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Úvod 

 

Čokoláda zapadla do škatulky špatných a nezdravých potravin, slabostí, které 

bychom si měli odříkat. A přitom je vědecky dokázáno, že pokud se jí s mírou je 

zdravá – nejen pro duši. Čokoláda obsahuje látky, zvané flavonoidy, které mohou mít 

ochranný efekt pro srdce, protože zpomalují vznik cholesterolu. Bezpochyby je 

nepopíratelným zdrojem energie. 

Čokoláda má patrně starší historii, než si dosud lidé mysleli. Poprvé se 

objevila nejméně před 3100 lety ve Střední Americe. Ovšem tehdy to nebyla sladká 

dobrota, na kterou jsou lidé zvyklí, ale spíše alkoholický nápoj podobný pivu a 

podávaný při slavnostních příležitostech.  

Až v roce 1890 představil Philippe Suchard světu klasickou mléčnou čokoládu. 

Později se rodí fialová legenda Milka. A co vlastně toto slovo znamená? Je to 

jednoduchá zkratka dvou nejdůležitějších složek této čokolády, mléka a kakaa:  

Milch + Kakao = Milka. 

Od svého zrození se tabulky čokolády Milka balí do fialových obalů a často se 

na nich zobrazuje alpské panorama společně s fialovou kravičkou. A proč právě 

kravička? Není vhodnější zvíře, které by mohlo být symbolem alpské oblasti, a proto 

je kravička ideální jako nositel image značky Milka, která je typická obsahem 

alpského mléka. 

K rozvoji čokoládového průmyslu významně přispěli mnozí schopní 

podnikatelé, ať už tím, že vynalezli účinnější stroje, nebo tím, že vylepšili recepty na 

výrobu čokolády. K nim patřili například Hershey, Cadbury, Kohler, Lindt nebo Nestlé, 

kteří se stali konkurenty na trhu s čokoládou. 

Dnes je běžným spotřebním produktem k dostání v nejrůznějších podobách: 

nápoje, čokoláda na vaření nebo k jídlu, bonbóny i jiné cukrovinky, kdy za dobrou a 

kvalitní čokoládu je člověk ochoten i více zaplatit.  

Hlavním cílem mé diplomové práce je na základě marketingového výzkumu 

v maloobchodních prodejnách Moravskoslezského a Olomouckého kraje analyzovat 

ceny, slevy, akce a celkovou propagaci čokolády Milka a navrhnout možné druhy 

prezentace a propagace této čokolády, pro celkové zlepšení pozice na trhu. 
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1 Charakteristika trhu čokolády 

1.1 Trh čokolády 

Obr. 1.1: Účastníci trhu  

 

Zdroj: Základy marketingu I 

 

Trh je vymezen současnými a potencionálními zákazníky, současnou i 

vznikající konkurencí, současnými i potencionálními dodavateli a všemi ostatními 

účastníky, jako jsou například banky, pojišťovny či různé obchodní články a širokou 

veřejností. 

Prvotním cílem na trhu čokolády je uspokojit specifické potřeby zákazníků, 

kteří jsou čím dál tím víc náročnější, požadují různé druhy produktu, chtějí mít co 

největší škálu výběru co se týče příchutí daných čokolád. Úkolem podniku tedy je, 

vytvořit a prosadit zajímavou nabídku tak, aby přilákal nové a udržel si stávající 

zákazníky. [14] [15] 

Tabulkovou čokoládu občas koupí téměř každý – buď pro sebe nebo jako 

dárek. Aspoň jednou za rok neodolá 90 % českých domácností. Mezi 30 a 50 % 

domácností si ji koupí každý měsíc. Počet kupujících čokolády je ovlivňován z 
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hlediska sezón – předvánoční špičku v listopadu, po ní výrazný pokles v lednu, 

druhotný vrchol v jarních měsících, který směřuje k dalšímu „dnu“ v létě. Po něm 

počet kupujících postupně roste k další vánoční špičce. 

Nejvíce spotřebitelů kupuje čokoládu v diskontech, za nimi následují 

hypermarkety, malé prodejny a supermarkety. V tabulce 1.1 je znázorněno deset 

značek tabulkové čokolády, které spotřebitelé nakupují nejčastěji. [17] [20] 

 

Tab. 1.1: Top 10 zna ček čokolády 

1. Milka 

2. Orion - Studentská pečeť 

3. Orion - Mléčná čokoláda 

4. Orion - Banány v čokoládě 

5. Figaro mléčná 

6. Orion - Modré z nebe 

7. Geisha 

8. Orion - Milena 

9. Orion - Kaštany ledové 

10. Kinder čokoláda 

Zdroj: Moderní obchod, upraveno autorkou 

 

Frekvence nákupů, která je znázorněna v obrázku 1.3 má sezónní výkyvy 

podstatně menší než počet kupujících. Průměrná domácnost koupí tabulkovou 

čokoládu 2,4 – 2,9x za měsíc, tedy jednou za 10 – 14 dnů. Nákupní frekvence se 

mezi jednotlivými typy prodejen liší velmi málo; zatímco v diskontech a malých 

prodejnách se pohybuje kolem 2,2x za měsíc, v hypermarketech a supermarketech 

je to nejčastěji kolem 2x. [17] 
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Obr. 1.2: Penetrace trhu čokolády 

 

Zdroj: Moderní obchod, upraveno autorkou 

 

Obr. 1.3: Frekvence spot řeby čokolády 

 

Zdroj: Moderní obchod, upraveno autorkou 

1.1.1 Dodavatelé  

Jedná se o firmy nebo jednotlivce, kteří nabízejí zdroje potřebné pro výrobce, 

tedy pro všechny výrobce v určitém výrobním oboru. Nabízejí zdroje jak pro daný 

podnik, tak pro jeho konkurenty. Jde především o zdroje surovin, materiálů, práce, 

zařízení, vybavení pracovišť apod. [10] 

V případě čokolády Milka se může jednat o dodavatele surovin, jako jsou cukr, 

kakaové máslo, sušené odstředěné mléko, kakaová hmota, sušená syrovátka, 

mléčný tuk, jádra lískových ořechů, emulgátor (sójový lecitin), aroma (vanilin), navíc 

může obsahovat stopy jader jiných ořechů a pšenice. 
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1.1.2 Konkurence 

Výrobce na trh přichází proto, aby uspokojil určité potřeby potenciálních 

zákazníků. Ale tento cíl má spousta dalších podniků, které se na trhu vyskytují. 

Vzájemné soupeření mezi podniky vytváří konkurenci, a to jak domácí, tak 

zahraniční. Základem je srovnání vlastních výrobků s výrobky konkurence, ale také 

úroveň jejich nabídky cen, distribuce, propagace, marketingové cíle a strategie či 

jejich postavení na trhu. [10] [14] 

Mezi největší konkurenty společnosti Kraft Foods patří společnost Nestlé 

Česko, s. r. o., jejíž ředitelství sídlí v Praze Modřanech. Výrobní aktivity Nestlé v ČR 

jsou zaměřeny na výrobu čokoládových a nečokoládových cukrovinek.  

 

Hlavní zna čky spole čnosti Nestlé na českém a slovenském trhu:  

Nestlé vyrábí čokolády, jako jsou Orion Studentská pečeť, Orion Aero, Orion 

Tmavá, dále pak čokoládové cukrovinky Kofila, Milena, Kaštany, DELI, Koko, Margot, 

Banány, Modré z nebe, Orient dezert, Rumové pralinky, Nestlé Kit Kat, Lion, 

Sinsations. 

Mezi vyráběné bonbóny a nečokoládové cukrovinky patří Orion Lentilky, 

BonPari, Orion Toffo, Hašlerky, Anticol, JOJO, Lipo. 

Do sortimentu firmy Nestlé patří také sušenky, oplatky a nečokoládové 

pochoutky Orion DELISSA, Orion Sandwich a ZORA.  

Na rozdíl od společnosti Nestlé, vyrábí Kraft Foods pod značkou Milka pouze 

čokoládové cukrovinky, jako jsou Milka tabulkové čokolády 250 g, 100 g a 70 g, Milka 

tyčinky a Milka čokoládové bonboniéry (viz příloha č. 2). [31] 
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Obr. 1.4: Výrobky spole čnosti Nestlé ČR, s. r. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.nestle.cz, upraveno autorkou 

 

Tab. 1.2: Obrat spole čnosti Nestlé ČR, s. r. o. 

Rok Obrat v mil. Kč 

2005 8111 

Zdroj: Moderní obchod příloha 7-8/2006 str. 14. a 18. 

 

1.1.3 Distributo ři 

 

 

 

AHOLD 

S obratem 924 milionů eur za rok 2002 je maloobchodní společnost AHOLD 

Czech Republic, a. s. dnes největší na domácím trhu. Její sítě moderních 

supermarketů Albert a hypermarketů Hypernova spolehlivě pokrývají celou Českou 

republiku. 

AHOLD Czech Republic je českou dceřinou společností nadnárodní 

společnosti Královský Ahold se sídlem v Amsterdamu. Společnost byla založena v 

roce 1991, původně pod názvem Euronova, a.s. a na český trh vstoupila mezi 

prvními maloobchodními řetězci. Svůj první supermarket s názvem Mana otevřela ve 

stejném roce v Jihlavě. V současnosti společnost AHOLD Czech Republic, a.s. 
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provozuje více než 300 prodejen Albert  a Hypernova . V roce 2006 společnost 

obsloužila téměř 173 milionů zákazníků a zaměstnala více než 14 500 lidí.  

Podíl nepotravinového zboží na obratu: 5-6% v Albertech a 30% v Hypernovách 

Privátní značky: AH Quality, Albert, Hypernova, Euro Shopper, A-selection, 

Novaline, FineLine Cookery, Actuals, Track & Field, Deco Design, Care One (celkově 

1300 výrobků) 

Výrobky: 80-85% výrobků pochází od domácích výrobců a dodavatelů. [18] 

 

 

 

 

HYPERNOVA 

Prodejní síť řetězce Hypernova dnes tvoří 56 jasně profilovaných 

hypermarketů, přizpůsobujících se svou prodejní plochou konkrétnímu regionu či 

městu, ve kterém jsou umístěny. 

Hypernova o sobě tvrdí, že má vysokou kulturu prodeje zboží, přehledný 

informační systém jednotlivých oddělení, široké, pohodlné komunikace mezi regály a 

příznivé ceny. S velmi širokou škálou vlastních, tzv. privátních značek. Výrobky s 

názvem Hypernova nabízejí velmi dobrou kvalitu za cenu nižší až o 15 % ve srovnání 

s konkurencí, ovšem zákazníci mohou vybírat ještě z další škály potravinářských i 

nepotravinářských produktů se značkami Euro Shopper - nejlevnějších výrobků v 

sortimentu, FineLine Cookery, Selský dvůr, Track&Field; nebo A-selection a 

Novaline. [23] 

 

 

 

 

 

 

ALBERT 

Díky rozsáhlé síti 244 supermarketů znají zákazníci modrý ovál se jménem 

Albert po celé České republice. Najdou jej jak na okraji městských center, tak na 

rušných hlavních třídách. 
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Albert jako první řetězec uvedl na našem trhu pro své zákazníky privátní 

značku "Albert", konkurující svou kvalitou národním značkám, ale za cenu o 10 až 15 

procent nižší. Sortiment zboží pod privátní značkou je ale ještě širší, v nabídce 

najdou zákazníci také další výrobky se značkou EURO SHOPPER - džusy, kávu, 

paštiku, chipsy, kečup a drogistické zboží, nebo třeba krmení pro psy a kočky. 

