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1 Úvod 

Obchod jako specifický obor lidské činnosti představuje svým postavením 

nezastupitelný mezičlánek mezi hospodářskými subjekty, jinak řečeno mezi výrobcem  

a spotřebitelem. Vzhledem ke svému podílu na základních makroekonomických 

charakteristikách zaujímá nejen dominantní postavení v národním hospodářství, ale ovlivňuje 

i globální ekonomiku. 

Maloobchod jiţ od dob své existence prochází neustálým vývojem odvíjejícím  

se od celkového socioekonomického vývoje dané země. Současná podoba maloobchodu,  

resp. maloobchodní sítě v České republice je výsledkem poměrně dlouhodobého a mnohdy 

epochálního vývoje. Obzvlášť pak od počátku 90. let, kdy se vyvíjela ekonomická 

transformace, se začínaly prosazovat obecně vývojové tendence v maloobchodě vedoucí  

k zásadní přeměně tohoto odvětví. 

Hypermarkety, diskonty a supermarkety jako celek trvale posilují svou pozici  

na českém trhu, ale ztrácejí zákazníky v citlivých kategoriích zboţí. Zůstávají hlavním 

místem nákupu balených potravin, nápojů a podobně, ale pro čerstvé potraviny  

a specializovanější drogerii a kosmetiku chodí zákazníci stále častěji do specializovaných 

prodejen.  

Trendem je v dnešní době navštěvovat specializované prodejny. V této oblasti  

totiţ rostou preference menších specializovaných prodejen a to především na úkor 

velkoplošných prodejen. Jedná se především o preference specializovaných drogistických 

prodejen, tedy u výrobků jako kosmetiky, prostředků pro osobní hygienu, tak pracích  

a úklidových prostředků. 

Podle aktuálního výzkumu „Drogerie 2010“, kterou prováděla firma Incoma  

GfK, mezinárodní marketingová společnost zabývající se průzkumem veřejného mínění, 

vyšlo, ţe převaţují mezi českými zákazníky nakupujícími drogerii a kosmetiku zákazníci 

konzervativní, věrní osvědčeným značkám a výrobkům, a lidé cenově citliví, podrobně 

sledující ceny a nakupující především cenově výhodné zboţí. Většina Čechů se také při koupi 

drogerie a kosmetiky orientuje spíše na běţné zboţí, ne luxusní. Spotřebitelé v kategoriích 

produktů péče o zdraví a vzhled nakupují většinou jen nezbytně nutné výrobky. 

Dlouhodobě a aktuálně nejvýznamnějšími specializovanými drogistickými řetězci  

na českém trhu jsou Teta, Dm drogerie markt, Rossmann a Schlecker. 
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Téma diplomové práce jsem si vybrala z důvodu časté návštěvnosti těchto drogérií. 

Tato oblast mě velice zajímá a je mi velmi blízká. Samotnou mě zajímá, jaké ohodnocení 

jednotlivé drogérie získají po vyhodnocení konkurenční analýzy. 

Cílem této práce bylo porovnat postavení drogerie Rossmann Ostrava s přímou 

konkurencí, jako jsou drogerie Teta, Dm drogerie markt, a drogerie Schlecker, působící  

v Moravskoslezském kraji. Konkrétně ve městech Ostrava, Karviná a Havířov. Město 

Karvinou jsem do výzkumu přidala, jelikoţ se ve městě Havířov nenachází ţádná pobočka 

drogérie Rossmann. Chtěla jsem zjistit, jaké jsou mezi jednotlivými drogeriemi rozdílnosti,  

co se týče prodeje, nabízených výrobků nebo sluţeb a chování zaměstnanců k zákazníkům. 

Zajímalo mě, která z vybraných drogérií má v tomto směru největší potenciál se udrţet  

na daném trhu. 
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2 Teoretická východiska analýzy konkurence 

2.1 Pojetí konkurence  

Podle slovníku cizích slov pojem konkurence znamená soutěţení, soupeření  

nebo také představuje hospodářkou soutěţ. Konkurence vyjadřuje vztah dvou  

nebo více subjektů. Aby konkurent mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí splňovat 

minimálně dvě podmínky: 

- musí být „konkurenční“ to znamená, ţe by měl disponovat konkurenčním potenciálem 

- musí mít „konkurenční“ zájem – tedy má snahu a úsilí podnikat. 
1
 

 

Pojetí konkurence v mikroekonomii  

Konkurence můţe být napříč trhem, to znamená, ţe se jedná o konkurenci  

mezi stranou nabídky a poptávky. Dále je zde konkurence na straně poptávky a také na straně 

nabídky. 
1
 

Konkurence mezi nabídkou a poptávkou 

Tato situace představuje, ţe výrobci to, co vyrobí, chtějí za kaţdou cenu prodat a mít  

z toho, co nejvyšší zisk. Avšak spotřebitelé chtějí v co nejvyšší míře uspokojit své potřeby 

nákupem zboţí a za co nejniţší cenu. Jedná se o protichůdné postoje. Rovnováhy se dosáhne 

jen tehdy, pokud se domluví obě strany na určitém kompromisu tedy mezi nabídkou  

a poptávkou.  

Konkurence na straně poptávky 

Jedná se o situaci, kdy kaţdý spotřebitel chce nakoupit, co nejvíce zboţí za nejniţší 

ceny a to i tehdy, i kdyţ je to na úkor dalších spotřebitelů. Pokud je poptávka vyšší  

neţ nabídka, tak roste význam této konkurence. Pak nastává situace, ţe roste cena mezi 

spotřebiteli.  

Konkurence na straně nabídky 

Výrobce přichází na trh, aby prodal co největší mnoţství vlastních výrobků  

za co nejvýhodnějších podmínek, a to mu umoţní maximalizovat jeho zisk. Dále se snaţí 

                                                 

1
 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. Str. 65 
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nebo je to jeho další cíl, aby oslabil pozici svých konkurentů. Velmi výraznou dynamiku získá 

konkurence na straně nabídky v případě, kdy nabídka je menší neţ poptávka. Pak konkurence 

mezi výrobci vede obvykle k poklesu ceny. Konkurence na straně nabídky se dělí na cenovou 

a necenovou konkurenci. 
2
 

Cenová konkurence 

Tato konkurence se pouţívá jako nástroj na tvoření cen. Jedná se o konkurenční boj. 

Výrobci se snaţí prostřednictvím sniţování cen svého zboţí, nalákat, co nejvíce kupujících.  

Necenová konkurence 

Zde se jedná o konkurenci, která se snaţí zákazníky získat jiným způsobem  

neţ cenovým. Pouţívá metody, které jsou hlavně zaloţené na kvalitě, technické úrovni 

výrobku, diferenciaci výrobku, designu a image atd.  

Podle stupně nahraditelnosti rozdělujeme čtyři stupně konkurence 
3
: 

Konkurence značek  

Tato konkurence se vyznačuje tím, ţe společnost za svou konkurenční firmu bere  

v potaz podnik nabízející klientům podobné výrobky či sluţby za podobné ceny. 

Odvětvová konkurence  

Představuje situaci, kdy firma povaţuje za své konkurenty všechny výrobce stejné 

třídy výrobků.  

Konkurence formy  

Zobrazuje situaci, v níţ firma bere za své konkurenty všechny společnosti, které nabízí 

stejnou sluţbu na daném trhu.   

                                                 

2
 MIKOLÁŠ, Zdeněk. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-247-1277-6. Str. 65 

3
 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. Str. 31. 
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Konkurence rodu  

 Představuje společnost, která povaţuje za svou konkurenci všechny podniky,  

které s ní soupeří o zákazníkovy finanční prostředky.  

2.2 Kroky při analýze konkurence 

Pokud firma bude chtít efektivně naplánovat svou konkurenční strategii, měla  

by si nalézt všechno o své konkurenci. Všechny moţně dostupné informace. Stále porovnávat 

produkty, cenovou hladinu, distribuční kanály a taktéţ i styl komunikace s nejbliţšími 

konkurenty.
4
  

Obr. 2.1 Hlavní kroky při analýze konkurence 

 

Zdroj: [3] 

V obrázku 2.1 „Hlavní kroky při analýzy konkurence“ se jedná o proces,  

který se skládá z jednolitých částí, které na sebe navzájem navazují. Proces je tvořen z těchto 

částí: identifikace konkurenční firmy, zjištění cílů konkurence, identifikace strategií 

konkurence, zhodnocení silných a slabých stránek konkurence, odhad typických reakcí 

konkurence, volba konkurence, kterou lze ohrozit, a které je třeba se vyhnout. 

 

 

 

                                                 

4
 KOTLER, P. Moderní marketing. Přel. J. Langerová, V. Nový. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, rok. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 45. 
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Identifikace konkurenční firmy 

Kaţdý podnik by měl být schopný identifikovat svou konkurenci. Tento krok  

by neměl být aţ tak obtíţný, jelikoţ většina podniků svou konkurenci určuje podle odvětví. 

Co se týče daného odvětví, tak se vyznačuje tím, ţe se zde nachází výrobky nebo výrobkové 

třídy představující blízké substituty.  

Podnik analyzuje svou konkurenci nejenom z pohledu odvětví, ale můţe ji analyzovat 

i z pohledu trhu. Tady si podnik určí tzv. funkční konkurenci. Tato konkurence se vyznačuje 

tím, ţe se snaţí uspokojit stejné potřeby zákazníků.  

Určení cílů konkurence 

 Tento další krok představuje, co jednotliví konkurenti poţadují od daného trhu.  

Co je jejich prvotním cílem, většinou to bývá zisk, ale musíme zde rozlišovat krátkodobé 

zisky a dlouhodobé zisky.  

Kaţdý konkurent je svým způsobem „jedinečný“, jelikoţ kaţdý z nich klade důraz  

na něco jiného např. na zisky, na pozici na trhu, na špičkovou technologii a další.  

Identifikace konkurenčních strategií 

 Kaţdá z firem si stanovuje svou strategii sama pro sebe, ale často se stává,  

ţe se tato strategie shoduje s konkurenční firmou. To pak znamená, ţe firmy jsou si většími 

konkurenty. Poté konkurenci můţeme rozdělit do určitých skupin, dle stanovených strategií.  

