 
 DOSTUPNOST PRODEJNY 
dostupnost MHD         ano ne  
dostupnost autem         ano ne 
vstup bez bariér (schody, prahy…)       ano ne 
parkovací plocha (do 200 m)        ano ne  

 
VIZUÁLNÍ VZHLED PRODEJNY 
viditelný vstup          ano ne  
viditelné označení (logo, polepy …)      ano ne  
velikost výlohy          ano ne  
vzhled výlohy          ano ne  
informace o prodejně (název, otevírací doba, odpovědný vedoucí, adresa..) ano ne  
vnější reklamní panel        ano ne  
 

B. Interiér prodejny  
 
HMOTNÉ PRVšířka uliček        
 ano ne  
umístění pokladny u východu       ano ne  
navigační systém         ano ne  
Přehledné rozdělení výživy       ano ne 
reklamní stojany          ano ne  
 
NEHMOTNÉ PRVKY  
dostatečné osvětlení         ano ne 
bez nežádoucích pachů         ano ne  
hudební kulisa          ano ne  
barevné sladění interiéru        ano ne 
dostatečná teplota        ano ne 
čisté prostředí         ano ne 
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C. Personál 

ZDVOŘILOST 
 pozdrav při příchodu         ano ne 
 nabídnutí pomoci při koupi       ano ne 
 nezměněné chování při neuskutečnění koupi     ano ne 
 
 VIZUÁLNÍ VZHLED PERSONÁLU 
odlišnost personálu od zákazníka       ano ne  
označení personálu jmenovkou        ano ne  
KOMPETENCE  
znalost produktů         ano ne  
orientace v sortimentu         ano ne 
 schopnost doporučit zboží        ano ne  
 

D. Sortiment 
 
označení cenou všech výrobků       ano ne  
logické uspořádání sortimentu        ano ne  
stav zboží (nepoškozené obaly…)      ano ne 
umístění zboží v dosahu zákazníka       ano ne  
umístění zboží za prodejním pultem       ano ne  
možnost vyzkoušet zboží        ano ne  
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PŘÍLOHA č. 3 Záznamový arch pro webové stránky  
 
BENCHMARKING WEBOVÝCH STRÁNEK 
Prodejna:  

A. Grafika 

 

 PÍSMO  

optimální velikost písma        ano ne  

čitelnost písma         ano ne  

 

OBRÁZKY 

umístění obrázků        ano ne  

umístění a velikost loga       ano ne  

 

VZHLED STRÁNKY 

rozložení stránky         ano ne  

barevné sladění        ano ne 

 

B. Informační hodnota 

 

 INFORMACE O SUBJEKTECH 

 kontaktní informace         ano ne 

 novinky a aktuality         ano ne 

 nabídka pracovních míst        ano ne  

vícejazyčná verze        ano ne  

 

INFORMACE O SORTIMENTU 

 informace o produktech (podrobné)      ano ne 

 informace o cenách        ano ne 

 informace o dodavatelích        ano ne 
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C. Funkční a technické řešení 

 

ZOBRAZENÍ STRÁNEK 

zobrazení v prohlížeči        ano ne 

přístupnost stránek (rychlá, bezproblémová)     ano ne 

zobrazení obrázků         ano ne 

reklamní prostor         ano ne 

 

 FUNKCE PRO ZÁKAZNÍKA  

vyhledávání          ano ne 

 intuitivní navigace         ano ne 

 komentáře          ano ne 

 internetový obchod s objednávkovým formulářem     ano ne 

 

 

D. Marketingové hledisko  

 

OBSAH STRÁNKY 

název domény         ano ne  

nadpisy          ano ne  

sémantika a obsahová část        ano ne 

 

SEO  

popisné informace         ano ne  

validita          ano ne  

pozice ve vyhledávači        ano ne 

umístění v katalozích        ano ne  
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PŘÍLOHA č. 4 Zpracovaní dat Mystery Shoppingu 1/2 