Zákazníci supermarketů Albert si mohou zakoupit i spotřební zboží a oděvy značky 

A-selection, Track & Field a Novaline. [19] 

 

 

 

 

 

KAUFLAND 

Společnost provozuje obchody pod názvem „Kaufland“, „KaufMarkt“ a 

„Handelshof". Samoobslužné obchodní domy a spotřebitelské obchody disponují 

plochou od 2 500 do 12 000 m2. 

Prezentace Kauflandu: 

Od bohaté nabídky vlastních značek, které nabízejí kvalitní produkty za 

diskontní ceny, přes produkty od regionálních výrobců, až ke značkovým výrobkům. 

Důležitým bodem obchodních domů Kaufland jsou oddělení s čerstvým zbožím. Ať 

už jde o maso, uzeniny, sýry a mléčné výrobky nebo ovoce a zeleninu, Kaufland 

zaručuje svým zákazníkům denně absolutně čerstvé zboží a kvalitu za skvělé ceny. 

Vedle potravin nabízí obchodní dům Kaufland i aktuální, velmi atraktivní a 

cenově výhodné zboží v oddělení domácích potřeb, skla, porcelánu, textilu, elektra, 

papírnictví či hraček. Najdete tu výrobky pro volný čas, sezónní nabídku a mnoho 

dalších věcí, stejně jako týdně se měnící akční zboží. 

SPOLEČNOST KAUFLAND je důležitou součástí ekonomiky v České 

republice. Provozujeme velké množství hypermarketů, 2 centrální sklady a vlastní 

masozávod. [24] [25] 
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TESCO 

 

Do střední Evropy vstoupila v roce 1996, kdy koupila 13 obchodních domů od 

americké společnosti K-mart v České a Slovenské republice a ve stejném roce 

otevřela první hypermarket v Maďarsku. V České republice najdeme hypermarkety a 

obchodní domy Tesco ve všech regionech. [32] 

 

 

HRUŠKA, spol. s r.o.  

Hruška, spol. s r.o. provozuje 3 velkoobchodní sklady ovoce, zeleniny, 

potravin, drogerie a 223 maloobchodních prodejen. [22] 

O maloobchodní síti Hruška nejsou jiné, podrobnější informace k dispozici. 

 

V roce 2007 dochází k významným změnám ve struktuře českého obchodu. 

Přelom roku 2005/2006 nastartoval změny, které na českém trhu nemají obdoby od 

počátku 90. let. Jde o vlnu firemních fůzí, resp. přebírání obchodních řetězců, a to 

zejména těch nejsilnějších, patřících do TOP 10 obchodních firem, což se promítá  

do rychlé koncentrace trhu. Pro nakupující to však také znamená  odchod některých 

oblíbených řetězců ze scény. 
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Tab. 1.4: TOP 1O obchodních skupin v ČR v roce 2007 

Pořadí Skupina\firma Tržby v mld. Kč 

1. místo  Schwarz ČR – Lidl ČR 

                      - Kaufland  

51,1 

2.-3. místo Ahold Czech Republik – Hypernova 

                                      - Albert 

42,0 

2.-3. místo Tesco Stores ČR – hypermarket 

                              - obch. dům 

                              - supermarket 

                              - Expres 

42,0 

4. místo Makro Cash and Carry ČR 39,3 

5. místo REWE ČR – Billa, Delvita  

                   - Penny market 

31,6 

6. místo Globus ČR 23,0 

7. místo Tengelmann ČR – Plus – Discount 

                            - OBI-syst. centrála 

20,5 

8. místo GECO TABAK 17,7 

9. místo SPAR ČR – Spar Čes. obch. sp  

                  - Spar Šumava 

14,0 

10. místo PEAL 8,0 

1. – 10. místo  289,1 

Zdroj: INCOMA Research a Moderní obchod 

 

Český obchod se zpřehledňuje, snižuje se počet řetězců v jednotlivých 

segmentech (hypermarkety, supermarkety, diskonty) a jejich strategie se postupně 

navzájem více profilují. To na jedné straně zlepšuje orientaci pro zákazníky, na 

straně druhé přece jen snižuje možnost výběru. [16] 

1.1.4 Zákazníci  

Hlavní pozornost podniku upoutávají zákazníci. Potřebuje především zjistit 

problémy a potřeby, postoje, motivace, požadavky, spotřební a nákupní zvyklosti. O 

zákaznících je nutno znát všechno. Prvním kritériem, podle kterého bychom mohli 

rozlišit zákazníky, je hledisko:  
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KDO KUPUJE 

Zde zákazníky členíme podle vztahu k nakupovanému zboží na: 

a) spotřebitele, tedy osoby a domácnosti, které nakupují zboží a službu pro 

přímou osobní spotřebu, 

b) obchodníky – jednotlivce a organizace, které nakupují zboží a služby s cílem 

dále je prodávat, 

c) výrobce, kdy jde o soukromé a státní podniky, které nakupují služby a výrobky 

k dalšímu zpracování nebo použití, aby s nimi dál vyráběli,  

d) a nakonec jde o stát, státní instituce a orgány, které získávají služby a zboží 

proto, aby s jejich pomocí mohly plnit veřejné funkce a úkoly, dále neziskové 

organizace, které kupují zboží a služby pro poskytování služeb veřejnosti. 

 

CO KUPUJE 

Tato otázka řeší rozdělení zákazníků podle zájmu o jednotlivé části podnikové 

nabídky, charakterizuje zákazníky na základě rozdílných nároků na výrobky, které 

požaduje. 

 

Mezi spotřebitele čokolády patří lidé bez rozdílu věku, chuť na sladké 

uspokojují kouskem čokolády jak děti, tak dospělí a jejich spotřeba se dá během 

jednoho roku počítat na kilogramy. 

 

Tab. 1.5: Spot řeba čokolády na 1 obyvatele 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kg 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

Zdroj: www.czsu.cz, zpracováno autorkou 

 

KDE KUPUJE 

Dalším předpokladem dobrého umístění produktů na trh je charakteristika 

geografického rozsahu svého odbytu. Čím specializovanější podnik, tím 

ohraničenější je okruh jeho odběratelů, tím více může rozšiřovat své geografické 

hranice a naopak.  

Stejně důležitá je i znalost rozložení poptávky do různých prodejních míst, 

oblastí a obvodů včetně znalostí obchodní sítě. 
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KDY KUPUJE 

Jedná se o zjišťování časového rozložení poptávky po jednotlivých druzích 

výrobků. Časové rozložení poptávky by mělo být vždy zjišťováno z krátkodobého i 

dlouhodobého hlediska. [10] [14] 

 

1.1.5 Kraft Foods ČR, s.r.o. 

 

 

 

Společnost Kraft Foods  je druhou největší potravinářskou společností na 

světě. Je součástí nadnárodní firmy Kraft Foods International, která je sesterskou 

společností Kraft Foods North America.  

Své výrobky prodává ve 150 zemích světa, zaměstnává téměř 100 000 

zaměstnanců a produkuje potraviny ve 200 výrobních závodech. Do portfolia 

společnosti patří řada velmi známých značek zvučných jmen, v České a Slovenské 

republice jsou to čokolády Milka a Figaro, oplatky Siesta, tyčinky 3Bit, kávy Jacobs a 

Dadák a ovocné rozpustné nápoje Tang. To, jak se během let měnily obaly čokolády 

Milka je vidět v příloze č. 4. 

Svou první kancelář zřídila společnost Kraft Foods ČR, s.r.o. v Praze v roce 

1992, když získala bratislavskou čokoládovnu Figaro. O rok později se federace 

rozpadla a společnost založila, ziskem pražírny a balírny kávy ve Valašském 

Meziříčí, akciovou společnost Jacobs Suchard Dadák. V roce 1994 se rozdělila na 

dvě samostatné obchodní jednotky - Kraft Jacobs Suchard s. r. o. Česká republika a 

Jacobs Suchard Figaro, a. s., Slovenská republika. V roce 1995 se pražská kancelář 

Kraft Jacobs Suchard spojila a vytvořila jeden subjekt s továrnou na kávu ve 

Valašském Meziříčí. 

V souladu s celoevropským konceptem změnila společnost Kraft Jacobs 

Suchard v roce 2000 svůj název na Kraft Foods. [21] [26] 
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Tab. 1.6: Všeobecný popis firmy Kraft Foods ČR, s.r.o. 

Obchodní jméno Kraft Foods ČR, s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 47123915 

Sídlo Pobřežní 620/3, 186 00  Praha 8 

Zdroj: www.kraft.com, upraveno autorkou 

 

Tab. 1.7: Obrat spole čnosti Kraft Foods ČR, s.r.o. 

Rok Obrat v mil. Kč 

2006 3363 

2007 3960 

Zdroj: Moderní obchod příloha 7-8/2006 str. 14. a 18. 
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2 Teoretická východiska stanovení ceny a propagace 

2.1 Cena 

Cena (price) je důležitým marketingovým nástrojem, je jedním ze „čtyř P“ 

marketingového mixu, mezi které dále patří produkt (product), prodejní místo (place) 

a prezentace (promotion). Cena je nejproměnlivější složka marketingového mixu, 

protože ji můžeme měnit velmi snadno a hlavně rychle. Cena je faktorem, který 

limituje poptávku, je také komunikačním faktorem, což znamená, že informuje nejen 

o ekonomické podstatě, o nákladech, o množství práce a signalizuje i užitek, který 

zákazník očekává. Důležité ale je, zda je výše ceny stanovena správně. U stanovení 

ceny je ale také důležitým faktorem to, jaká metoda je zvolena, určení cílů, kterých 

chceme dosáhnout pomocí cenové politiky, cenová taktika nebo zkoumání reakce 

konkurence. Cena ovlivňuje konečné zisky podniku, jeho pozici a podíl na trhu a 

ovlivňuje i ostatní části marketingového mixu. [15] [9] 

Pouze cena ale nemusí ovlivňovat úspěch výrobku na trhu. Pro kupujícího 

může být důležitější než cena třeba kvalita, vybavení výrobku či otázka společenské 

prestiže vlastnit daný výrobek apod.  