Hodnocení silných a slabých stránek konkurence 

 Určení silných a slabých stránek konkurence je velmi důleţitým krokem. Většinou  

se tyto informace získají ze sekundárních zdrojů. Pokud se firma srovnává s firmami  

ve svém odvětví nebo s jejím největším konkurentem, tak tuto analýzu nazýváme 

benchmarking. 

Odhad reakce konkurenta 

 Odhadnout krok nebo reakce našeho konkurenta můţeme podle jeho stanovených cílů, 

určené strategie nebo podle jeho silných a slabých stránek. Kaţdý podnik nebo konkurent  

je svým způsobem jedinečný, a proto kaţdý podnik reaguje odlišně. Některé nepovaţují krok 

konkurence za ohroţení svého podnik a nereagují, druhá firma to můţe brát přesně naopak  

a zareaguje. Záleţí hlavně na tom, jak se k tomu jednotlivé podniky postaví.  
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Volba konkurence  

 Zde bychom mohli volbu konkurence rozdělit na dvě skupiny. První skupina podniků 

se vyznačuje tím, ţe se snaţí zasáhnout konkurenci. K tomu nepotřebují drahé zdroje  

ani mnoho času. Ovšem nemohou zde očekávat 100 % úspěšnost. Druhá skupina podniků  

se vyznačuje tím, ţe se snaţí zaútočit na firmu, která je v jejich očích silnější. Zde můţe 

očekávat určitý úspěch, neboli přinese ji větší uţitek. Tím, ţe si podniky navzájem konkurují, 

tak z toho mají vzájemný uţitek.  

2.3 Zvyšování konkurenční schopnosti 

Cesty ke zvyšování konkurenční schopnosti směřují jak do vlastních řad (v rámci 

firmy), tak i směrem ven (k zákazníkům). Je to na sebe navazující cyklus, který nemá začátek 

ani konec. Směrem ven znamená, ţe se jedná o zákazníky, kteří většinou mají pevně 

definována očekávání, finanční prostředky, s kterými nakládají, zkušenosti, průběţně  

jsou informováni a edukování o novinkách, trendech, co mohou chtít a svým výběrem 

produktů a sluţeb určují vedoucí značky na trhu, jejich propad nebo růst. Aby značka, 

produkt nebo firma byla úspěšná, tak musí být poptávána a zákazníci by se měli opakovaně  

či častěji vracet. V obchodech je široká nabídka produktů a zákazník si často neví rady,  

který produkt zakoupit. To, jak velký nákupní košík zákazník nakonec naplní, je velmi často 

ovlivněno tím, jak se v obchodě cítí, jaká je tam celková atmosféra. Dále zda jsou na ploše 

nebo za pultem přítomni a k dispozici prodavači, kteří v případě potřeby kvalifikovaně  

a s ochotou poradí, jaké výrobky či značky doporučují, jak ke svým zákazníkům přistupují, 

jak je otypují. [12] 

Pokud se firmy zaměří na níţe uvedené otázky, vyplynou z nich i některé klíčové 

faktory konkurenceschopnosti, na které by firmy zapomenout určitě neměly:  

„Kde získává firma peníze?“   

„Kdo vytváří hodnotu, za kterou zákazníci platí?“ 

„Co firmám pomůţe při řízení – směřování k úspěchu“ 

„Znají skutečný stav svého podniku nebo pouţívají spíše domněnky?“ [13] 

Kde získává firma peníze 

 Zisky jednotlivým firmám přináší zákazníci. Tudíţ můţeme říci, ţe zákazník  

je faktorem konkurenceschopnosti, který se dělí na dílčí části: struktura zákaznického 
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portfolia z různých úhlů pohledu, spokojenost a loajalita zákazníků, hodnocení kvality vztahů 

s klíčovými zákazníky a ještě zde spadá hodnocení úrovně „vytěţování“ klíčových zákazníků 

a strategie pro další rozvoj vztahu se zákazníkem. 

Kdo vytváří hodnotu, za kterou zákazníci platí 

 Vytváří si ji sami lidé – zaměstnanci. Jejich potenciál, který firma dobře motivu  

a vyuţije, způsobí to, ţe firma má vůči konkurenci, konkurenční výhodu. 

Co firmám pomůţe při řízení – směřování k úspěchu 

 Správně nastavená výkonnost firmy a optimalizované procesy mohou pomoct k cestě 

„za slávou“. Nejznámější metodologií, jak zkontrolovat neboli změřit výsledky je Balanced 

Scorecard. Tato metodika zavádí systematické plánování a vyhodnocování klíčových 

parametrů výkonnosti. Cílem je dosáhnout, aby parametry mezi sebou byly určitým způsobem 

vyváţené a pokud se objeví odchylky, rychle na ně reagovat. Tím se zabezpečí vyšší 

konkurenceschopnost firmy.  

Znají skutečný stav svého podniku nebo pouţívají spíše domněnky 

 Dnešní doba je tak chaotická a tak rychlá, ţe sledovat změny, dá někdy pořádně 

zabrat. Nesprávné odvození informací nebo správná interpretace informací, ale zkreslených 

můţe mít pro firmu fatální následky. Je taktéţ nutné chránit důleţité informace  

před konkurencí, aby se nedostaly na povrch. 

 I zákazník můţe být spolutvůrce konkurenční schopnosti. Je důleţité, aby byl zákazník 

zapojen do procesu inovace, protoţe se stává partnerem inovace produktu. Pro zákazníka  

to má veliký význam, je součástí „něčeho“ nepřipadá si zbytečný, ale je určitým způsobem 

přínosný a pomáhá společnosti. [16]   

2.4 Teoretické stanovení cílů  

V klasické teorii se jako základní cíl firmy předpokládá maximalizace zisku. 

Alternativním cílem firmy můţe být nikoliv maximalizace okamţitého zisku,  

ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle firmy lze řadit: 

dlouhodobě přeţití na trhu, dosaţení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosaţení 

určitého zisku), maximalizace obratu, růst a expanze. [18] 

Cíle by se měly vyznačovat určitými znaky. Tyto znaky můţeme formulovat 

pravidlem SMART: S – „specific“ představuje cíle, které by měli být specifikovány  



 9 

v mnoţství, kvalitě a čase, M – „measurable“ tento pojem představuje cíle, které by měli být 

měřitelné, A – „aligned“ v překladu tento pojem v sobě skrývá význam, ţe cíle musí být 

akceptovatelné, R – „realistic“ představují, ţe pokud si stanovíme určité cíle, tak musí být 

reálné a poslední písmeno T – „timed“ znamenají, ţe cíle musí být sledovatelné. [10]  

2.5 Typy strategií  

2.5.1 Strategie podle postavení výrobku na trhu 

Strategie podle konkurenční výhody 

Michael Porter popisuje ve své analýze, jak se dopracovat ke konkurenční výhodě  

na trhu. Pouţívají se dvě strategie a to strategie nízkých nákladů a strategie diferenciace.
5
  

 Strategie nízkých nákladů představuje firmu, která má vedoucí pozici v nákladech. 

To znamená, ţe prodává výrobky za nízké ceny.  

Strategie diferenciace je schopnost přizpůsobit se poţadavkům trhu a orientovat 

odběratele na nejvyšší jakost, image výrobku a aktivně vyuţívat inovační politiku. 

Strategie podle rolí na trhu představuje tyto strategie: trţní vůdce, trţní vyzývatel, 

trţní souběţenec a obsazovatel trţních výklenků. [2]   

Strategie orientovaná na zákazníka zde je předpokladem snaţit se o dosaţení určité 

preference, které se zaměřují na nějaký zřetel konkurenční výhody. Bere se v úvahu vztah 

jakost – cena – náklady. Neboli orientace na inovace, orientace na jakost, orientace na značku 

a další. [2]   

Strategie orientovaná na konkurenci znamená určit chování vlastní firmy vůči 

konkurenční firmě a zjistit postavení svého podniku v konkurenčním prostředí. Spadají  

zde strategie kooperace, strategie konfliktní a strategie úhybná a přizpůsobení. [2]   

2.6 Konkurence v odvětví  

Porterův model konkurenčních sil je jednoduchý a účinný nástroj pro stanovení 

obchodní strategie s ohledem na okolní prostřední firmy. Určuje konkurenční tlaky a rivalitu 

na trhu, která závisí na působení a interakci základních sil - konkurenti, odběratelé, 

                                                 

5
 TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Jak zvýšit konkurenční schopnosti firmy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2009. 240 s. ISBN 978-80-7400-098-0. Str. 150. 
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dodavatelé, substituty a nově vstupující společnosti - jejichţ společným výsledkem je ziskový 

potenciál odvětví. 
6
   

Obr. 2.2 Porterův model konkurenčních sil 

 

Zdroj: [33] 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů – Představuje, jak snadné nebo obtíţné 

je pro nového konkurenta vstoupit na trh. Dále se zde zjišťuje, jaké existují bariéry vstupu. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty – Zjišťuje se, jestli je mezi stávajícími 

konkurenty silný konkurenční boj a jestli je na trhu nějaký dominantní konkurent. 

Smluvní síla odběratelů – Zde se posuzuje, jak silná je pozice odběratelů.  

Dále se zkoumá, jestli mohou spolupracovat a objednávat firmy větší objemy. 

Smluvní síla dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

Hrozba substitučních výrobků – Jedná se o to, jak snadno mohou být „naše“ 

produkty nebo sluţby nahrazeny jinými. 

 

 

                                                 

6
 PORTER, Michael. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví. 1.vyd. 

Ostrava: Victoria Publishing, 1994. 403 s., ISBN 80-85605-11-2. Str. 23. 
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2.7 Typy marketingových studií  

Mezi marketingové studie, které se nejvíce pouţívají, a při kterých můţeme vyuţít 

sekundární zdroje dat, patří 
7
: 

Analýza trhu 

Studie typu benchmarking 

Analýza silných a slabých stránek firmy 

Analýza konkurenční pozic 

Spotřební chování a postoje 

Hledání a charakteristika cílových trhů 

Odhad trţního potenciálu 

Analýza reklamy a médií 

Analýza trhu, studie typu benchmarking, analýza silných a slabých stránek firmy  

a analýza konkurenční pozic jsou studie, které mají komplexní záběr a zaměřují se průřezově 

celou firmou.  