Zkoumané 
aspekty 

Hodnocení* Max. počet 
bodů FITSPORT-PRODUKT FULLNESSSHOP FUNSPORT VITASLOND 

A. Exteriér prodejny 7 8 9 7 10 

DOSTUPNOST PRODEJNY 2 3 4 4 4 

Dostupnost MHD 1 1 1 1  

Dostupnost autem 1 1 1 1  

Vstup bez barier 0 0 1 1  

Parkovaci plocha 0 1 1 1  

VIZUÁLNÍ VZHLED PRODEJNY 5 5 5 3 6 

Viditelný vstup 1 1 1 1  

Viditelné označení 1 1 1 1  

Velikost Výlohy 1 1 1 0  

Vzhled výlohy 1 1 0 0  

Informace o prodejně 1 1 1 1  

Vnější reklamí panel 0 0 1 0  

B. interiér prodejny 6 9 9 9 11 

HMOTNÉ PRVKY 2 4 3 4 5 

Šířka uliček 1 1 1 0  

Umístění pokladny u východu 0 1 1 1  

Navigační systém 0 0 0 1  

Přehledné rozdělení spor.výživy 1 1 1 1  

Reklamí stojany 0 1 0 1  

NEHMOTNÉ PRVKY 4 5 6 5 6 

Dostatečné osvětlení 1 1 1 1  

Bez nežadoucích pachů 1 1 1 1  

Hudební kulisa 0 0 1 0  

Barevné sladění interiéru 0 1 1 1  

Dostatečná teplota 1 1 1 1  

Čisté prostředí 1 1 1 1  

C. Personál 6 6 6 7 8 

ZDVOŘILOST 3 3 3 2 3 

Pozdrav při příchodu 1 1 1 1  

Nabídnutí pomoci při koupi 1 1 1 1  

Nezměněni chovaní při nekoupi 1 1 1 0  

VIZUALNÍ VZHLED PERSONÁLU 0 0 0 2 2 

Odlišnost personálu od zákazníka 0 0 0 1  

Označení personálu jmenovkou 0 0 0 1  

KOMPETENCE 3 3 3 3 3 

Znalost produktů 1 1 1 1  

Orientace v sortimentu 1 1 1 1  

Schopnost doporučit zboží 1 1 1 1  
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PŘÍLOHA č. 4 Zpracovaní dat Mystery Shoppingu 2/2 

D. Sortiment 4 5 5 4 6 

Označení cenou všech výrobků 0 1 1 1  

Logické uspořádání sortimentu 1 1 1 1  

Stav zboží 1 1 1 1  

Umístění zboží v dosahu zákazníka 1 1 0 1  

Umístění zboží za prodejním poltem 1 1 1 0  

Možnost vyzkoušení zboží 0 0 1 0  

CELKEM 23 28 29 27 35 
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Příloha č. 5 Zpracování dat webových stránek 
Aspekty FITSPORT-PRODUKT FULLNESS SHOP FUNSPORT VITASLOND Max. bodů 

A. Grafika 3 5 6 5 6 

PÍSMO 1 2 2 1 2 

Optimální velikost písma 0 1 1 0  

Čitelnost písma 1 1 1 1  

OBRÁZKY 1 2 2 2 2 

Umístění obrázku 0 1 1 1  

Umístění a velikost loga 1 1 1 1  

VZHLED STRÁNKY 1 1 2 2 2 

Rozdělení stránky 0 0 1 1  

Barevné sladění 1 1 1 1  

B. Informační hodnota 4 5 6 3 7 

INFORMACE O SUBJEKTECH 1 2 3 1 4 

Kontaktní informace 0 1 1 0  

Novinky a aktuality 1 1 1 1  

Nabídka pracovních míst 0 0 1 0  

Vícejazyčná verze 0 0 0 0  

INFORMACE O SORTIMENTU 3 3 3 2 3 

Informace o produktech 1 1 1 1  

Informace o cenách 1 1 1 1  

Informace o dodavatelích 1 1 1 0  

C. Funkční a technické řešení 7 6 8 6 8 

ZOBRAZENÍ STRÁNEK 4 3 4 3 4 

Zobrazení v prohlížeči 1 0 1 1  

Přístupnost stránek 1 1 1 1  

Zobrazení obrázků 1 1 1 1  

Reklamní prostor 1 1 1 0  

FUNKCE PRO ZÁKAZNÍKA 3 3 4 3 4 

Vyhledávání 1 1 1 1  

Intuitivní navigace 1 1 1 1  

Komentáře 0 0 1 0  

Internetový obchod s form.obj. 1 1 1 1  

D. Marketingové hledisko 6 3 6 3 7 

OBSAHOVÁ STRÁNKY 2 1 2 3 3 

Název domény 1 0 1 1  

Nadpisy 0 0 1 1  

Sémantika a obsahová část 1 1 0 1  

SEO 4 2 4 0 4 

Popisné informace 1 1 1 0  

Validita 1 1 1 0  

Pozice ve vyhledávači 1 0 1 0  

Umístění v katalozích 1 0 1 0  

CELKEM 20 19 26 17 28 
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PŘÍLOHA č. 6 Náhled webové stránky Fullness Shop 
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PŘÍLOHA č. 7 Náhled webové stránky FunSport 
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PŘÍLOHA č. 8 Náhled webových stránek Fitsport-produkty 
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PŘÍLOHA č. 9 Náhled webových stránek VITASLOND 
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PŘÍLOHA č. 10 Ukázka elektronického časopisu VITASLOND 

 

 