Cenová politika zahrnuje celý proces systematického rozhodování o cenách, 

tedy rozhodování o cenách nových výrobků a o cenách stávajících výrobků. Je snad 

ze všech částí marketingu nejvíce ovlivněna zákonnými opatřeními, např. 

protimonopolní politika řady zemí zakazuje manipulování s cenami jako druh 

nevhodného hospodářského chování podniků. Zákonná opatření také chtějí zabránit 

umělému udržování výše maloobchodních cen, prodej zboží za cenu nižší než jsou 

výrobní náklady či prodej téhož zboží různým zákazníkům za různé ceny apod. [1] [9] 

 

„Cena musí být stanovena tak, aby zákazníci kupovali produkt v dostatečném 

objemu a aby přinášela zisk.“ [1 strana 9]  

2.1.1 Metody a postupy stanovení ceny 

Pro stanovení ceny je nutno vzít v úvahu různé metody a postupy. Výši ceny 

ovlivňuje jak vnitropodnikové hledisko, tak otázka výše nákladů a očekávaného zisku 

v daném podniku, dále situace na trhu, tedy vztah mezi nabídkou a poptávkou, 
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postavení a síla konkurence atd. Vhodná cena bude ležet někde mezi tou, která je 

příliš nízká na to, aby přinášela zisk a tou, která je příliš vysoká na to, aby vyvolávala 

nějakou poptávku. [6] 

Lukoszová uvádí ve své knize CENOVÁ POLITIKA FIRMY tři základní metody 

stanovení ceny: 

 

1. Nákladové metody 

Základem téměř všech nákladových metod je kalkulace nákladů. Náklady 

přitom rozumíme peněžní hodnotu všech podniků, které umožňují zhotovení 

výrobku a jeho dodání na trh. Úkolem kalkulace je vyjadřovat náklady na 

kalkulantem předem vymezenou kalkulační jednici. Podle kalkulačního hlediska 

jsou pak náklady rozděleny na přímé (jednicové), které je možno jednoznačně 

přiřadit kalkulační jednici a náklady nepřímé (režijní), které se nedají 

objektivně vyjádřit na kalkulační jednici, ale jsou společné pro určitou 

činnost určitého útvaru. 

a. kalkulace úplných nákladů – pomáhají zjistit, zdali náklady 

podniku jako celek jsou uhrazeny tržbami a jakého 

hospodářského výsledku v daném období podnik dosáhl. 

Kalkulaci úplných nákladů můžeme rovněž označit jako absorbční 

kalkulaci, protože v ceně jsou zachyceny veškeré složky nákladů, 

které daný výkon vyvolává 

b. kalkulace neúplných nákladů – je poměrně moderní nákladovou 

metodou, která se objevila v USA v 50. letech a slouží především 

k rozhodování o minimální ceně výrobku, velikosti krytí fixních 

nákladů a zisku cenou a v neposlední řadě také o optimální 

struktuře výrobního sortimentu. V této kalkulaci se pracuje pouze 

s jednou částí nákladů, a to s náklady variabilními (náklady měnící 

se se změnou objemu výroby). 

2. Tržní metody tvorby cen 

Tuto metodu lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o metody 

orientované na zákazníka a metody orientované na konkurenci, které 

využívají informací získaných cenovým výzkumem. 
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a. metody orientované na zákazníka – do této skupiny se řadí 

i. metoda přímého hodnocení, která spočívá v přímém 

dotazování na peněžní částku, kterou by byl respondent na 

nákup zboží ochoten vynaložit. Výsledná cena je pak 

určena jako průměr cen uváděných oslovenými 

potenciálními zákazníky. 

ii. bodová metoda, zde respondenti nehodnotí výrobek 

pomocí konkrétních peněžních částek, ale pomocí bodů. 

Nevýhodou této metody je, že musí být respondenti 

seznámeni se standardním výrobkem, vůči němuž 

respondenti nové výrobky posuzují. 

iii. podrobnější bodová metoda je složitější modifikací bodové 

metody. A to v tom smyslu, že se zde neposuzují pouze 

jednotlivé nabídky, ale také jejich nejdůležitější vlastnosti. 

iv. Batzova konfiguračně frekvenční analýza hodnotí, na jaké 

úrovni přestává být cena pro zákazníka přijatelnou. Pro 

takové zjištění je zapotřebí seznámit respondenty 

s výrobkem a dotazovat se otázkou „Kupoval byste tento 

výrobek pravidelně, kdyby stál … Kč?“ 

v. technika Gabora Grangera je velmi podobná Batzově 

analýze, ale navíc ještě zkoumá, čím respondent vysvětluje 

nepřijatelnost ceny, která je uváděna v nahodilém pořadí. 

vi. holandský test cenové citlivosti je metoda stanovení ceny 

s ohledem na zákazníka, která je určena především pro 

spotřební zboží. Při této metodě je používán dotazník, ve 

kterém jsou používány čtyři stále stejné otázky v daném 

pořadí. 

b. metody orientované na konkurenci – z hlediska teritoria, na němž 

chce firma působit, je možné odvozování cen z cen konkurence 

orientovat buď na domácí nebo zahraniční konkurenci. 
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i. metoda stanovení ceny odvozením ze zahraničních 

cenových relací se užívá pro oceňování nového domácího 

výrobku v případě, že zde byl již dříve vyráběn a 

obchodován obdobný výrobek a stejná situace je i 

v zahraničí, kde je možno najít výrobky obdobné jak 

našemu dříve vyráběnému, tak novému výrobku. 

c. metoda stanovení ceny se zřetelem na pravděpodobnost uzavření 

kontraktu posuzuje každou uvažovanou cenu nabídky ve vztahu 

ke konkurenčním cenám s ohledem na pravděpodobnost, že 

zákazník na tuto cenu přistoupí. 

 

očekávaný zisk při dané ceně    X   pravděpodobnost přijetí nabídky  

→ maximum dosahovaného zisku 

 

3. Metody operativní tvorby cen 

Aby se stanovená cena dala považovat za operativní, je zapotřebí, aby 

zohledňovala taková hlediska, jako jsou cenové požadavky určitého 

zákaznického segmentu, úroveň kvality, zákaznických služeb, místa a 

množství prodeje v čase v porovnání s konkurencí. Zjištěné závěry je 

možné zachytit do tzv. cenové přímky, která je základem techniky prof. 

Kőhna, která se používá pro zpřesnění cenové úrovně určitého 

segmentu zákazníků. [11] 

 

Kavan rozděluje stanovení ceny podle vyvážení produktivity kapitálu, 

prodejní rentability a rentability kapitálu. Pak rozlišujeme: 

 

a) tvorbu cen nad úrovní trhu, takovou tvorbu cen si podnik může 

dovolit jen tehdy, podaří-li se mu vstoupit na trh s nějakým 

exkluzivním výrobkem. 

b) tvorba cen pod úrovní trhu, což je cenová politika, kterou lze použít, 

jestliže podnik podstatně sníží náklady při nesnížení kvality, využije 
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různých slev a rabatů při hromadných a trvalých odběrech velkých 

množství zboží, a to obvykle přímo z výroby nebo využije metody tzv. 

příspěvku na úhradu , která umožňuje kalkulovat u některých 

výrobků náklady s velmi nízkým nebo i nulovým příspěvkem na 

úhradu fixních nákladů a zisku. 

c) tvorba cen na úrovni trhu, to je cenová politika, která se dá použít 

pokud má podnik zajištěný svůj podíl na trhu, rentabilitu a 

majetkovou produktivitu. Při tvorbě cen na úrovni trhu se obvykle 

sleduje cenový leader, tj. vedoucí firmy na trhu. 

d) cena je sice tvořena pod úrovní trhu, ale je to tzv. cena průlomová, 

tedy cena založená na nové konstrukci či technologii, což podniku 

umožňuje radikálně snížit náklady oproti konkurenci a učinit tak 

průlom do stávajících podmínek výroby i cenové tvorby. [4] 

 

U ceny nových či inovovaných výrobků, kde inovace má průlomový 

charakter je možná dvojí taktika: 

 

1) „sbírání smetany“, kdy je cena zpočátku stanovena výše než by bylo 

     nutné, tím se dosáhne okamžitého vysokého zisku a po nasycení  

     trhu je nutno cenu snížit. 

2) pronikací taktika – cena se stanoví úmyslně velmi nízko, tj. s malým 

    ziskem proto, aby se dosáhlo vysokého odbytu a tedy i vysokého  

    tržního podílu. [4] 

2.1.2 Strategie cenových úprav  

1. Slevy a náhrady 

Řada firem své základní ceny upravuje tak, aby mohly odměňovat 

zákazníky za určité chování, např. za včasné splácení, nákupy ve velkém nebo 

nákupy mimo sezónu apod.  
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a. sleva za včasnou platbu znamená snížení ceny pro kupující, která 

zaplatí včas. Tyto slevy jsou běžné v řadě odvětví a pomáhají zlepšit 

hotovostní situaci kupujícího a snížit špatné dluhy a náklady na výběr 

splátek. 

b. množstevní slevy představují snížení ceny pro kupující, kteří nakoupí 

velký objem. Slevy představují pobídku pro zákazníky, aby od jednoho 

prodávajícího kupovali více a nehledali několik zdrojů. Cena 

s nakoupený množstvím nemusí vždy klesat. 

c. množstevní příplatek je přirážka, kterou zaplatí kupující, který nakoupí 

větší množství produktu. 

d. funkční slevy představují snížení ceny nabízené prodávajícím článkům 

distribučního řetězce, které vykonávají určitou funkci, například prodej, 

saldování a vedení záznamů. 

e. sezónní slevy znamenají snížení ceny pro kupující, kteří nakupují zboží 

a služby mimo sezónu. 

f. slevy při koupi na protiúčet jsou snížení cen při poskytnutí starého 

produktu na protiúčet. Tento typ náhrady je obvyklý v automobilovém 

průmyslu, ale používá se i u jiných trvanlivých produktů. 

g. propagační slevy jsou platby nebo snížení ceny pro dealery výměnou 

za jejich účast v reklamě nebo v programech na podporu prodeje. [8] 

 

2. Segmentované ceny – diskriminační ceny 

Firmy často upravují své základní ceny, aby se přizpůsobily rozdílům mezi 

zákazníky, výrobky nebo lokalitami apod. Diskriminační ceny tedy potom vznikají 

tehdy, jestliže firma prodává výrobky nebo služby za dvě, nebo více cen, které 

nejsou úměrné vzniklým nákladům. Diskriminační cenová tvorba má několik 

forem: 

 

a. ceny pro zákaznický segment – různí zákazníci platí různé ceny za 

stejné zboží, jde o ceny pro různé skupiny segmentů, např. pro 

studenty, důchodce apod. 

b. ceny podle typu produktu – různé verze stejného produktu mohou mít 

odlišné ceny, které se neřídí rozdílnými náklady. 
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c. tvorba ceny podle image – zde se může jednat například o výrobky jako 

jsou parfémy, kde cenu tvoří převážně jeho značka a lahvička, ve které 

se prodává. 

d. ceny podle místa – různá místa mají různé ceny, i když náklady na 

prodej mohou být stejné. Např. v divadlech se mohou ceny lístků lišit 

podle toho, kde bude divák sedět. 

e. tvorba cen podle doby – zde dochází k použití různých cen v závislosti 

na sezónnosti, dnech nebo hodinách. [6] 

 

2.2 Komunikace v míst ě prodeje 

Komunikace je jedním ze čtyř hlavních nástrojů marketingového mixu, které 

firmy používají k přesvědčovací komunikaci s cílovými kupujícími a veřejností. Lze ji 

definovat jako jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a podpory myšlenek, 

zboží nebo služeb konkrétním sponzorem.  