Analýza silných a slabých stránek firmy znamená, ţe se jedná se o souhrnný obraz 

firmy, který se sestává z hloubkové analýzy jednotlivých funkcí. Do jednotlivých funkcí 

spadají marketingové, výrobní, finanční a řídící funkce. Navzájem se tyto funkce porovnávají 

s konkurenčními podniky. Naskýtá se několik moţností, jak mohou být podniky navzájem 

srovnávány. Podnik můţeme porovnávat s konkurencí, která se pohybuje těsně  

před srovnávaným podnikem, nebo můţeme srovnávat podnik s vůdčí firmou na trhu.  

Vývojové tendence marketingu nebo určité změny socio-ekonomických podmínek 

zapříčinily, ţe výrobce se stává diferencovanější a zvyšuje svou specializaci. Pokud firma 

vyuţívá nové metody jako analytické, řídící i dynamické, můţe pomocí nich zjistit existenci 

nového typu zákazníka. [14] 

 

                                                 

7
 PŘIBOVÁ, M. a kol. Analýza konkurence a trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 92 s. ISBN 

80-7169-536-X. Str. 10. 
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2.8 Nákupní prostředí a nákupní atmosféra  

Nákupní atmosféra 

Nákupní atmosféra vzniká spolupůsobením všech prvků tvořících maloobchodní 

jednotku. Jedná se o subjektivní pocit zákazníka, který má z nákupu v jednotce. Správný 

obchodník dokáţe všechny tyto stimuly řídit a přizpůsobovat je zákazníkovi  

tak, aby u něj vyvolaly kladné emoce a navodily mu co nejpříjemnější pocit při nakupování. 

Nejčastěji se tyto stimuly dělí na prvky 
8
: 

1. Design prodejny 

2. Dispoziční řešení prodejny 

3. Prezentace zboţí 

4. Personál 

5. Zákazníci 

2.8.1  Design prodejny 

Design prodejny je tvořen několika faktory a jejich specifickými cíli při působení  

na zákazníka. Design dělíme na exteriér a interiér.
 8
 

Exterior design 

Exterior design láká zákazníka k navštívení prodejny. Do exteriéru prodejny 

zahrnujeme architekturu objektu, vstupní prostory, výkladní skříně, nápisy a parkovací 

plochy. 

Architektura je stimulem, který dokáţe oslovit zákazníka uţ na relativně velkou 

vzdálenost. Architektura by měla vypovídat o tom, jaké výrobky maloobchod nabízí. Důleţité 

je správně zvolit architekturu objektu, aby se pečlivě zařadila do jiţ existující okolní zástavby.  

Vstupní prostory jsou místem, kudy zákazník do prodejny vchází. Je třeba dbát  

na to, aby se v nich objevilo co moţná nejméně překáţek. Uţ v těchto místech je velmi 

                                                 

8
 PRAŢSKÁ L, Jindra J, a kol., Detail management. 2. přepracované vydání Praha:  

Management press, 2006. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. Str. 394. 
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důleţité zákazníkovi navodit příjemný pocit a v ideálním případě by zákazník neměl vnímat, 

ţe vstoupil do prodejny.  

Výkladní skříně jsou rovněţ velice podstatné. Tyto zcela jasně hovoří o výrobcích, 

které můţe zákazník v prodejně pořídit. Jejich největší výhodou je fakt, ţe mohou oslovovat 

zákazníka celých 24 hodin denně. Výkladní skříně mají za úkol Představit prodejní jednotku  

a také přilákat zákazníka do prodejny.  

Nápisy na prodejně jsou také velmi důleţitým faktorem pro oslovení zákazníka. 

Obecně rozlišujeme nápisy jako název firmy a logo firmy, označení prodejního sortimentu, 

označení formy prodeje zboţí a v neposlední řadě jsou to také adresa a provozní doba 

prodejny. Stejně jako i výkladní skříně mají nápisy funkci 24 hodinového oslovování 

potencionálních zákazníků.  

Poslední sloţkou exteriér designu jsou parkovací prostory. Velmi malé maloobchodní 

prodejny většinou nemají vlastní parkovací prostory, proto pro svůj exteriér image nemohou 

tuto formu oslovení vyuţít. Větší prodejní jednotky mající tuto moţnost, by měli  

jiţ na parkovacích prostorech dbát o dostatečnou kapacitu parkovací plochy. Preferujeme 

jednoduchost a přímý přístup do prodejny.  

Interior design 

Design interiéru je tvořen vším dostupným, co můţe působit na zákazníka,  

který jiţ do prodejny vstoupil. Jedná se o barevné sladění prodejny, osvětlení, řešení 

obchodního zařízení, hudební kulisa v prodejně a mikroklimatické podmínky v prodejně.  

Barevným sladěním rozumíme, zda jsou pouţité barvy v souladu s nabízeným 

sortimentem. Velmi vhodné je pouţité hlavních firemních barev pro malbu prodejny.  

Při prodeji potravin je velmi důleţité volit jemné barvy, abychom zákazníka příliš nenabádali 

ke spěchu.  

Osvětlení na prodejně je také velmi důleţitým faktorem pro prodej. Zákazník  

se ve tmavších prostorech můţe cítit stísněně a v horším případě i značně nepříjemně.  

Je proto velmi důleţité, aby zvolené osvětlení na prodejně bylo dostatečně intenzivní  

k povaze prodávaného sortimentu. Obecně platí, ţe čím více při nákupu musí zákazník číst, 

tím více světla mu musíme poskytnout.  
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Do kategorie řešení prodejního zařízení můţeme řadit prostředky, které jsou potřeba 

k prodeji popřípadě nákupu v obchodní jednotce. Tedy se zde jedná o regály, váhy, pokladny 

nebo nákupní vozíky.  

Bylo jiţ nesčetněkrát prokázáno, ţe při projekci hudby, lidé věnují nákupu 

mnohonásobně více času, neţ bez hudební kulisy. Měli bychom volit téma hudby také podle 

povahy sortimentu, který nabízíme. Také tempo a rytmus hudby můţe ovlivnit nakupujícího 

člověka. Měli bychom volit uvolněnější nebo pomalejší písně, pokud ţádáme, aby se zákazník 

svému nákupu věnoval delší dobu.  

Posledním faktorem jsou mikroklimatické podmínky v prodejně. Tímto chápeme 

teplotu a vlhkost vzduchu, vůni, či větrání prodejny. Ve dnešních dnech jiţ jsou velmi běţně 

pouţívané klimatizační jednotky, které regulují jak teplotu a vlhkost vzduchu,  

tak také v pravidelných intervalech uvolňují zvolenou aromatickou vůni.  

2.8.2  Dispoziční řešení 

Tímto termínem je souhrnně označována forma rozmístění regálových jednotek  

na prodejní ploše. Obecně rozlišujeme 4 typy rozmístění.
9
 

Pravidelné 

Velmi typické rozmístění pro velké hypermarkety. Regály jsou rozmístěny 

stejnoměrně po celé prodejní ploše, aby zdánlivě umoţňovaly zákazníkovi volný pohyb. 

Zdánlivost je určena tím, ţe zákazník je nevědomky veden po vyznačené stezce od vstupu  

na prodejnu, aţ do jejího opuštění. Tento způsob je vnímán zákazníkem velmi pozitivně.  

Z podnikatelského hlediska je maximální vyuţití plochy, tedy řízení pohybu zboţí. 

S volným pohybem 

Obvyklé pro oděvní prodejny. Pro toto rozmístění je důleţité, aby měl zákazník  

uţ při vstupu do prodejny celkový oční přehled o všech prodejních stojanech či regálech. 

Zákazník se zde orientuje podle své vůle, coţ je pro něj velmi osvobozující. Vyuţití prostoru 

je zde, ale niţší.  

                                                 

9
 PRAŢSKÁ L, Jindra J, a kol., Detail management. 2. přepracované vydání Praha:  

Management press, 2006. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. Str. 397. 
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S polozavřenými prodejními úseky 

Jedná se o rozmístění regálů, kdy jsou některé nebo všechny uličky uzavřeny z jedné 

ze stran. Zaměření sortimentu můţe mít odlišnou cílovou skupinu, barevné řešení, design  

a další. Pouţívá se u luxusních sortimentů univerzálních i specializovaných obchodních 

domů.  

Standardní obsluţné 

Jedná se o klasický pultový prodej, kdy je přítomen odborný prodavač, který plní 

poţadavky zákazníka. Zboţí je umístěno na zdech a střed prodejny patří pro zákazníkův 

pohyb. 

2.8.3  Prezentace zboţí 

Prezentací zboţí rozumíme uloţení zboţí v regálech tak, aby co nejlépe oslovilo 

zákazníka. Problém prezentace nastává tehdy, kdyţ se vybírá vhodná prezentační technika  

při respektování souboru zásad a vyuţití prezentačních prostředků. 
10

 

Vertikální prezentace je vystavování zboţí pod sebou. Neboli do hloubky daného 

sortimentu. Většinou se uţívá při širokém sortimentu, kdy je v kaţdém řádku vystavena určitá 

modifikace jednoho výrobku. Tento způsob upoutává pohled zákazníka na úrovně,  

kam se jinak upíná jen malá pozornost.  

Horizontální prezentace je opakem výše jmenované prezentace. Vyuţívá se obvykle 

u menších prodejních jednotek, kdy je zboţí v řadě vedle sebe. To znamená, ţe je zboţí  

v malých mnoţstvích od jednoho druhu. Jelikoţ není prostor pro uskladnění větší mnoţství 

zboţí a také prodávající chce uspokojit zákazníka, snaţí nabídnout mu více neţ jen jeden druh 

daného sortimentu. 

Otevřená prezentace obvykle se vyuţívá u prodeje sortimentu, který si zákazník 

můţe vyzkoušet. Spotřebitel má tedy moţnost otestovat daný výrobek před jeho koupí. Role 

zákazníka je zde tudíţ aktivní a zvyšuje moţnost prodeje daného výrobku. 

                                                 

10
 PRAŢSKÁ L, Jindra J, a kol., Detail management. 2. přepracované vydání Praha:  

Management press, 2006. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. Str. 399. 
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Tématická prezentace je prezentací několika výrobků, které mají jednotné téma. 

Obvyklá jsou sezónní vystavení. Témata jsou různá od sportovních událostí aţ po začátek 

školního roku nebo svátky.  

Prezentace ţivotního stylu je naopak prezentací zboţí, které je určeno jednotnému 

segmentu trhu. Neboli zákazníci se zde shodují stejnou charakteristikou ţivotního stylu.  

Prezentace příbuzného zboţí je prezentace výrobků, které spolu nějakým způsobem 

souvisí např. myšlenkové orientace. To znamená, pokud si jde zákazník koupit kuchyň,  

tak určitě nakoupí i kuchyňské doplňky. Má tedy velký význam, co se týče impulzivních 

nákupů.  

Prezentace v blocích je situace, kdy obchodník prezentuje nové, či unikátní výrobky 

za speciální cenu. Co se týče prodejních prostor, tak je hodně náročná. Je tedy vyuţívána 

spíše ve velkokapacitních jednotkách. Jedná se zde o výrobky, které se zavádí na trh  

nebo naopak při výprodejích. 

2.8.4  Personál 

Personále je také výraznou sloţkou image kaţdé prodejny. Personál  

má být odborníkem v prodávaném sortimentu, má být ochotný a nápomocný  

a má mít schopnost poradit zákazníkovi s výběrem. Vedení prodejny by mělo dbát při výběru 

personálu na relevanci vzdělání a také osobnostní typ zaměstnance. [7] 

Vzhledem k masovému vstupu mezinárodních obchodních řetězců, který jsme v České 

republice zaznamenali za posledních několik let, jsme se od počátku tohoto boomu cíleně 

zaměřili na specializovaný nábor vhodných kandidátů na různé klíčové a manaţerské pozice 

do oblasti retailu. Pokud se ohlédneme o několik let zpět a zaměříme se na vstup prvních 

řetězců na český trh, uvědomíme si, ţe zde v tomto období nebyli ţádní zkušení kandidáti  

se znalostí problematiky v této oblasti. Bylo prakticky nemoţné doporučit k pohovoru 

zkušeného ředitele hypermarketu nebo nákupčího se znalostmi veškerých procesů v retailu. 

Většina top manaţerských funkcí byla z těchto důvodů obsazována zkušeným managementem 

ze zahraniční. Na pozice niţšího a středního managementu se prováděl nábor nezkušených 

kandidátů. Tito uchazeči splňovali poţadavky jazykových znalostí, měli osobnostní 

předpoklady a zájem o problematiku retailového podnikání, byli flexibilní a bylo  

pro ně reálné se na čas přesunout do zahraničí, kde probíhalo jejich zaškolení. [36] 
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Trend zaškolení nových zaměstnanců v zahraničí, seznámení je se strategií a cíli 

společnosti na tyto typy pozic je velmi oblíbený i v současnosti. Pokročil tak daleko,  

ţe některé řetězce nabírají budoucí talenty z řad absolventů. V rámci promyšleného a velmi 

náročného trainee školení je v zahraničí připravují na jejich budoucí manaţerské uplatnění  

v České republice. 

V současné době je situace na trhu poptávky po managementu obchodních řetězců 

poměrně stabilizovaná a uţ existuje dostatek lidí s potřebnou odbornou praxí. Jednotlivé typy 

řetězců (potravinové, elektro, drogistické) poţadují většinou pracovníky s praxí v daném 

oboru. Na manaţerských pozicích obchodních řetězců jsou v průměru z poloviny Češi  

a z poloviny cizinci. V oblasti store manaţerů převaţují muţi, v marketingů řetězců je zase 

větší zastoupení ţen. Obecně se jedná spíš o mladší věkové kategorie, horní hranice 

pracovníků managementu obchodu je 45 let. 

U juniorských pozic je časté, ţe si řetězce své zaměstnance postupně vyškolují. 

Například společnost Lidl si často vybírá v tuzemsku absolventy vysokých škol a posílá  

je na praxi do německých supermarketů. Ti zde absolvují roční nebo i víceletou stáţ v podobě 

"kolečka" v prodejně. Pracují jako doplňovači zboţí, pokladní a absolvují řadu dalších 

základních pozic. Tato praxe je zpravidla velmi náročná, ale po jejím absolvování získávají 

odpovědnější funkce v tuzemsku. [36] 

2.8.5 Zákazníci 

Zákazník má rád, kdyţ je sám sobě pánem. Projevuje se to určitou dominancí  

a to tak, ţe se sám rozhoduje, co chce koupit a kde to chce koupit. Zákazník bere v úvahu 

jednotlivé faktory nákupních podmínek 
11

: 

Moţnost vrácení zboţí – tento přístup je velmi liberální, neboli je pozitivně přijímán 

z pozice zákazníka i obchodníka, tzv. budování „příštího zákazníka“. 

Volnost pohybu mezi zboţím – zákazník by měl mít pocit „svobody“, tudíţ by nikde 

neměli viset označení typu „nešahat na zboţí“, ale spíše „prohlíţejte očima“. 

                                                 

11
 PRAŢSKÁ L, Jindra J, a kol., Detail management. 2. přepracované vydání Praha:  

Management press, 2006. 874 s. ISBN 80-7261-059-7. Str. 401. 
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Z marketingového hlediska je lepší umístit zboţí za sklo. Pokud se zákazník cítí být omezen, 

tak z obchodu odchází, z důvodu nepříjemného pocitu a tudíţ zde nenakoupí.  

Nabídka úvěru a leasingu – tyto nabídky podporují prodej a zákazníkovi zabezpečí 

maximum sluţeb kolem těchto činností.  

Moţnost bezhotovostních plateb – tento způsob platby je výhodný pro zákazníka, 

nikoli však pro obchodníka. Pokud se ovšem obchodníci budou bránit poskytnout takovou 

sluţbu zákazníkovi, tak si zaručuje negativní tendenci vývoje.  

Diskontní nabídky a výprodeje – tento způsob prodeje je taktéţ výhodný  

pro zákazníka, ale i pro obchodníka. Ovšem mohou si je dovolit jen ti obchodníci, kteří mají 

dostatečně velký obrat. 

Otevírací doba – pro zákazníka velmi důleţitá a zásadní informace.  

Zákazník dále preferuje
12

: 

 Komplexní moţnost nákupu a velký výběr – tím se rozumí, aby měl zákazník 

k dispozici velkou prodejní plochu. 

 Moţnost výběru způsobu prodeje – tento způsob prodeje nejlépe poskytují nákupní 

centra, která vznikla organizovaným nebo přirozeným způsobem. Znamená to, ţe si firmy 

mohou vybrat nejlepší způsob prodeje pro ně samotné. Spadá zde i e-commerce  

a další.  

 Moţnost levného nákupu – zejména standardního zboţí. Tento způsob prodeje můţe 

být poskytován pomocí diskontů, věrnostních programů nebo díky mnoţství konkurenčních 

jednotek. 

 Úsporu času – zde hraje velkou roli „komplexnost“. To znamená rychlý nákup  

na jednom místě. Lidé často jezdí do nákupních center, kde je pohromadě více obchodních 

jednotek a tím uspoří čas a je to pro něj příjemnější.   

 Zájem mít svého obchodníka a pouţívat svou značku zboţí – tato oblast je velice 

křehká, protoţe pokud zákazník uţ má vybranou značku, tak je důleţité ho nezklamat. Rozvíjí 

to pozitivní vztah zákazníků ke značkám.  

                                                 

12
 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Proměny nakupujících. Časopis Trend marketing 2010, č. 4, str. 26 – 27. 

ISSN 1214-9594. 
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 Nadstandardní péče a velký výběr sortimentu – zde se jedná především  

o úzce specializované prodejny, spadá zde í přímý prodej.  

Proces rozhodování při samotném nákupu je v dnešní době velice specifický. Lidé 

nechtějí svým způsobem investovat do přemýšlení. Zákazníci jsou méně ochotní  

a z toho vyplývá, ţe by se mělo o ně více pečovat. Obchodníci nemají někdy šanci 

spotřebitele oslovit, protoţe zákazníci v nákupní rychlosti nevnímají okolí kolem sebe. 

Obchodníci se snaţí zákazníkům poskytnout např. ochutnávku nebo jiné výhody. U muţů  

a ţen se nákupní chování liší uţ v základu. Ţeny jsou více impulzivní neţ muţi a můţe se stát, 

ţe koupí novinku na trhu za výhodnou cenu. Naopak muţi neradi experimentují a jsou zvyklí, 

nakupovat stále stejné produkty. [15] 

Česká populace se můţe do roku 2011 dívat s nadějí. Jelikoţ ještě v září 2010  

se veřejnost dívala na budoucnost rezervovaně, únor 2011 vše změnil. Výsledky ukazují 

„zlepšení nálady“ obyvatelstva ČR. Porostou nákupní centra i půjčky ze strany obyvatelstva. 

Lidé budou ochotnější více utrácet. Avšak náročnost zákazníků stále poroste. [11]    
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3 Charakteristika drogerie Rossmann a její konkurence 

3.1 Trh drogistických výrobků a sluţeb 

Drogistický trh v ČR se stal trhem velmi konkurenčním. Kaţdý na trhu chce být 

úspěšný a tak nabídka sluţeb, sortimentu i cen se neustále vylepšuje. V některých kategoriích 

došlo k poklesu spotřeby a takřka ve všech kategoriích došlo k poklesu cen, díky krizi.  

Proto jen velmi silné firmy jsou schopny realizovat nárůsty obratů proti předchozím obdobím. 

3.2 Drogerie Rossmann  

Drogerie Rossmann je významný prodejce kosmetiky, drogistického zboţí  

a parfumerie. Pochází z Německa, kde také patří k nejúspěšnějším obchodům s obdobným 

zaměřením. Působnost Rossmann je ve více státech střední a východní Evropy (Česká 

republika, Maďarsko, Polsko, Německo, Holandsko, Belgie, Anglie, Skotsko, Irsko, Wales). 