Výdaje na propagaci směřují k různým médiím, jako jsou časopisy, noviny, 

rozhlas, televize, venkovní prostory – plakáty, reklamní tabule, nápisy, reklamní 

nápisy na obloze kouřem nebo výpary z letadla apod., přímé zásilky, reklamní 

předměty (tužky, kalendáře, krabičky zápalek). [2] [5] 

 

Mezi základní činnosti propagace patří: 

� Reklama – placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo 

myšlenek určité firmy, instituce, nebo jiné organizace prostřednictvím 

komunikačního média. 

� Podpora prodeje – marketingová činnost, která se nezařazuje do reklamy, 

osobního prodeje ani publicity. Stimuluje zákazníka k nákupu a zvyšuje 

účinnost prodeje. 

� Osobní prodej – může být definován jako dvoustranná komunikace „tváří 

v tvář“, jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování či 

budování vztahů nebo přesvědčení určitých osob. Jde o provize a platby 

prodejcům, náklady na jejich vyškolení, cestovné a reprezentační fondy. 

� Public relations – tou rozumíme jakoukoliv informaci vztahující se k výrobci 

nebo k jeho výrobku, která se objeví bezplatně v kterémkoliv médiu. Jde o 
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komunikační nástroj používaný pro podporu dobrého jména firmy jako 

celku. [2] [5] 

 

2.2.1 Propaga ční prost ředky v míst ě prodeje 

Když uvažujeme o konkrétní reklamní kampani, existuje dost různorodých 

možností volby. Propagační prostředky jsou materiální vyjádření propagačního 

sdělení. Jde o účinný nástroj, který působí slovem, obrazem, zvukem, pohybem, 

tvarem, barvou i jinými komunikačními prvky. Propagační prostředky se mohou 

používat samostatně, ale hodně často se kombinují pro zvýšení účinnosti.  

Reklamní sdělení musí upoutat, být vnímáno, být přijato tou skupinou 

veřejnosti, na níž máme zájem a být jí podnětem k aktivnímu jednání, tedy ke koupi. 

Jde tedy nejen o to, co sdělit, ale také jak to sdělit. [3] 

Propagační prostředky můžeme členit ze tří hledisek:  

1. podle smyslového vnímání 

2. podle technické příbuznosti 

3. podle místa působení a vlivu na objekt propagace 

 

Technická p říbuznost 

Tištěné - jde o prostředky, které působí převážně na zrak, jako jsou neony, 

vitríny, prospekty, letáky, obaly, billboardy apod. 

Tiskové  - inzeráty, propagační články ankety, reklamní soutěže uveřejněné 

v novinách a časopisech. 

Zvukové či audiovizuální - jde o video, ozvučené diapozitivy nebo celé 

výkladní skříně, módní přehlídky a televizní reklama. 

Světelné  - jedná se o firemní nápisy, světelné poutače na bázi neonů či 

světelných bodů, osvětlené výkladní skříně a vitríny, světelné noviny atd. 

 

Podle místa p ůsobení 

S propagačními prostředky a různými druhy reklamy se setkáváme všude 

kolem nás ať už je to v domácím prostředí, na ulicích, veřejném prostranství, ve 

společenských místnostech nebo v dopravních prostředcích či přímo v prodejnách. 

 



22 

Propagační prostředky působí na každého z nás a to, ať už doma nebo venku, 

ovlivňuje nás rozhlas, televize, inzeráty, reklamní články v novinách či časopisech, 

venkovní reklama, výkladní skříně, billboardy, obaly cenovky, účtenky, reklamy 

v dopravních prostředcích apod.  

Já jsem se ve svém výzkumu zaměřila především na propagační prostředky, 

které lze nalézt přímo v místě prodeje, a to letáky, wobllery, stojany a ochutnávky, ale 

ještě bych zmínila jiné známé formy propagačních prostředků vyskytujících se 

v prodejně. 

Komunikace v místě prodeje je velmi mocným nástrojem, protože dosahuje na 

zákazníka v momentu rozhodování o nákupu produktu nebo značky. 

Leták  je jednolistová tiskovina, sloužící k rychlému a operativnímu 

informování zákazníků i vlastních zaměstnanců. Podle účelu je volena i jeho grafická 

a polygrafická náročnost. Leták, určený pro veřejnost, je většinou pestrý, s barevnými 

fotografiemi. Leták sděluje stručně, snadno zapamatovatelné informace, je graficky 

nápaditě ztvárněn. Výhodou letáku je operativnost, krátká výrobní lhůta, nízké 

finanční náklady i snadnost rozdávání na ulici. 

V poslední době se ve schránkách setkáváme s velkými letáky obchodních 

domů a supermarketů, které jsou jakýmsi hybridem mezi letákem, skládačkou, 

katalogem a plakátem. 

Stojan  patří mezi aranžérské pomůcky a používá se ve výkladních skříních, 

vitrínách a ve výstavnictví. Umožňuje umístit zboží či exponát ve výšce vhodné pro 

pozorování, pohled atd. Jiným druhem stojanu je tzv. „áčko“. Jde o přenosné 

zařízení, určené pro aktuální reklamní sdělení, které se staví převážně v nejbližším 

okolí prodejny nebo jiného zařízení subjektu propagace. 

Vývěska  je grafický a textový propagační prostředek na pevnějším podkladu, 

který je často lakován nebo laminován. Vývěska je umístěna v interiéru prodejny a 

zákazník má čas na přečtení textu, který je na ní umístěn. 

Ochutnávky  zboží, spojené s jeho p ředváděním a prodejem působí na 

zrak, hmat a hlavně chuť zákazníka. Může se jednat o ochutnávky a předvádění 

nových druhů kávy, čaje, polévek apod. Obvykle se toto děje v obchodních domech 

nebo velkých samoobsluhách. 

Etiketa  je nálepka se značkou, údaji o zboží a nápisem. Samolepící etiketa 

však nyní často nahrazuje dříve velmi frekventované kovové odznáčky ve funkci 
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levného dárkového propagačního předmětu. Upravenou ji lze vidět také na 

karosériích automobilů. 

Obal  není jen technickým prostředkem ochrany výrobku. Má i funkci 

propagačně prodejní, je to nositel reklamy. Obal ovlivňuje zákazníky přímo na místě 

prodeje, kde spotřebitel může své rozhodnutí hned realizovat. V případě spokojenosti 

s výrobkem pak ovlivňuje i budoucí chování a rozhodování zákazníka v domácím 

prostředí.  

Odnosná taška  patří mezi dárkové propagační prostředky, obaly i nositele 

propagace. Obvykle jde o tašku z PVC, která je opatřena z jedné nebo obou stran 

reklamním textem a firemní značkou. Výhodou odnosné tašky je mnohonásobná 

použitelnost a tím i množství kontaktů potenciálních zákazníků s propagačním 

sdělením, které je na ní umístěno. 

Nálepka  je drobný tištěný propagační prostředek, pro nějž je charakteristická 

kombinace textu s výrazným obrazem. Úkolem nálepky, stejně jako etikety, není 

přesvědčovat, ale jen připomínat. 

Pouta č je zobecňující název pro všechny předměty poutající pozornost 

diváků, chodců a návštěvníků. Jako poutač může být v propagaci použit grafický 

panel, tabule s vylepeným plakátem, nápis na plátně či jiném materiálu. Poutač 

vyjadřuje stručné a srozumitelné propagační sdělení. 

Katalog  je systematickým soupisem nabízených výrobků v textové i obrazové 

formě. Někdy jde jen o rozšířený a graficky upravený nabídkový list, jindy o brožuru či 

složku s volnými listy s vyobrazením nabízeného zboží. [3] [4] 

2.2.2 Cíl propagace a komunikace v míst ě prodeje 

Podpora v místě prodeje se dá definovat jako skupina prostředků umístěných 

v obchodě, jako jsou již zmíněné stojany, tištěné materiály na pultech, reklama na 

regálech, tedy místa, kde zákazník může získat informace o obchodě a zboží.  

Důležitým krokem při tvorbě propagačního programu je určení cílů propagace. 

Tyto cíle musí vyplývat z předchozích rozhodnutí o cílovém trhu, umístění se na trhu 

a marketingovém mixu. Cíl propagace je určitý komunikační úkol. Cílem tedy může 

být předat určitou informaci zákazníkovi, rozšířit jeho znalosti, zvýšit známost značky, 

vytvořit vhodné asociace, zlepšit image výrobku apod. [12] [13] 
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Cíle propagace mohou být rozděleny podle toho, zda je jejich úkolem 

informovat, přesvědčovat nebo připomínat.  

Informa ční propagace  převažuje u kategorie výrobků, kdy je cílem vytvořit 

prvotní poptávku. Používají se podrobnější informační tabule, velké stojany apod. 

Přesvědčovací propagace  se stává důležitou v konkurenčním stadiu, kdy je 

úkolem podniku vytvořit selektivní poptávku po určité značce. Do této kategorie 

spadá většina propagační činnosti. Cílem je ovlivnit zákazníkovo rozhodování až 

k impulzu nákupu. Dalším cílem je pak posilování image prodejny i produktu. Některé 

přesvědčovací propagace se přesunuly do oblasti srovnávacích propagací, které se 

snaží dosáhnout nadřazenosti jedné značky prostřednictvím porovnání s jednou 

nebo více dalšími značkami ve své třídě výrobků. Taková srovnávací propagace se 

využívá u výrobků, jako jsou deodoranty, hamburgery, zubní pasty, pneumatiky atd. 

Připomínací propagace je velmi důležitá ve stádiu zralosti výrobku. Přiměje 

spotřebitele myslet na výrobek. Podobnou formou propagace je posilovací 

propagace, která chce ujistit současné kupující, že si vybrali správně.  

Volba cíle propagace by měla být založena na pečlivé analýze současné 

marketingové situace.  

Komunikace v místě prodeje zahrnuje všechny aspekty daného obchodního 

místa, jež signalizují zákazníkovi kvalitu, ceny a sortiment, ať už to organizuje 

obchodník nebo výrobce. Komunikace v prodejnách má na zákazníky potenciálně 

velký vliv. Řada zákazníků se rozhoduje až v prodejně a předem neví, kterou značku 

koupí, proto je komunikaci v místě prodeje věnována stále větší pozornost. 

Obchodníci sami uznávají důležitost propagačních prostředků, avšak spatřují 

rovněž mnoho jejich nevýhod. Za největší slabost považují například to, že stojany 

jsou často nevhodné pro daný obchodní kanál, nemají správnou velikost, nejsou 

kvalitně provedené a jsou nedostatečně atraktivní. Pro zlepšení je proto důležité 

usilovat o eleganci, ale nepřehánět ji, shromažďovat více informací, nezapomenout 

na úklid kolem stojanů a lépe přizpůsobit propagační materiály sezóně. [2] [7] [12] 
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3 Metodika výzkumu 

3.1 Přípravná fáze 

3.1.1 Obsah výzkumu 

Tématem mé diplomové práce je analýza cenových indexů a propagace 

čokolády Milka v místě prodeje na českém trhu.  