V dnešní době má více neţ 1200 prodejen a 17 000 zaměstnanců. V České republice  

jsou drogerie Rossmann od roku 1994. První drogerie zde byla otevřena v Českých 

Budějovicích a záhy následovaly další, jejichţ počet činí do dnešního dne více neţ 109 

obchodů s přibliţně 660 zaměstnanci. V České republice je zakladatelem sítě drogerií Dirk 

Rossmann, který je majitelem stejných obchodů v Německu. [26] 

Rossmann své obchody umísťuje ve velkých a větších městech a vţdy v dobré 

dostupnosti pro zákazníky (pěší zóny, centra měst), takţe zákazníci drogerii Rossmann  

vţdy bez obav a pohodlně najdou. 

Sortiment v drogerii Rossmann 

V drogeriích Rossmann je široký sortiment drogistického zboţí. Z velké části 

nabízených výrobků jsou zastoupeny ty výrobky, které Rossmann nabízí pod vlastní značkou 

(privátní značky), která je zákazníky velmi dobře vnímána, jednak pro svou příznivou cenu  

a pak také pro svou vysokou kvalitu. Některé z těchto výrobků jsou také ohodnoceny testy 

ÖKO
13

, které se zaměřují především na posuzování kvality nabízeného zboţí.  

Sortiment výrobků je v prodejnách v určitém období doplňován stále novými výrobky. 

Produkty, které jsou vyráběny speciálně pro Rossmann drogerie, jsou nabízeny zejména  

                                                 

13
 Öko-Test je nezávislý německý časopis pro spotřebitele. Testuje výrobky z hlediska ţivotního 

prostředí, sociálního a zdravotního, například zda neobsahuje toxické či škodlivé látky. 
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pod těmito značkami: Isana, Babydream, Cerrus, Domol, Facellete, Fushwohl, Mel Merio, 

Prokudent, Rubin, Yung, Winston a mnohé další. V drogeriích Rossmann mohou zákazníci 

nalézt také nové výrobky z oblasti přírodní kosmetiky pod značkou Alterra. Tato značka  

je zákazníkům nabízena za velmi výhodné ceny.  

Foto Rossmann 

V kaţdé Rossmann drogerii mohou zákazníci nalézt sluţbu FotoShop. S touto sluţbou 

si mohou nechat vyvolat fotografie ve značkové kvalitě a za příznivou cenu. Fotografie 

zákazníci mohou mít buď v klasické podobě, nebo v podobě digitální. Vyvolání fotografií  

se provádí z datového média (CD, DVD) on-line přes počítač v klidu domova  

nebo na terminálu na pobočce. Mimo fotografií můţe zákazník v drogeriích Rossmann vyuţít 

sluţby potištění různých dárků jeho fotografiemi – plakáty, knihy, rámečky, hrníčky, 

kalendáře, obraz na plátně, svíčky, hračky apod. 

Rossmann drogerie nabízí svým zákazníkům také spoustu dalších a velmi uţitečných 

doplňkových sluţeb. Pokud zákazník vyzkouší výrobky z vlastních značek Rossmann  

a nejsou s nimi spokojeni, po předloţení účtenky jim budou vráceny zpět peníze nebo obdrţí 

zboţí ve stejné cenové kategorii. Dále v kaţdé drogerii můţe zákazník provést platbu platební 

kartou (Visa, Visa Elektron, Maestro, Mastercard, Mastearcard Eelektronic, V Pay, Diners 

Club,…). Dále nabízí moţnost dobití kreditu do mobilního telefonu (O2, Vodafone,  

T-Mobile). [32] 

Rossmann akční leták 

V letáku zákazníci naleznou vţdy aktuální informace o nabízených výrobcích 

Rossmann drogerie, nové produkty, akce, slevy a výprodeje. Leták Rossmann je k dispozici  

v prodejně Rossmann. Akční leták je umístěn také na webových stránkách drogerie 

Rossmann. Akční leták Rossmann vychází převáţně 1x týdně.  

V nově otevřených prodejnách nabízí Rossmann Parfém Shop, ve kterém si zákazníci 

mohou vybrat parfémy. Kaţdou vůni si zákazník můţe nejdříve odzkoušet. [26] 

3.3 Drogerie Schlecker 

Drogerie Schlecker – s původním názvem Droxi drogerie (pod tímto názvem  

se společnost prezentovala do 1. 1. 2007) je mezinárodní firmou zabývající se prodejem 

kompletního drogistického zboţí. Schlecker drogerie v současné době provozuje  
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ve 13 zemích po celé Evropě přes 14 000 maloobchodních jednotek a zaměstnává  

více neţ 52 000 pracovníků. 

Svou první prodejnu otevřela společnost v roce 1996. Od té doby se společnost stala 

vedoucí špičkou v maloobchodním prodeji s drogistickým zboţím v České republice,  

kde provozuje na 170 svých drogerií. [33] 

Sortiment 

V Schlecker drogeriích si zákazníci mohou vybírat ze široké škály drogistického 

zboţí. Naleznou zde výrobky osobní hygieny, ústní a zubní hygieny, intimní hygieny, péče  

o vlasy a barvení, péče o pleť, pleťová kosmetika, dekorativní kosmetika, parfémy. [25]   

Schlecker foto 

Foto Schlecker nabízí moţnost vyvolání fotografií a to v té nejvyšší kvalitě.  

Fotografie zákazník vloţí do sběrny v drogerii nebo můţe fotografie vloţit digitálně (USB 

flash disk, paměťová karta, CD, DVD). Fotografie na prodejně můţe zákazník  

mít uţ i na počkání. Fotografie se dají pořídit také on-line prostřednictvím internetu. Zároveň 

Schlecker na svých webových stránkách nabízí fotoaparáty a příslušenství. Schlecker nabízí 

také originální foto dárky a fotoalba, které si můţe zákazník nechat potisknout vlastními 

fotografiemi.  

V kaţdé Schlecker drogerii je zákazníkům k dispozici aktuální leták Schlecker  

nebo na internetových stránkách www.schlecker.cz. [33] 

Schlecker akční leták 

Drogerie Schlecker nabízí kaţdý týden nově zlevněné výrobky. O těchto slevách  

se zákazník můţe informovat v denním tisku nebo v akčním letáku Schlecker. Leták 

Schlecker je k dispozici přímo v kaţdé prodejně nebo si jej zákazníci mohou prohlédnout  

z pohodlí domova on-line na internetových stránkách.  

Schlecker drogerie nabízí svým zákazníkům značkové výrobky s vysokou kvalitou 

známých firem, ale i výrobky vlastní značky (např. AS, Marbello, Rilanja a další),  

které jsou pro zákazníky velmi cenově výhodné a to vţdy s vysokou kvalitou. 

Schlecker drogerie nabízí také moţnost registrovat se v Schlecker Clubu a Baby clubu 

Členové těchto klubů mohou vyuţívat výhod, vyplývajících z jejich členství. Členstvím 

kupující získá zákaznickou kartu a také exklusivní, výhodné nabídky a moţnost slev,  

které se dají uplatnit ihned při nákupu zboţí. [25]   
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Členství ve Schlecker klubu 

Schlecker Club kaţdý měsíc nabízí nové slevy výrobků za výhodné ceny. Pro získání 

členství stačí zákazníkovi, aby si na kterékoliv prodejně zakoupil za třicet korun klubovou 

kartu, a následně pak můţe vyuţívat výhody klubu. Partnery Schlecker Clubu jsou Nivea, 

Dove, L’oreal Paris, Calgonit, Esprit parfume, Always, Head&shoulders, Ariel, Garnier, 

Maybelline. 

Zákazník můţe také získat kreditní kartu Schlecker. Pak můţe zákazník zaplatit  

za nákup, aniţ by musel mít potřebnou hotovost.  

Schlecker Baby club umoţní zákazníkům získávat slevy na nákup dětských výrobků. 

Nabídka se stále aktualizuje a je k dispozici v kaţdé Schlecker drogerii i s potřebnou 

přihláškou do Baby clubu. Výrobky v Baby clubu jsou především od těchto firem: Sunar, 

Nuk, Beba, Nivea Baby, Huggies, Sebamed, Pampers, Hami, HiPP. 

Podrobné informace a také pravidla pro členství v Schlecker Clubu a Baby clubu 

nalezne zákazník na internetových stránkách www.schlecker.cz nebo se můţe zeptat 

odborného personálu v kterékoliv prodejně. Schlecker nyní také nově spojil drogerii a lékárnu 

v jeden celek. V těchto nových lékárnách nabízí svým zákazníků výdej léků na recept  

nebo hotově a jsou zde poskytovány slevy pro stálé zákazníky. 

Schlecker drogerie nabízí svým zákazníkům také dárkové poukazy v hodnotě  

dvěstěpadesáti korun. Zakoupit jej můţe zákazník přímo v prodejně nebo stáhnout  

na internetu. [33] 

3.4 Drogerie Dm 

Dm drogerie markt  je mezinárodní maloobchodní společnost, která pochází  

z Rakouska a věnuje se prodeji drogistického zboţí, zdravé výţivy, bio výrobků a parfumerie. 

Společnost byla v Rakousku zaloţena před třiceti lety. V současné době má své prodejny  

po celé Evropě v počtu více neţ 1460 (na Slovensku, v Chorvatsku, v Srbsku, Slovinsku, 

Maďarsku, Bosně a Hercegovině, Rumunsku a v Bulharsku). 

Dm drogerie se silně zaměřuje na své zaměstnance, jejichţ pomocí chce cíleně 

zapůsobit na své zákazníky a dosáhnout tak co nejlepších výsledků v prodeji. V roce 2005 

byla vyhlášena jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v Rakousku. V roce 2009 se Dm stala 

obchodníkem roku v prodeji drogistického zboţí. [23] 
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Sortiment 

V kaţdé Dm prodejně je široký sortiment pleťové kosmetiky, vlasové kosmeticky,  

bio výrobků a výrobků zdravé výţivy, dětské kosmetiky, dámské a pánské kosmetiky, 

přírodní kosmetiky, parfémů a toaletních vod, čistících a úklidových prostředků a mnohé 

další. 