3.1.2 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem práce je na základě marketingového výzkumu v 

maloobchodních jednotkách analyzovat ceny, cenové změny, slevy, srážky, cenové 

akce apod., také způsob propagace čokolády Milka na trhu a navrhnout opatření pro 

zlepšení konkurenční pozice výrobku Milka. Na základě pozorování ve třiceti 

maloobchodních jednotkách, sledování cenových a propagačních změn, poté 

navrhnu opatření pro zlepšení konkurenční pozice čokolády Milka a také pro zvýšení 

spokojenosti zákazníků.  

3.1.3 Orienta ční analýza  

Primárnímu výzkumu předcházelo získání základních sekundárních dat 

nutných k realizaci výzkumu. Na sběru dat jsem se podílela společně s dalšími 

dvěma kolegyněmi, kdy jsme v rámci orientační analýzy navštívily 3 prodejny. Jedna 

se zabývala sběrem dat, která se týkala indexu zásobování (inventory indexu), druhá 

potom indexem pozice (positioning indexem) a já indexem prezentace (presentation 

indexem). Snažila jsem se zjistit, v jaké části prodejny se výrobky obvykle nacházejí, 

jaké je zastoupení konkurenčních výrobků, v jaké frekvenci jsou používány POS 

materiály a zda je jejich používání obvyklým, či naopak výjimečným jevem. 

Prostřednictvím internetu a na základě pozorování v maloobchodních prodejnách 

jsme sestavily kompletní sortiment čokolád Milka dostupných na českém trhu (viz 

příloha č. 1) a také přehled jednotlivých značek, které čokoládě Milka konkurují. Na 

základě zjištěných údajů jsem vytvořila, s pomocí programu Excel, pozorovací listy 

pro zaznamenávání indexu prezentace jednotlivých čokolád Milka. Pozorovací list je 

k dispozici v příloze č. 3. 
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Index prezentace jsem ve formuláři rozdělila na několik ukazatelů, kterými 

jsou: cena produktu (Kč/ks), oceňování (individuální, sekundární), propagace (letáky, 

woblery, stojany, ochutnávky), akce (2+1 zdarma, soutěže, slevy). Pokud je 

podmínka u daného ukazatele splněna, pak je tomuto ukazateli přiřazena hodnota 

„1“, v opačném případě je to hodnota „0“. U ukazatele propagace jsem zvolila 

známkování od „0“ do „4“, kdy pokud se v prodejně vyskytovaly letáky zapsala jsem 

do formuláře „1“, pokud woblery, tak „2“, u stojanů „3“, ochutnávek „4“ a „0“ pak 

v případě, že se u produktu nevyskytoval ani jeden ze zmíněných z předmětů. U 

hodnocení akce jsem zvolila podobné známkování, kdy je zde ještě navíc uveden 

symbol * , který udává, u kterého druhu čokolády Milka došlo k trvalému snížení 

ceny. 

3.1.4 Plán výzkumu 

Poté, co byl definován obsah a cíl výzkumu, bylo nutné vytvořit určitý program 

výzkumné činnosti, tzv. plán výzkumu. Plán udává typy údajů, které budou 

shromažďovány, metodu, techniku, vzorek zkoumaných dat, metodu analýzy dat, 

velikost výběrového souboru, rozpočet výzkumu a vypracování časového 

harmonogramu prací.  

3.1.5 Metoda sb ěru dat 

Pro účely výzkumu jsem zvolila metodu pozorování v maloobchodních 

prodejnách. Pozorování je nepřímým nástrojem sběru informací, protože nevyžaduje 

přímý kontakt se zkoumanými subjekty a tedy není závislá na ochotě spolupracovat. 

Metoda pozorování spočívá v záměrném, cílevědomém a plánovaném sledování 

právě probíhajících skutečností tak, aniž by pozorovatel nějak zasahoval. Pozorovaní 

se uskutečňuje podle předem připraveného plánu. [14] 

Takové definování odráží důvod, proč jsem si pro účely mého výzkumu zvolila 

právě metodu pozorování. 
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3.1.6 Metoda analýzy dat 

Data budou z pozorovacích listů přepsána do tabulkového procesoru MS 

Excel. Při zpracování a vyhodnocování dat bude dále využit program SPSS.  

3.1.7 Místo realizace výzkumu 

Samotný výzkum probíhal ve městech Hranice, Jeseník, Ostrava, Přerov a 

v obci Mikulovice. Výzkum byl prováděn v řetězcových maloobchodních prodejnách 

(supermarkety, hypermarkety a prodejny potravin Hruška). 

3.1.8 Velikost výb ěrového souboru 

Pro účely mého výzkumu byly vybrány maloobchodní prodejny řetězců Albert, 

Hypernova, Hruška, Kaufland a Tesco. Vzhledem k tomu, že nebylo možné navštívit 

všechny prodejny těchto řetězců, které se v ČR nacházejí, zařadila jsem do 

výběrového souboru pouze 30 prodejen, a to z Moravskoslezského a Olomouckého 

kraje. Tyto prodejny byly vybrány technikou vhodné příležitosti. Každou prodejnu 

jsem navštívila celkem 5x – tedy v měsících od srpna do prosince. V tabulce, která je 

uvedena v příloze č. 5 jsou zapsány názvy a adresy těchto MO jednotek.  

3.1.9 Časový harmonogram 

Při každém výzkumu je nutné mít časový rozvrh. Proto se také můj výzkum 

bude řídit časovým harmonogramem. Výzkum bude probíhat po dobu pěti měsíců, a 

to od srpna roku 2007 do prosince roku 2007. Poté proběhne vyhodnocení všech 

získaných dat a budou navrhnuta doporučení pro zlepšení konkurenční pozice 

čokolády Milka. Přesný průběh jednotlivých činností výzkumu je zaznamenán 

v tabulce. 
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Tab. 3.3: Časový harmonogram 

 

Fáze 

výzkumu 
05/07 06/07 07/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 

Definování 

problému 
X  

Sestavení  

plánu výzkumu  
X  

Tvorba 

formulá ře 
X 

Pretest  

a oprava 
 X 

Sběr dat  X X X X X 

Zpracování  

dat 
 X 

Vyhodnocení  

a analýza dat 
 

X 

Návrhy  

a doporu čení 
 X 

Zdroj: zpracováno autorkou 

3.1.10 Náklady na realizaci výzkumu 

Se sběrem dat byly spojeny určité náklady, které jsem musela vynaložit. Výši 

nákladů znázorňuje následující tabulka. 
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Tab. 3.4: Náklady na realizaci výzkumu 

Položka  Cena v K č 

Doprava 350 

Tisk 120 

Celkem 470 

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

3.2 Realizační fáze  

3.2.1 Sběr a zpracování dat 

Samotný výzkum proběhl v souladu s časovým harmonogramem – začal v 

srpnu roku 2007 a zakončen byl v prosinci roku 2007. Za toto pětiměsíční období 

proběhlo každého 10. dne v měsíci pozorování ve vybraných 30 maloobchodních 

jednotkách. Zjištěné údaje jsem ihned zaznamenávala do svého pozorovacího listu, 

který jsem měla předem připravený pro každou MO jednotku. Poté byla data 

přepsána z pozorovacích listů do tabulkového procesoru MS Excel. Nakonec byla 

všechna data zpracována a vyhodnocena prostřednictvím programu SPSS.  

3.2.2 Problémy vzniklé p ři realizaci výzkumu 

V průběhu výzkumu došlo k několika menším problémům.  

Několikrát došlo ke špatnému zaznamenání dat do pozorovacího listu – pouze 

z důvodů přeskočení řádku nebo přehlédnutí se. Tyto chyby jsem zjistila a odstranila, 

a to buď hned při realizaci výzkumu nebo při přepisování dat do Excelu.  

Problémy vznikly také při samotném pozorování v maloobchodních 

prodejnách. Musela jsem vysvětlovat vedení MO jednotky, čeho se můj výzkum týká 

a ujistit je, že zjištěné údaje nebudou nijak zneužity. Byly ale také situace, kdy se o 

mě nikdo v prodejně nezajímal. 
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4 Analýza výsledk ů 

V této kapitole se nachází interpretace výsledků kvalitativního výzkumu 

prováděného prostřednictvím metody pozorování ve vybraných maloobchodních 

jednotkách.  

 

4.1 Analýza jednotkové ceny 

V rámci tohoto ukazatele jsem sledovala konkrétní výši ceny, kterou musí 

zákazník za koupi určitého druhu čokolády zaplatit. Výsledky jsem zhodnotila i 

vzhledem k sezónnosti, která mohla mít vliv na výši ceny za daný výrobek. 

 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny průměrné ceny všech výrobků, v jednotlivých 

obchodech, a to ve všech sledovaných obdobích. Zeleně jsem označila nejvyšší 

průměrné ceny čokolád. Z tabulky je vidět, že nejvyšší ceny produktů se vyskytují 

nejčastěji v prodejnách Albert, naopak nejnižší ceny – označeny žlutě – jsou 

převážně v prodejnách Tesco. To může být způsobeno tím, že Tesco je větší a 

konkurenčně silnější řetězec, který si může dovolit stanovit nižší ceny než jiné 

maloobchodní řetězce, jako je právě zmíněný Albert. 
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Tab. 4.1:  Průměrné ceny jednoho kusu čokolády v jednotlivých obchodech 

Obchod Název čokolády 

 Hypernova Albert Hruška Kaufland  Tesco Total 

AlpineMilk250g 76,9 76,9 64,8   68,8 70,4 

WholeNuts250g 76,9 76,9 73,3   69,9 74,4 

AlpineMilk100g 20,8 21,8 21,0 20,8 21,3 21,1 

AlpineMilkDiet100g 28,9 32,9 31,3 29,4 28,5 30,5 

Hazelnuts100g 20,5 22,2 21,4 20,9 21,5 21,3 

WholeHazelnut100g 21,0 22,7 21,2 20,8 20,9 21,2 

White100g 20,8 21,9 21,8 20,7 20,2 21,2 

Cream100g 20,8 21,9 22,2 20,8 20,3 21,3 

AlpineMilkCresm100g 20,8 22,4 21,2 20,9 20,6 21,0 

Caramel100g 20,8 23,7 22,9 20,9 21,7 21,8 

ExtraCacao100g 20,8 22,7 32,5 20,7 20,2 24,9 

ChocolateDesserts100g 20,8 22,4 21,9 20,9 20,5 21,3 

Yoghurt100g 20,8 21,6 22,0 20,7 20,9 21,3 

StrawberryYoghurt100g 20,8 21,8 22,2 20,9 21,3 21,5 

LimeYoghurt100g 21,9 22,2 20,3 21,7 22,0 21,2 

BlackcurrantYoghurt100g 21,9 21,9 20,9 21,7 21,7 21,3 

Milkinis100g     14,5     14,5 

Milkinis8705g 21,0 21,6 22,6 21,2 20,3 21,4 

MjoyAlpineMilk 16,8 17,1 14,5 15,9 14,8 15,6 

MjoyWholeHazelnuts 16,8 17,1 14,5 15,9 14,8 15,7 

MjoyCrispyCereal 16,1 16,9 14,4 15,8 15,3 15,2 

MjoyPeanutsFlakes 16,1 16,9 14,4 15,9 15,5 15,3 

Luflee 11,9         11,9 

Wafelini       9,9 9,9 9,9 

TenderMilk     11,3   9,9 10,6 

TenderNut     10,9   9,9 10,5 

Nussini     11,4     11,4 

Leo 11,9 8,9     9,9 10,0 

Zdroj: zpracováno autorkou 
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V tabulce 4.2 je znázorněna numerická distribuce všech sledovaných výrobků. 

Některé druhy výrobků v sortimentu prodejny chybí, což může být způsobeno tím, že 

je po nich velká poptávka a výrobky jsou vyprodány nebo jen tím, že prodejna 

pravidelně nedoplňuje zboží v regálech. 

Dále nám tabulka ukazuje, jaká je maximální a minimální cena u jednotlivých 

čokolád. 

Co se týče stogramových produktů, označila jsem nejvyšší cenu, která je u 

čokolády Alpin Milk Diet. Ta je určena pro konzumaci spotřebitelům, kteří mají 

cukrovku. Cena tohoto výrobku by měla být, dle mého názoru, nižší.  

U stogramových výrobků je pak nejnižší cena 13,9, což je způsobeno slevami, 

nejčastější cena je potom 24,9.
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Tab. 4.2: Numerická distribuce a min. a max. cena v ýrobk ů 

Název čokolády 

Numerická 

distribuce Minimum Maximum 

AlpineMilk250g 27,3 49,9 76,9 

WholeNuts250g 38,7 69,9 76,9 

AlpineMilk100g 86,0 13,9 24,9 

AlpineMilkDiet100g 42,7  33,9 

Hazelnuts100g 76,0 14,9 24,9 

WholeHazelnut100g 76,7 14,9 24,9 

White100g 74,7 13,9 24,9 

Cream100g 78,0 13,9 24,9 

AlpineMilkCresm100g 59,3 13,9 24,9 

Caramel100g 61,3 14,9 24,9 

ExtraCacao100g 72,3 13,9 24,9 

ChocolateDesserts100g 63,3 14,9 24,9 

Yoghurt100g 78,7 13,9 24,9 

StrawberryYoghurt100g 78,7 13,9 24,9 

LimeYoghurt100g 40,7 14,9 24,9 

BlackcurrantYoghurt100g 48,0 14,9 27,5 

Milkinis100g 0,70 14,5 14,5 

Milkinis87,5g 68,0 14,5 27,5 

MjoyAlpineMilk 94,0 9,9 19,9 

MjoyWholeHazelnuts 84,0 9,9 17,9 

Mjoyalmond 0,0     

MjoyCaramel 0,0     

MjoyCrispyCereal 65,3 9,9 17,9 

MjoyPeanutsFlakes 65,3 9,9 17,9 

Luflee 0,70 11,9 11,9 

Wafelini 24,0 9,9 9,9 

TenderMilk 26,7 9,9 11,4 

TenderNut 29,3 9,9 11,4 

Nussini 1,33 11,4 11,4 

Leo 18,0 5,9 11,9 
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Při analýze dat jsem si vybrala šest stogramových čokolád, jejichž numerická 

distribuce byla nejvyšší a je možné je označit za základní sortiment prodejen a dále 

dvě čokolády Milka Mjoy, u kterých byla také nejvyšší numerická distribuce.  

Jedná se o čokolády Milka Alpin Milk, Milka Hazelnuts, Milka Whole Hazelnuts 

a Milka Cream, Yoghurt a Strawberry Yoghurt, jejichž nejčastější cena byla 21,9 Kč. 

A čokolády Mjoy Alpin Milk a Mjoy Whole Hazelnuts, kde se nejčastější cena rovnala 

15,9 Kč. 

 

Tab. 4.3: Minimální a maximální ceny vybraných čokolád 

Název čokolády Minimální cena  Maximální cena 

Milka Alpin Milk  13,9 24,9 

Milka Hazelnuts 14,9 24,9 

Milka Whole Hazelnuts 14,9 24,9 

Milka Cream 13,9 24,9 

Milka Yoghurt 13,9 24,9 

Milka StrawberryYoghurt 13,9 24,9 

Mjoy Alpin Milk 9,9 19,9 

Mjoy Whole Hazelnuts 9,9 17,9 

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

V obrázku 4.1 jsou uvedeny ceny dvou druhů čokolády Mjoy. U těchto druhů 

se ceny dost lišily, pohybovaly se od ceny 9,9 až do 17,9 za jednu čokoládu. Cena 

9,9 není cena, za kterou je produkt nejčastěji prodáván, ale cena po slevě. Tato 

sleva byla poskytnuta v prodejně Albert, a to v prosinci. To mohlo být způsobeno tím, 

že je to období před Mikulášem a lidé dětem nakupují různé druhy sladkostí, včetně 

čokolád. 
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Obr. 4.1: Vývoj cen v jednotlivých obdobích 
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Zdroj: zpracováno autorkou 

 

Do tabulky 4.4 jsem zařadila opět stejné druhy čokolád a zapsala, jaká byla 

jejich numerická distribuce. Dále to, jaká byla nejčastější cena, za kterou byla 

čokoláda prodávána. Nepřítomnost výrobků může být způsobena tím, že z důvodů 

akce či slevy – např. že v podejně Tesco mohl zákazník, s nákupem určitého 

množství, získat školní tašku nebo pastelky pro své děti – došlo k vyprodání zásob.  
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Tab. 4.4: Nejčastější cena sledovaných čokolád 

Název 

čokolády 

Numerická 

distribuce 

Nejčastější 

cena 

(modus) 

Absol. 

četnost 

Relat. 

Četnost 

(%) 

Alpin Milk 86,0 21,9 61 40,7 

Hazelnuts 76,0 21,9 55 36,7 

Wholenuts 76,7 21,9 59 39,3 

Cream 78,0 21,9 36 46,2 

Milka Jogurt 78,6 21,9 57 38,0 

Strawberry 

Yogurt 

78,6 21,9 65 43,3 

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

Z tabulky 4.4 je vidět, že nejčastější cena 21,9 Kč tvoří 35 % až 47 % ze všech 

možných cen, které byly u čokolád zjištěny. Úplně nejčastěji se tato cena vyskytovala 

u čokolády Strawberry Yogurt a klasické Milky Alpine Milk.  

 

Cenové indexy prodejen 

Podle porovnání průměrných cen šesti vybraných druhů čokolád jsem zjistila, 

která prodejna má tyto výrobky nejdražší a která naopak nejlevnější. Výsledky jsou 

k dispozici v příloze č. 6. 

Celkově jako nejlevnější prodejny, kde si zákazník čokolády koupí za nejnižší 

cenu, je prodejna Kaufland a také Tesco. Jedná se o velké řetězce, s vysokou 

konkurenceschopností a proto si mohou dovolit stanovit nižší ceny, než právě menší 

maloobchodní jednotka Hruška, která z mého výzkumu vyšla jako nejdražší prodejna. 

Vysoké ceny v prodejnách Hruška mohou být způsobeny tím, že se jedná o menší 

prodejnu, s vysokým zastoupením v menších městech a na vesnicích, kde není tak 

vysoká konkurence. Zde si pak Hruška může dovolit stanovit vyšší ceny. Ve velkých 

městech bývá Hruška umístěna mimo velká obchodní centra nebo jiné prodejny, 

proto i zde je možné stanovit ceny vyšší než právě v levných řetězcích, jako je Tesco 

a Kaufland. Do takových řetězců musejí lidé většinou cestovat přes celé město. 
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Podle čokoládového koše v jednotlivých prodejnách jsem spočítala cenové 

indexy těchto prodejen.  

Cenový index prodejny Hruška jsem zvolila jako 100 %. Dále pak vyšlo, že 

cenový index prodejny Ahold je 100,5 %, prodejny Kaufland 96,3 % a Tesca pak  

95,8 %. 

Z toho je patrné, že nepatrně dražší prodejnou než Hruška je pouze Ahold, 

který má index vyšší jen o půl procenta. Levnější je Kaufland, s indexem nižším o  

3,7 % vzhledem k Hrušce a nejlevnější ze všech prodejen je Tesco, jehož cenový 

index je o celých 4,2 % nižší.  

 

4.2 Oceňování 

V rámci ukazatele „oceňování“ jsem zkoumala tyto možnosti oceňování: 

 

� Individuální  – znamená výskyt cenovky na výrobku 

� Sekundární – znamená, že je cena umístěna někde jinde – např. u pokladny 

nebo na samostatném regále mimo ostatní výrobky 

 

Jestliže byl produkt individuálně oceněn byl mu ve formuláři přiřazen koeficient 

„1“, pokud sekundárně pak dostal koeficient „2“ a pokud u produktu nebylo žádné 

ocenění pak jsem do formuláře zapsala „0“. 

 

4.2.1 Individuální oce ňování 

V tabulce 4.5 je opět zobrazeno šest vybraných druhů čokolád a je v nich 

znázorněno, u kolika čokolád z celkových 150, byla v prodejně na výrobku umístěna 

cenovka. To, zda na výrobku cenovka je, bylo ve formuláři označeno hodnotou „1“, 

pokud cenovka na výrobku nebyla, byla do formuláře zapsána „0“. Tabulky jsou také 

rozděleny podle druhů prodejen, aby bylo vidět, která prodejna je na tom 

s cenovkami nejlépe. Je vidět, že u většiny přítomných výrobků se cenovka 

vyskytovala a zákazník tedy hned při pohledu na vybraný druh čokolády zjistil, za 

jakou cenu je možné si ji koupit. U některých čokolád mohla cenovka chybět a nebylo 

možné zjistit, kolik čokoláda stojí. To mohlo způsobit, že zákazník si čokoládu 
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nekoupil, i když to měl původně v úmyslu nebo si ji koupil s tím, že se cenu dozví 

přímo u pokladny. 

 

Tab. 4.5: Výskyt cenovky na výrobku dle obchodu 

Název obchodu Název čokolády 

Hypernova Albert Hruška Kaufland Tesco 

Alpine Milk 100g 100 % 100 % 79,5 % 100 % 100 % 

Hazelnuts 100g 100 % 100 % 77,3 % 96,2 % 100 % 

WholeHazelnuts 100g 100 % 95,8 % 73,5 % 100 % 91,7 % 

Cream 100g 100 % 93,8 % 60 % 100 % 100 % 

Yoghurt 100g 100 % 100 % 61,3 % 100 % 100 % 

StrawberryYoghurt100g 100 % 100 % 76,5 % 100 % 100 % 

 

 

Z tabulky 4.5 je vidět, že nejlépe na tom s cenovkami na výrobku je prodejna 

Hypernova, dále pak Tesco, Kaufland, Albert a Hruška. 

Nejlepší prodejna Hypernova se nachází v Hranicích, Přerově a na Rudné ulici. 