V Dm drogerie marketech najde zákazník také produkty, které jsou vyráběny speciálně 

pro Dm. Tyto výrobky mají přijatelné ceny a zároveň vysokou kvalitu. Patří  

mezi ně např. : Alana – ekologické plenky, Alverde – přírodní kosmetika, Babylove- dětské 

produkty, Balea – přípravky pro kaţdý typ pleti, vlasů a věk, Denk mit – prací a čistící 

prostředky, Dontodent – péče o zuby, Ebelin – výrobky pro denní péči o tělo, obličej a nehty, 

Jessa – dámská hygiena, Paradies - fotografie,  S-he stylzone – dekorativní kosmetika  

pro mladé, Sundance – ochrana před slunečním zářením a další.  

Dm drogerie markt nabízí také zboţí Tchibo. Jedná se o nabídku týdne, která je vţdy 

časově omezená a pravidelně se mění. Tchibo nabízí mimo sortimentu kávy a kávových 

specialit také značkové spotřební zboţí. V prodejně lze zakoupit oblečení pro muţe, ţeny  

i děti, elektroniku, vybavení do kuchyně, domácí potřeby, dekorace a doplňky pro dům, byt  

a zahradu. [23] 

Dm drogerie foto 

Dm drogerie foto je zákazníkům k dispozici na kaţdé Dm prodejně. Zde si můţe 

zákazník nechat vyvolat své fototografie. Do boxu můţe vloţit film z fotoaparátu nebo můţe 

prostřednictvím počítače své fotografie stáhnout přímo v prodejně vloţením USB disku  

nebo paměťové karty z fotoaparátu. Fotografie můţe mít buď v kvalitě Dm paradise foto,  

které jsou akční sluţbou dm drogerií nebo kvalitě Kodak. Mimo fotografie si můţe zákazník 

objednat i další výrobky s jeho fotografií, např. kalendář, blahopřání, fotoknihu, plátno, 

hrníček, termosku, tričko. [23] 

Dm drogerie leták 

Dm drogerie leták neboli Dm Journal, je akční leták Dm drogerie, který vychází 

pravidelně kaţdý měsíc a zákazník ho můţe získat přímo na prodejně v papírové podobě,  

on-line na internetu nebo v některém z časopisů pro ţeny. Dm drogerie akční leták přináší 

akční zboţí, slevy a nejrůznější výprodeje.  Nabídka v Dm drogerie letáku je vţdy časově 

omezená a platí do vyčerpání zásob. [24]   
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Členství active beauty svět výhod 

Dm drogerie markt nabízí také jedinečný a speciální program Dm active beauty svět 

výhod, který je určen pro všechny věrné zákazníky. Zákazník se stane členem aţ tehdy,  

kdyţ vyplní přihlašovací formulář nebo jej můţete vyplnit on-line na stránkách 

www.dmdrogerie.cz a prakticky okamţitě se stanete členem a získá Dm active beauty kartu.  

Za kaţdých dvacet korun, za které zákazník nakoupí, tak získá jeden bod. Body poté 

prostřednictvím terminálu v prodejně zákazník vymění za poukaz, který si sám vybere. 

Informace o všech výhodách si můţe prohlédnout v pohodlí domova na stránkách  

Dm drogerie tedy na těchto stránkách www.dmdrogerie.cz. 

Dm active beauty magazín vychází 8x ročně, ve kterém veřejnost nalezne  

vše o wellness, zdraví a kráse. Dm active beauty magazín je k dispozici pro kaţdého 

zákazníka a můţete si jej vyzvednout v kaţdé Dm prodejně nebo prohlédnout on-line  

na stránkách dmdrogerie.cz. [24]   

Dm babybonus 

Dm drogerie markt  poskytuje tzv. Dm babybonus, coţ je speciální program  

pro nastávající maminky a jejich děti. Tento formulář je k dispozici na kaţdé prodejně.  

Dm babybonus je aktivní po dobu tří let, kdy zákaznice stále získává nové a nové výhody. 

Slevové kníţky jsou určeny pro nastávající maminky, pro novorozence, pro děti  

od sedmi měsíců, pro děti od třinácti měsíců, pro děti od devatenácti měsíců, pětadvaceti 

měsíců, jednatřiceti a sedmatřiceti měsíců. Všechny kupony ze slevových kníţek si můţe 

zákazník prohlédnout také on-line. [23]   

3.5 Drogerie Teta 

Drogerie Teta vznikla v průběhu let 1995-1996 z praţského velkoobchodu PK 

Solvent, který ji zastřešuje. PK Solvent je velmi úspěšný obchod pokrývající celou Českou 

republiku zabývající se velkoobchodním prodejem drogistického zboţí. PK Solvent zajišťuje 

veškeré reklamní a mediální akce v tištěné podobě, v rádiích, televizích nebo na informačních 

panelech v městech. 

V dnešní době má drogerie Teta velmi dobré postavení na trhu a sdruţuje  

520 nejvýznamnějších českých a moravských drogerií. Svým prodejnám zaručuje výhradní 

podmínky v podobě jedné Teta prodejny na 3000 obyvatel. Velké investice jsou vkládány 
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především do reklamy a podpory maloobchodního prodeje. Jednotliví drogisté,  

kteří jsou zapojeni v síti Teta prodejen, mohou ovlivňovat sortiment nabízeného zboţí i vývoj 

svého velkoobchodu. Síť Teta je stále otevřena i pro nové členy a můţe přibrat ještě nejméně 

100 úspěšných prodejců v oblasti prodeje drogistického zboţí. 

Teta drogerie nabízí svým klientům mnoho výhod, například blízkost prodejny. Teta 

má své prodejny i v menších městech a tak zákazníci nemusejí sloţitě jezdit do velkých měst, 

coţ pro ně znamená také velkou ekonomickou výhodu. Při kaţdém nákupu mají zákazníci 

jistotu, ţe nakoupili levněji neţ v jakémkoliv vzdáleném supermarketu. [35] 

Sortiment v drogerii Teta 

V drogeriích Teta je široký sortiment drogistického zboţí (dětská kosmetika, čistící  

a úklidové prostředky, dekorativní kosmetika, hygienické potřeby, kosmetika na opalování, 

pánská kosmetika, parfémy, parfémované vody, deodoranty, pleťová a tělová kosmetika, prací 

prostředky, výrobky pro domácí zvířata, repelenty proti hmyzu, vlasová kosmetika, vlasové 

doplňky, ústní hygiena a přípravky na bělení zubů, výrobky zdravé výţivy), zejména  

pak vlastní výrobky pod značkou Helios Herb. Jedná se o kosmetickou řadu, kterou tvoří 

vlasové a tělové přípravky (vlasové šampony, balzámy na vlasy, olejové pěny do koupele, 

tekutá mýdla, krémy na ruce, opalovací mléka). Všechny tyto produkty jsou s vyváţenou 

kompozicí rostlinných výtaţků, jsou zdravotně schváleny, dermatologicky testovány a nejsou 

testovány na zvířatech. 

Další výrobky drogerie Teta nesou název Q-power a Q-soft, které jsou určeny  

pro praní prádla. Q-clean je další řada výrobků určených pro úklid v domácnosti. [35] 

Teta foto 

Foto Teta  - v kaţdé drogerii Teta je k dispozici foto sluţba.  Zde si zákazníci mohou 

nechat vyvolat fotografie. Dále si můţe nechat zhotovit fotoknihy, kalendáře, zvětšeniny 

fotografií a další foto dárky. Zároveň si můţe objednat zdarma fotosoftware, pomocí  

kterého dosáhnete pohodlného zpracování fotografií. Software si můţe bezplatně stáhnout  

na tetadrogerie.cz. 

Zákazník drogerie Teta můţe získat členství v klubu Teta. Členství v klubu získá 

zdarma stejně jako zákaznickou kartu, měsíční akční slevy aţ 50%, slevy ihned při nákupu, 

účast na převáděcích akcích, dárky při koupi zboţí, poradenské sluţby další. [35] 
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Drogerie Teta akční leták 

Akční leták drogerie Teta – letákové akce se opakují kaţdý měsíc. Ceny v letáku Teta 

jsou srovnatelné a mnohdy i výhodnější neţ podobné akce největších hypermarketů. Měsíčně 

vychází více neţ 3 miliony kusů akčních letáků Teta, ve kterých jsou nabízeny akční výrobky 

se slevou aţ 50%. Teta drogerie leták je roznášen do poštovních schránek nebo si jej zákazník 

můţe prohlédnout v kterékoliv prodejně. Letákové akce jsou podpořeny televizní reklamou  

v televizi Nova, Prima a ČT1 a reklamou v rozhlase, které tak osloví miliony zákazníků. [35] 

3.6 Mikroprostředí 

3.6.1 Dodavatelé  

Drogerie Rossmann Ostrava začíná vyuţívat elektronickou komunikaci se svými 

dodavateli. Výrobci a dodavatelé, kteří s drogérií spolupracují, se museli zavázat, ţe budou 

produkovat výrobky splňující mezinárodní standardy na kvalitu a zásady, které určují platné 

zákony. Dodavatelů kosmetiky a čisticích prostředků pro domácnost je mnoho.  

Z těchto mohu uvést hlavní dodavatele, které sama povaţuji za největší. Těmito dodavateli 

jsou: Unilever, Procter & Gamble, Coty, Johnson & Johnson, Henkel aj. Dodavatelé 

dodávající bio produkty pro tuto drogerii, pochází pouze ze Spolkové republiky Německo.  

3.6.2 Zákazníci  

Pro analyzování trhu je nezbytné vědět, kdo je spotřebitelem drogistického zboţí  

a zároveň, na jakou cílovou skupinu zákazníků se snaţí zaměřit drogistické řetězce  

svoji marketingovou strategii. Nejvíce zájemců o kosmetické výrobky jsou ţeny ve věkové 

kategorii od 20 let do 50 let. Těchto ţen ţije na území ČR asi 3 500 00. Budoucími zákazníky 

jsou ţeny mladší 20-ti let, kterých je kolem 1 000 000, ve zkoumaném regionu  

asi 180 000. Firma Rossmann se snaţí přizpůsobovat nabízené výrobky a sluţby podle 

návštěvnosti jednotlivých kategorií zákazníků. Nezapomíná tedy ani na starší obyvatelstvo 

nebo na ţeny na mateřské dovolené.  