Co se Kauflandu týče, prodejny s nejlepším stavem cenovek na výrobku jsou 

v Jeseníku, Ostravě Porubě a v Přerově. Také prodejna Tesco je na tom 

s cenovkami dobře a nejlepší prodejny jsou v Přerově, Ostravě Hrabové a také 

v Třebovicích. Toto hodnocení může být ale zčásti zkreslené, protože poměr 

zkoumaných prodejen není stejný. 
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Obr. 4.3. Individuální oce ňování  

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

V obrázku 4.3 jsem zobrazila, kolik procent zaujímá individuální oceňování. 

Tedy to, že se cenovka vyskytuje na výrobku. K vybraným šesti druhům, které tvoří 

základní sortiment, jsem přidala ještě čtyři jiné, gramážně menší, čokolády. 

U čokolády Alpine Milk tvoří zobrazených 92,9 % 118 případů, kdy cenovka na 

výrobku byla a v 9 případech čokoláda nebyla oceněna individuálně a ani 

sekundárně, což dělá 7,1 %. 

U druhu čokolády Hazelnuts je to podobné, individuální oceňování u výrobku se 

vyskytuje u 102 čokolád. Tato čokoláda nebyla sekundárně umístěna takže ani 

nebylo nutné sekundární oceňování. 

Čokoláda WholeHazelnut je individuálně oceněna ve 101 případech, což tvoří 

90,2 % a sekundární oceňování není využito v žádném z případů. 

U čokolády Cream došlo k individuálnímu ocenění ve 100 případech u 17 

případů nebyla čokoláda oceněna individuálně a ani sekundárně. 

Individuální oceňování čokolády Yoghurt zaujímá 89,9 %, což je 107 případů 
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Mjoy Hazelnuts byla z  89 % individuálně oceněna, což je 113 případů 

z celkových 127. U zbývajících 14, které tvoří 11 %, k ocenění nedošlo. 

Čokoláda Tender Milk byla individuálně oceněna ve 30 případech, což je 75 % 

a čokoláda Tender Nut ve 33 případech, což tvoří 73 %. 

 

Z obrázku 4.3 tedy vyplývá, že u všech čokolád bylo použito buď individuální 

oceňování nebo nebylo použito žádné oceňování. Sekundární oceňování nebylo 

použito buď proto, že čokolády nebyly v prodejnách sekundárně umístěny a pokud 

ano, tak na tomto místě nebyly oceněny – nebylo zde sekundární ocenění. 

 

4.3 POS materiály 

Co se týče propagace, při výzkumu jsem se v maloobchodních prodejnách 

zaměřila na propagační materiály, jako jsou: 

 

� Letáky, 

� Wobblery, 

� Stojany, 

� Ochutnávky 

 

Výsledky výzkumu znázorňuje obrázek 4.4 Jedná se o šest stále stejných 

druhů čokolád, ke kterým jsem, podle svého uvážení, vybrala ještě dva druhy 

čokolády Mjoy, aby bylo lépe vidět, jaké propagační materiály jsou používány 

nejčastěji a jaké naopak méně často či dokonce vůbec. 
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Obr.4.4: Využití POS materiál ů 

Zdroj: zpracováno autorkou 

 

Jak je z obrázku 4.4 patrné, u většiny čokolád vyšlo, že prodejny nepoužívají 

žádné propagační prostředky. Jako jediný propagační prostředek používaný ve větší 
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nebyla na trh uvedena žádná nová příchuť, která by byla zákazníkovi představena. 

Pokud bych s výzkumem začala později, je možné, že bych se s propagací pomocí 

ochutnávek setkala, protože na trh byl uveden nový druh čokolády Milka, a to Milka 

Triolade. 
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4.4 Podpora prodeje 

Ve výzkumu jsem se zabývala tím, jaké druhy akcí jsou v prodejnách u 

jednotlivých druhů čokolád použity. Zkoumala jsem akce typu:  

 

� 2+1 zdarma 

� Soutěže 

� Slevy 

 

Obrázek 4.5 uvádí, jaké typy podpory prodeje, byly u vybraných druhů čokolád 

použity. Jedná se o výčet stejných šesti druhů čokolád a dvou čokolád Mjoy, aby bylo 

vidět, které typy podpor prodeje jsou používány nejčastěji a které méně často či 

vůbec. 

 

Obr. 4.5: Využití podpor prodeje 

Zdroj: zpracováno autorkou 
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V obrázku 4.5 je vidět, že jednou byla také využita soutěž. Jednalo se o 

přelom měsíců srpen - září v prodejně Tesco, kde zákazník při nákupu určitého 

množství druhu čokolády Mjoy, mohl získat tašku, penál a jiné školní pomůcky pro 

své děti. Pouze jedenkrát byla v měsíci září v prodejně Kaufland využita akce 2+1 

zdarma. 

 

Tab. 4.6: Využití podpor prodeje v jednotlivých pro dejnách 

Název obchodu 

Název čokolády  
Hypernova Albert Hruška Kaufland Tesco 

AlpineMilk100g sleva 8,3 % 16 % 16,3 % 16,7 % 6,3 % 

Hazelnuts100g sleva 20 % 20 % 18,6 % 14,3 % 6,7 % 

WholeHazelnut100g 
sleva 15,4 % 16,7 % 12,1 % 18,2 % 7,7 % 

Cram100g 
sleva 21,4 % 18,8 % 0 % 18,2 % 11,8 % 

Yoghurt100g 
sleva 21,4 % 22,2 % 3,4 % 19,0 % 11,8 % 

StrawberryYoghurt100g 
sleva 21,4 % 25,0 % 0 % 14,3 % 11,8 % 

soutěž 0 % 0 % 0 % 0 % 5,9 % 

MjoyAlpineMilk sleva 7,1 % 35,7 % 24,4 % 0 % 0 % 

2+1zdarma 0 % 0 % 0 % 4,2 % 0 % 

soutěž 0 % 0 % 0 % 0 % 6,3 % 

MjoyWholeHazelnut 
sleva 7,1 % 30,8 % 19,4 % 0 % 12,5 % 

 
 
 

V tabulce 4.6 je vidět, jaké typy podpor prodeje jsou používány nejčastěji a 

které obchodní jednotky je využívají nejvíce.  

Nejvyšší slevy k prodeji poskytuje prodejna Albert, dále pak Hruška, Kaufland 

a Hypernova s prodejnou Tesco. Pouze jednou využila prodejna Tesco podporu 

prodeje typu soutěž, a to na přelomu srpna a září, kdy zákazníci mohou vyhrát školní 

tašky, penály či pastelky pro své děti. A prodejna Kaufland jedenkrát využila podporu 

prodeje 2+1 zdarma. 



44 

5 Návrhy a doporu čení 

Na základě svého pozorování v prodejních jednotkách vybraných řetězců 

v Ostravě, Hranicích, Přerově, Jeseníku a Mikulovicích a následném zhodnocení 

zjištěných dat, jsem dospěla k závěru, že v označení produktů cenovkami, podpoře 

prodeje a využívání POS materiálů má společnost Kraft Foods ČR, s. r. o. určité 

mezery. Výsledky nejsou příliš dobré. Proto se pokusím navrhnout řešení pro 

zlepšení těchto nedostatků. 

 

5.1 Cenová úrove ň 

V této oblasti se dá říct, že čokoláda Milka je známý, kvalitní a vysoce 

konkurenceschopný produkt. Cena stogramové čokolády se pohybuje nejčastěji od 

20 do 25 Kč za kus. Tato cena není podle mého názoru vysoká a ani se příliš neliší 

od cen ostatních, konkurenčních produktů.  

Pouze druh čokolády, která je určena pro cukrovkáře se mi zdá drahý. Je zde 

vidět, že konkurence v této oblasti není vysoká a výběr diabetických produktů není 

velký, proto si společnost může dovolit stanovit průměrnou cenu až za hranici 30 Kč 

za kus. Já bych ale doporučila, aby společnost Kraft Foods tuto cenu snížila.  

 

5.2 Individuální oce ňování 

Jedním ze sledovaných faktorů bylo, do jaké míry se v prodejnách nacházejí 

cenovky u výrobků.  

Výsledky tohoto ukazatele jsou vcelku příznivé. Z výzkumu vyplývá, že téměř 

při každém nákupu čokolády zákazník zjistí, kolik u pokladny za tento výrobek 

zaplatí. Prodejny se snaží, aby neodradily zákazníka od nákupu výrobků, protože 

chybějící cenovka může ovlivnit zákazníkovo rozhodnutí o koupi. 

V tomto případě není nutné navrhovat opatření na zlepšení.  

Mohlo by být ale využito sekundární oceňování produktů, kterým by došlo 

k tomu, že zákazník bude na více místech v prodejně upozorněn na produkt. 

 



45 

5.3 Zlepšení využití POS materiál ů 

Při využívání POS materiálů je důležité brát v úvahu externí a interní prostředí 

prodejny. Propagační prostředky by měly být využity tak, aby zaujaly zákazníka na 

první pohled a přiměly ho se u produktu zastavit a více se o něj zajímat.  

Prostřednictvím výzkumu jsem zjistila, že nejčastěji využívaným a v podstatě 

jediným POS materiálem jsou pouze stojany, které jsou označeny logem Milka a jsou 

také s tímto produktem barevně spjaty.  

Velmi málo využívanými propagačními prostředky byly letáky a wobblery, 

které byly využity pouze v jednom případě, a to v prodejně Tesco. Ochutnávky nebyly 

během výzkumu využity v žádné prodejní jednotce. 

Výrobcům bych doporučila, aby se více zaměřily na propagaci a připomenutí 

svých produktů zákazníkovi, a to právě prostřednictvím letáků a wobblerů, které by 

se měly vyskytovat poblíž propagované čokolády.  

Co se týče ochutnávek, doporučila bych je využít vždy při zavádění nové 

příchutě na trh. Zákazníka ochutnávky upozorní na to, že se na trhu objevila nová, 

dosud neznámá příchuť a ochutnávky mu umožní, aby přímo v prodejně zjistil, zda 

mu čokoláda chutná či ne a může se rozhodnout, jestli si ji koupí. Pracovník, který by 

měl ochutnávky na starosti by měl být kvalifikovaný, aby věděl, jaké informace má 

zákazníkovi o produktu sdělit a jak ho přesvědčit, aby si nový výrobek koupil. Mohlo 

by se jednat o osobu, která by byla pracovníkem společnosti Kraft Foods. 

Dále bych doporučila umístit poutače na podlahu před regálem, kde se 

výrobky nacházejí, což by mohlo podpořit impulsivní rozhodnutí zákazníka o koupi 

 

5.4 Zlepšení využití podpory prodeje 

Co se týče podpory prodeje, nejvíce využívaným prostředkem byly slevy. 

Jednalo se především o akce, kdy byla čokoláda zlevněna o 5% a 33%. Tyto slevy 

byly většinou v prodejnách jednotně označeny jako „trvale nízké ceny“, které 

postupem času mohl zákazník přestat vnímat.  