Dále si drogérie Rossmann rozděluje zákazníky podle frekvence návštěvnosti na další 

segmenty a to na věrné zákazníky nebo na zákazníky vyhledávající výhodné cenové nabídky 

drogistických výrobků či sluţeb. Věrní zákazníci se vyznačují tím, ţe nakupují pouze  

v této drogerii, a tedy ji navštěvují velmi často. Zákazníci, kteří vyhledávají výhodné cenové 

nabídky drogistických výrobků či sluţeb se rozhodují podle akčních nabídek drogerií,  
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které dostávají do schránek ve formě letáku nebo jsou tyto akční letákové nabídky k nalezení  

na internetových stránkách jiţ zmíněných drogérií. Tito zákazníci navštěvují jednotlivé 

drogerie jednou za čas, tedy občas. 

3.6.3 Veřejnost 

Za veřejnost drogerie Rossmann můţeme povaţovat např. i média, sdělovací 

prostředky, místní veřejnost, odborníky z dané oblasti.  

Lidé vnímají drogerii Rossmann jako obchod s cenově výhodnými nabídkami 

drogistického zboţí či doprovodnými sluţbami. Společnost Rossmann působí  

také jako sponzor charitativní činnosti. Veřejnost vnímá kladně, pokud se podporuje 

charitativní oblast a můţe k tomu určitým způsobem pomoci. Drogerie Rossmann vytvořila 

svůj program pod názvem „Pro dětský úsměv“, pod kterým společnost shromaţďuje finanční 

prostředky a také informuje veřejnost o tom, kam tyto věnované finanční prostředky putují. 

Zdůrazňuje zde také, ţe díky zákazníkům se mohlo finančně pomoct různým nadacím  

nebo jiným subjektům, kteří pomoc potřebovali.  

3.6.4 Konkurence 

Trh s drogistickým zboţím či sluţbami je vysoce konkurenční, tím má zákazník  

moţnost výběru. Existuje několik způsobů, jak nabízet drogistické zboţí.  

První z moţností je mít prodejnu specializovanou pouze na drogistické zboţí,  

čímţ se vyznačuje drogerie Rossmann a její přímá konkurence a to: drogerie Dm, Schlecker  

a Teta.  

Drogistické zboţí můţe být také nabízeno v hypermarketu nebo supermarketu.  

Zde se uţ nejedná o specializovanou prodejnu, ale o část prodejny vyhrazenou pro část 

daného sortimentu, tedy drogerie.  

Posledním způsobem prodeje drogistických výrobků je prostřednictvím internetu  

tzv. e-shopů anebo přímým prodejem jako je např. firma Avon nebo Oriflame a další.  

Intenzitu konkurence sleduje Porterova analýza konkurenčních sil. Do této analýzy 

řadíme konkurenci uvnitř odvětví, novou konkurenci, konkurenci zákazníků, konkurenci 

dodavatelů a substituty. Mezi těmito pěti silami existují vazby a v případě, ţe dojde ke změně 

jedné z nich, můţe to ovlivnit i ostatní.  
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Za konkurenci uvnitř odvětví můţeme uvést přímou konkurenci a tedy drogerie Dm, 

Schlecker a Teta. 

Nová konkurence představuje vstup nové společnosti na drogistický trh např. nový 

řetězec drogistického zboţí nebo vstup drogistické prodejny soukromého obchodníka,  

který nespadá do ţádného řetězce.  

Konkurence substitutů představuje náhradu nebo zastoupení. Pro specializované 

drogerie mohou představovat substituci prodej přes internet neboli e-shop. Také zde spadá 

přímý prodej, jako je např. Avon nebo Oriflame. Můţe se zde zařadit i prodej drogistického 

zboţí v hypermarketech a supermarketech.  

Za konkurenci zákazníků můţeme povaţovat tlak na sníţení cen, nebo můţeme říci, 

ţe zákazníci chtějí a poţadují kvalitnější drogistické zboţí či sluţby. 

3.7 Charakteristika makroprostředí 

V rámci makroprostředí je firma vystavena působení souboru nekontrolovatelných 

proměnných formujících trh, zdroje firmy i konkurenčního prostředí a jsou hlavním důvodem 

změn a příleţitostí, které mohou mít vliv na úspěch nebo selhání firmy jako celku. Zpravidla  

se tyto proměnné v okolí seskupují do šesti širokých kategorií označovaných  

jako: ekonomické, demografické, technologické, přírodní, politické a také sociálně – kulturní 

prostředí. 

3.7.1 Ekonomické prostředí  

Průměrná kupní síla na jednoho českého občana za rok 2010 činí 180 000 Kč.  

Jde v podstatě o příjem jednotlivce po zdanění, který se následně dělí na spotřebu a úspory. 

V porovnání s Evropou, činí průměrná kupní síla jednoho Evropana cca 300 000 Kč.  

Pro drogérii Rossmann Ostrava to představuje značné přizpůsobení cen českým spotřebitelům 

tak, aby výrobky nebo sluţby, které nabízí, byli zákazníky nakupované.  

V obrázku 3.1 „Průměrné hrubé měsíční mzdy 2000 – 2010“ je znázorněno,  

jak se průměrná hrubá měsíční mzda pohybovala od roku 2000 do roku 2010. V roce 2000 

byla průměrná hrubá měsíční mzda 13 219,- Kč. V roce 2010 byla průměrná hrubá měsíční 

mzda 23 951,- Kč. Tím, ţe průměrná hrubá měsíční mzda rostla, tím rostla i čistá měsíční 

mzda obyvatelstva a také cenová hladina. Lze konstatovat, ţe pro drogérii Rossmann Ostrava 

to nemá nějaký zásadní vliv na výše trţeb. 
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Obr. 3.1 Průměrná hrubá měsíční mzda 2000 - 2010 

 

Zdroj: [20] 

Dalšími ukazateli, které mohou ovlivnit ekonomické prostředí, jsou např. míra 

zaměstnanosti, míra inflace, úroková míra, měnový kurz, daňová soustava – typy daní, 

daňová zátěţ a cenová úroveň. 

3.7.2 Demografické prostředí 

 Moravskoslezský kraj má v roce 2011 přibliţně 1 249 000 ţijících obyvatel. V roce 

2009 zaznamenán v šesti krajích populační úbytek. To znamená, ţe se jednotlivým drogeriím 

sníţil počet potencionálních zákazníků. Dalšími faktory, které ovlivňují drogistické prodejny,  

jsou např. porodnost či úmrtnost, které stagnují. V průběhu roku 2009 se v České republice 

ţivě narodilo 118 348 dětí, o 1,2 tis. méně neţ v roce předcházejícím. Zvýšil se absolutní 

počet úmrtí u muţů i u ţen. Coţ není příznivá informace pro drogerie, jelikoţ takto ztrácí 

potencionální zákazníky. Dnešní obyvatelstvo je svým vývojem po právu vnímáno  

jako populace regresivního typu s převahou ţen ve vyšším věku. Stejně tak jako u dalších 

zemí Evropy zde dochází k postupnému stárnutí. Důsledkem je nejen zhoršující  

se ekonomická aktivita obyvatel jako celku s prohlubujícím se negativním dopadem  

do hospodářství, ale současně dochází např. ke změně sortimentní struktury spotřebitelské 

poptávky v maloobchodním prodeji. To znamená, ţe drogerie by měly nabízený sortiment 

přizpůsobit dané věkové struktuře obyvatelstva.  
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Z obrázku 3.2 věkové skladby obyvatelstva můţeme vidět rozloţení obyvatelstva 

podle věku ČR v roce 2010. Největší počet obyvatel je okolo 35 let jak u muţů, tak i u ţen.  

Jelikoţ nejvíce zájemců o kosmetické výrobky jsou právě ţeny ve věkové kategorii  

od 20 let do 50 let, tak má drogerie Rossmann Ostrava velmi vysoký počet potenciálních 

zákazníků. 

Obr. 3.2 Věková skladba obyvatelstva 2010 

 

Zdroj: [21] 

V obrázku 3.3, který uvádí míru registrované nezaměstnanost za rok 2006, 2007, 2008 

a 2009, můţeme vidět, ţe největší nezaměstnanost byla v roce 2008. Region,  

ve kterém provádím výzkum, tedy Moravskoslezský kraj patří k regionům s dlouhodobě 

nepříznivými charakteristikami trhu práce, coţ pro drogerie v této oblasti značí fakt,  

ţe zde není perspektivní oblast pro podnikání. Tedy drogérie nemohou očekávat v regionu  

s nejvyšší nezaměstnaností příliš převratné trţby z prodeje nebo mít tendenci rozšiřování 

poboček v této oblasti.  
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Obr. 3.3 Míra registrované nezaměstnanosti (%) 

 

Zdroj: [23] 

3.7.3 Přírodně - technologické prostředí 

Přírodní prostředí je pro drogerie velmi důleţité, jelikoţ se drogistické přípravky 

vyrábí z výtaţků z rostlin a chemických látek. V dnešní době je boom bio výroby,  

která je podstatně nákladnější neţ klasická výroba kosmetiky. Tudíţ se můţe projevit i v ceně 

výrobků. Mohou nastat dvě situace. Poptávka po produktu, který se vyrábí pomocí  

bio výroby, sníţí, protoţe vzrostla cena nebo naopak zvýší, protoţe lidé si v dnešní době 

zakládají na bioproduktech.  

Technologie, kterou vyuţívají firmy pro výrobu drogistických výrobků je důleţitá  

pro doplnění image společnosti a také pro vylepšení positioningu
14

 u veřejnosti, potaţmo 

potencionálních zákazníků. V minulých letech se nové drogistické produkty testovaly  

na zvířatech, coţ mnoho lidí odsuzovalo a kritizovalo. Vývojem technologie a ekologického 

smýšlení veřejnosti se v dnešní době firmy snaţí vyrábět drogistické výrobky, které nejsou 

testovány na zvířatech. Proto vznikla uznávaná ochranná známka (certifikát) BDIH.  