Pokud výrobek tedy podléhá akční nabídce doporučila bych využít také 

sekundární oceňování, které během výzkumu nebylo zaznamenáno v žádné z 

prodejen a také využít velké poutače, které by na tyto slevy upozorňovaly. 
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Také bych doporučila společnosti, aby více využívala podpory prodeje typu 

soutěž nebo 2+1 zdarma, kdy by využila sezón, např. vánočních nebo velikonočních 

svátku či začátku a konce školního roku. Takové podpory prodeje, jako jsou soutěže, 

se většinou uskutečňují v určitém časovém intervale. A k tomu, aby zákazník soutěž 

vyhrál je nutné, aby výrobky kupoval pravidelně, tím pádem je velká šance, že bude 

náš výrobek kupovat i po skončení soutěže a stane se pravidelným zákazníkem. 

 

5.5 Doporu čení pro jednotlivé řetězce 

5.5.1 Řetězec Hypernova 

Prodejna Hypernova by se měla více zaměřit na využívání propagačních 

prostředků a zviditelnění produktů společnosti Kraft Foods v podejně, protože 

v případě požívání POS materiálů se pravidelně umisťovala na posledních místech. 

Nevyužívala stojany, letáky, wobblery a ani ochutnávky. Pouze Hypernova v Přerově 

párkrát využívala propagační materiály, a to stojany označené značkou a barevně 

spjaty s výrobek Milka. Na využívání propagačních materiálů by mohl pravidelně 

dohlížet zaměstnanec společnosti, který by také motivoval pracovníky prodejny 

k tomu, aby se snažili dosáhnout stejného cíle, tedy co nejvíce propagovat čokoládu 

Milka. 

Nejčastěji využívaným typem podpory prodeje byla během výzkumu sleva. 

Prodejna Hypernova se při využívání slev umísťovala na druhých a třetích místech. 

Využívala slevy, které byly označovány jako „trvale nízké ceny“, které zákazníci 

postupem času přestávají vnímat. Doporučila bych jí, aby začala využívat také 

podpory jako jsou soutěže a 2+1 zdarma, na které nejsou zákazníci zvyklí a mohly by 

je zaujmout a přimět ke koupi. 

Bez výhrad je ale označení sortimentu, co se týče cenovek na výrobku, byly 

čokolády vždy opatřeny cenovkou a na první pohled bylo jasné, kolik výrobek stojí. 

Prodejna Hypernova může být v tomto směru zařazena na přední příčky. 

Zlepšit je tedy nutné použití všech POS materiálů a některých podpor prodeje 

a také by mohla prodejna využívat sekundární oceňování svých produktů.
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5.5.2 Řetězec Albert 

Stejně jako prodejní jednotka Hypernova není na tom ani Albert příliš dobře 

v používání POS materiálů. Prodejna Albert zaujímala třetí místo a mohla by se více 

zaměřit na využití propagačních prostředků, zviditelnit produkty tak, aby si jich 

zákazníci více všimli. Samotní zaměstnanci prodejny by mohli být motivováni k tomu, 

aby se starali o propagační prostředky, aby byly správně a efektivně umístěny. Více 

by měly být využívány letáky, které by mohli zákazníci při nákupu dostávat. Zde je 

ale riziko, že se zákazník na leták ani nepodívá, nebo se podívá, ale bezprostředně 

po té ho vyhodí. Proto by letáky měly být společností Kraft Foods pro řetězec Albert 

řešeny tak, aby zákazníka zaujaly. Nejčastějším propagačním prostředkem byly opět 

stojany, v používání stojanů byl nejlepší Albert v Ostravě Dubině. 

Při využívání podpor prodeje se Albert umisťoval pravidelně na prvních a 

druhých příčkách. Jedná se ale pouze o využívání podpor jako jsou slevy. Nejlepší 

prodejny, co se slev týče, se nacházejí v Jeseníku a Přerově. Ostatní podpory 

prodeje nejsou v Albertech využívány. Také zde bych doporučila využití soutěží a 

akcí 2+1 zdarma. Stejně jako Hypernova patří Albert ke společnosti Ahold, proto je 

na tom s využíváním podpor prodeje podobně. I zde by tedy společnost Kraft Foods 

mohla mít zaměstnance ze svých řad, kteří by dohlédly na využití těchto typů podpor 

prodeje. 

Co se cenovek na výrobcích týče, Albert zaujímá v této činnosti 2. místo. 

Výrobky jsou dostatečně a viditelně označeny cenovkami a není nutné proto 

navrhovat žádná zlepšení. 

 

5.5.3 Řetězec Hruška 

Jedná se o prodejnu, která se velice snaží zviditelnit výrobky ve svých 

prostorách, ve značné míře využívá stojany, v čemž se umisťuje na prvních místech. 

Jako nejlepší prodejnu mohu označit Hrušku v centru Ostravy, na ulici Francouzská a 

také v Mikulovicích a Jeseníku. 

Naopak ve využívání podpor prodeje se umístila až na čtvrtém místě 

z celkových pěti prodejen. Protože je Hruška menší maloobchodní jednotkou s nižší 
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konkurenceschopností je nutné, aby se na tyto podpory více zaměřila a snažila se 

tím přilákat větší množství zákazníků.  

Prodejny Hruška by se měly také více zaměřit na to, aby výrobky byly 

označeny cenovkami a zákazníci věděli, kolik produkt stojí. Protože v označování 

výrobků cenovkami nedopadla Hruška moc dobře. Procento označení sortimentu 

cenovkou je nižší než u ostatních prodejen. Poměr prodejen, které výrobky cenovkou 

označeny mají a které ne je značně jiný než u ostatních řetězců. Procento 

přítomnosti cenovek pak může být ovlivněno tím, že celkový počet sledovaných 

prodejen Hruška byl nejvyšší. 

 

5.5.4 Řetězec Kaufland 

V používání POS materiálů jsou nejlepší prodejny Kaufland v Jeseníku, 

Ostravě Porubě a na Karolíně. Nejčastěji využívaným propagačním materiálem jsou 

opět stojany, stejně jako u ostatních řetězců. Doporučila bych, aby se prodejny 

Kaufland zaměřily na využívání jiných POS materiálů než jsou stojany, ty mohou být 

pro zákazníka téměř samozřejmé, protože je vidí i v jiných prodejnách a ničím se 

neliší. Pokud Kaufland využije např. letáky či wobblery určitě tím zákazníka překvapí 

a zaujme. I zde může působit zaměstnanec z řad společnosti Kraft Foods, aby se 

postaral o používání propagačních materiálů. Společnost by ale mohla vyškolit 

pracovníky samotné prodejny, které by pravidelně kontrolovala. 

Jako podpory prodeje používá řetězec Kaufland, stejně jako ostatní prodejny, 

slevy. Ve využívání těchto podpor prodeje zaujímal řetězec Kaufland většinou druhé 

místo. Regionálně mohu za nejlepší označit prodejnu v Jeseníku, v Ostravě 

v komplexu Karolína a v části Poruba. 

Stejně jako u ostatních prodejen, i v Kauflandu, bych doporučila využívat jiné 

propagační prostředky než slevy. Je třeba se jimi odlišit od konkurence, aby přilákaly 

nové a udržely stávající zákazníky.  

V prodejnách Kaufland se zákazník bez větších výjimek dozví, kolik daný 

výrobek stojí. Cenovky nechybí téměř na žádném ze sledovaných výrobků. 
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5.5.5 Řetězec Tesco 

Nejhůře hodnoceným řetězcem je Tesco, které nevyužívá žádné propagační 

materiály. Jen ve výjimečných případech byly v prodejnách k dispozici letáky. I když 

je řetězec Tesco známý a konkurenčně schopný řetězec, mohl by se více zaměřit na 

propagační prostředky, aby zákazníkům dané výrobků alespoň připomněl. A také 

právě proto, že se jedná o velký, světový řetězec, mohl by mít úroveň propagačních 

prostředků na vyšší úrovni. I zde bych doporučila, aby v prodejně Tesco působili 

vyškolení pracovníci, ať už od společnosti Kraft Foods, tak ze samotné prodejny, 

kteří by se zaměřili na správné a účelné používání propagačních prostředků. 

Také ve využívání podpor prodeje se řetězec Tesco umístil na posledním, 

pátém místě. Také zde je jediným prostředkem podpory prodeje sleva. Nejčastěji 

byly slevy využívány v prodejnách v Přerově a v Ostravě Třebovicích.  

Doporučila bych, jako v ostatních zmiňovaných prodejnách, aby Tesco 

využívalo více typů podpor prodeje, které zákazníka překvapí a přimějí ke koupi 

produktů společnost Kraft Foods. 

Ani ve využívání cenovek na výrobcích na tom není řetězec příliš dobře, což 

může být způsobeno nedostatkem personálu, který by kontroloval kvalitu označení 

sortimentu cenovkou. Jediným plusem je snad to, že se v prodejně nacházejí tzv. 

čítače čárových kódů, kde si zákazník může cenu výrobku zjistit. 
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ZÁVĚR 

 

Komunikace v místě prodeje je nedílnou součástí marketingového mixu všech 

společností vstupujících na trh. Aby společnost mohla na trhu uspět, je nutné, aby 

využívala komunikační nástroje, které by na sobě byly vzájemně závislé, byly 

kombinovány a vytvářely synergický efekt. 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat cenovou úroveň produktů 

společnosti Kraft Foods ČR, s. r. o. a také využití POS materiálů a podpor prodeje ve 

sledovaných prodejních jednotkách v Ostravě, Hranicích, Přerově, Jeseníku a 

Mikulovicích. 

Úkolem bylo, na základě pozorování ve třiceti vybraných prodejních 

jednotkách a zhodnocení zjištěných dat, týkajících se cen a indexu presentace 

produktů čokolády Milka, navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení postavení 

společnosti v těchto prodejnách a tím také k udržení stálých a získání nových 

zákazníků. 

Z pozorování vyplynulo, že v prezentaci produktů společnosti Kraft Foods,  

s. r. o. jsou určité mezery. Tyto mezery a nedostatky se týkaly především prodejen 

Hypernova, Albert a Tesco. Naopak Hruška a Kaufland se snaží využívat propagační 

předměty tak, aby zaujaly procházejícího zákazníka. Všechny prodejny využívají 

stejné POS materiály, a to stojany. Což může způsobit jejich neefektivnost, protože 

se na ně zákazníci postupem času zvyknout natolik, že takové POS materiály ani 

nevnímají. 

Co se týče sledování podpor prodeje, opět na tom nejhůř byla prodejna Tesco 

a dále ještě Hruška. Nejlepší úroveň měla prodejna Albert, a to v Jeseníku a Přerově, 

což může být způsobeno velikostí prodejních jednotek či vytíženost zaměstnanců.  

Využívání POS materiálů a podpor prodeje může vést jak k hodnocení 

pracovníků samotné společnosti nebo zaměstnanců prodejen, kteří mají na starosti 

správné a efektivní využívání všech propagačních materiálů a různých druhů podpor 

prodeje.
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Svá doporučení jsem tedy směřovala ke zlepšení úrovně indexu prezentace 

v jednotlivých prodejních jednotkách a také k zapojení zaškolených pracovníků, a to 

jak z řad samotné společnosti, tak zaměstnance prodejen, aby ti zajišťovaly správné 

využití POS materiálů a podpor prodeje, kde tomu tak nebylo. Protože nutností je 

především zákazníka informovat o existenci produktu a to takovými informacemi, 

které jsou pro zákazníka hodnotné. 
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