Tato je zkratkou německé společnosti (neboli Asociace německých průmyslových  

a obchodních firem z oblasti léčiv, zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a osobní 

hygieny). Tento certifikát u přírodní kosmetiky vyjadřuje, ţe výrobek je čistě přírodní  

a není testován na zvířatech. Podle posledních průzkumů narůstá komunita spotřebitelů,  

která zásadně odmítá produkty, které jsou při svém vývoji testovány na zvířatech.  Drogerie 

Rossmann Ostrava takovou kosmetiku nabízí. Mezi tyto nabízené značky proekologických 

                                                 

14
 Positioning lze doslova přeloţit jako umísťování. Jde o vytváření vjemů, názorů a postojů v myslích 

zákazníků spojených se značkou podniku (organizace) nebo jeho výrobků či sluţeb. 
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produktů patří kosmetika Freeman, Montagne Jeunesse. Drogerie Schlecker a Teta nabízí  

ve svém sortimentu pouze jedinou značku takto certifikovaných výrobků produkty značky 

Freeman. Tyto faktory však mohou ovlivňovat poptávku po produktech jednotlivých drogérií.  

3.7.4 Politicko - právní prostředí  

Zahrnuje vlivy vládních a politických orgánů, odborových organizací, které formulují 

z hlediska státu určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní poţadavky 

ve formě zákonů, vyhlášek a předpisů. Na všechny subjekty, které působí na území České 

republiky, se vztahují platné legislativní normy. Mezi předpisy patří Ústava ČR a ústavní 

zákony, zákony a zákonná opatření, vládní nařízení a vyhlášky ministerstev a obecně závazné 

vyhlášky niţších orgánů, zejména krajů a obcí. 

Na trh drogistických prodejen má vliv celá řada faktorů, které souvisejí s podnikáním 

v této oblasti. Drogerie se řídí určitými zákony a jsou povinné je dodrţovat. Co se týče 

pokusů na zvířatech, tak jsou přesně stanoveny dle zákona (č. 246/92, 311/97 Sb.) Existují 

celosvětové organizace, které pravidelně kontrolují producenty a vydávají seznam 

testovaného a netestovaného zboţí. Mezi ně se řadí organizace PETA
15

. Dalšími předpisy, 

kterými se drogérie musí řídit, se nazývají „Předpisy Evropské unie“. To jakým způsobem  

se jednotlivé drogérie prezentují, jak poskytují své produkty nebo jakou technologii vyuţívají,  

se veřejnost či zákazník dozví z médií, z internetových stránek nebo také od samotných 

zaměstnanců drogérií. Je tedy pro drogistické společnosti důleţité, jak jsou vnímány. 

Veřejnost je dnes citlivá na dodrţování zákonů a zákonem stanovených postupů, velmi 

příznivá je také existence kvalitní ekopolitiky společnosti a samozřejmě také celková image 

společnosti. 

3.7.5 Sociálně kulturní prostředí 

Je vymezeno kulturní úrovní dané společnosti a jejími etickými normami.  

Dále zde můţe hrát roli úroveň rodiny a její vnitřní ţivot, kulturní hodnoty a tradice. 

Důleţitou roli v tomto kritériu, můţe hrát i školská soustava a její úroveň, náboţenství  

a filozofie a v neposlední řadě zájmy a móda. Tyto faktory ovlivňují poptávku po produktech  

či sluţbách, které nabízejí jednotlivé drogérie. Nejvíce ovšem záleţí na osobnosti kupujícího.  

                                                 

15
 PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je největší organizace na ochranu zvířat a jejich 

práv na světě. 
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V posledních letech bylo realizováno mnoho výzkumů, které došly k závěru,  

ţe spotřeba kosmetických přípravků je přímo úměrná dosaţenému vzdělání. Rok, co rok  

se stále zvyšuje úroveň vzdělání. Stále přibývá více absolventů vyšších a vysokých škol  

a tím vzniká příznivý trend. Drogistické bio výrobky nakupují lidé, kteří mají vyšší vzdělání, 

jelikoţ se více zajímají o své zdraví a s tím souvisí i finanční stránka daného jednotlivce. 
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4  Metodika výzkumu 

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

Definování problému drogerie Rossmann 

Dle výsledků průzkumu trhu, který vypracovala společnost Incoma GfK, mezinárodní 

marketingová společnost zabývající se průzkumem veřejného mínění, jasně vyplývá, ţe lidé 

dnes převáţně nakupují takzvaně „pod jednou střechou“. Lidé méně navštěvují specializované 

prodejny a raději koupí poţadovanou věc ve stejném obchodě, kde nakupují běţně i jídlo,  

či jiné výrobky. Z tohoto pohledu mají vedoucí roli na trhu obchodní řetězce,  

které ve své nabídce mají nejširší a nejrozmanitější sortiment. V podmínkách České republiky 

se jedná hlavně o řetězce Tesco, Kaufland, Globus nebo také o hypermarkety Albert,  

které provozuje skupina Ahold. Z tohoto důvodu přicházejí všechny řetězce, které nabízejí 

pouze zboţí drogistického charakteru, o své zákazníky. Tyto řetězce, včetně mnou srovnávané 

drogerie Rossmann Ostrava, musejí oslovit svou nabídkou také zákazníky, kteří nakupují 

drogistické zboţí ve velkých hypermarketech.  

Cíl a náplň výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo porovnání pozice drogerie Rossmann Ostrava  

s jejími přímými konkurenty a to drogérií Teta, Dm drogerie markt a drogérií Schlecker. 

Chtěla jsem zjistit, jak si stojí drogérie Rossmann Ostrava mezi výše uvedenými konkurenty. 

Jak velké jsou rozdíly mezi prostory nabízeného drogistického zboţí, poskytovanými 

sluţbami, personálem a také v mnoţství poskytovaných informacích pro veřejnost. Analýza 

probíhala na trzích drogistických výrobků ve městech Ostrava, Havířov a Karviná.  

Pokud definujeme trh drogistických výrobků, z pohledu konkurentů v těchto městech, 

hovoříme o čtyřech drogistických firmách. Těmito konkurenty jsou drogérie Rossmann, 

Schlecker, Dm a Teta. Pro potřeby své analýzy jsem si zvolila osm maloobchodních jednotek, 

vţdy právě dvě maloobchodní prodejny v jednotlivých městech a od jednotlivých konkurentů.  

Na trhu drogistických výrobků ve městě Ostrava mám moţnost analyzovat kaţdého  

jiţ uvedeného konkurenta. Další maloobchodní jednotky řetězců se nacházejí ve městech 

Karviná a Havířov. Bliţší rozdělení obchodních jednotek demonstruji v tabulce č. 4.1. 

 

 



 36 

Tab. 4.1 Města, ve kterých výzkum probíhal 

 

Při výběru drogérií jsem si stanovila dvě hlavní kritéria. Prvním kritériem byla místní 

příslušnost všech maloobchodních jednotek na trzích měst Ostrava a Havířov. Město Karviná 

bylo přidáno z důvodu zachování poměru dvou analyzovaných subjektů na kaţdý řetězec, 

jelikoţ drogerie Rossmann ve městě Havířov nepůsobí. Druhým neméně důleţitým kritériem 

pro výběr analyzované jednotky byl sortiment. Kaţdá ze sledovaných jednotek musela mít  

ve své nabídce zboţí, na které jsem zaměřovala účely mé analýzy a také mé dotazy. 

Porovnávala aktivní přístup, objem rad a znalostí personálu jednotky.  

Pro analyzování všech osmi sledovaných jednotek jsem vyuţila marketingovou 

metodu Mystery shopping, která se zakládá na hodnocení prodejen z pozice skrytého 

zákazníka.  

Zdroje informací  

Pro analýzu jsem uţila zdroje dat jak primárního tak i sekundárního charakteru.  

Mezi zdroje primárního charakteru řadím informace, které jsem získala při pouţití 

metody Mystery shopping Tyto informace jsem získala přímým rozhovorem  

s pracovníkem kaţdé obchodní jednotky.  

Zdroje informací sekundárního charakteru tedy byly získané z oficiálních webových 

stránek kaţdého ze sledovaných obchodních řetězců. Další informace jsem získala z různých 

vydávaných periodik, knih, odborných publikací zaměřených na danou problematiku.  

Taktéţ jsou tyto informace uvedeny v kapitole „Charakteristika trhu“ této práce. 

Plán realizace výzkumu 

Při realizaci výzkumu bylo nutné si dopředu připravit fiktivní poptávku,  

která měla vytyčit zájem o určitý drogistický výrobek či sluţbu. Zaměření fiktivní poptávky  

je podrobně definováno ve scénáři fiktivního nákupu. Tento scénář je součástí příloh  

jako Příloha č. 1. Scénář fiktivního nákupu je rozdělen do několika částí: Design drogerie, 

který je dále rozdělen na exteriér a interiér, Řešení obchodního zařízení, Dispoziční řešení, 
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Prezentace zboţí, Personál, Materiály a informace poskytnuté na prodejně  

a Informace. 

K tomu, abych mohla analýzu provést, jsem si zvolila bodovou stupnici pro hodnocení 

jednotlivých kategorií. V kategoriích Design prodejny a Personál jsem mohla volit jednu  

ze tří variant: První varianta je na bodové škále hodnocena nejvyšším počtem bodů, dvěma 

body. Zaškrtnutí této moţnosti svědčí o faktu, ţe v obchodní jednotce byla skutečnost 

uvedená ve formuláři hodnocena jako ideální stav. Druhá varianta je variantou střední,  

tedy udělení jednoho bodu. Tímto udávám, ţe uvedená skutečnost byla objektivně hodnocena 

jako vyhovující, nikoli však ideální. Poslední třetí varianta je hodnocena nulovým počtem 

bodů a označuje situaci, kdy je jev naprosto nedostatečný nebo úplně chybí.  

Zbývajícími částmi scénáře fiktivního nákupu jsou: Řešení obchodního zařízení, 

Dispoziční řešení, Prezentace zboţí, Materiály a informace poskytnuté na prodejně  

a Informace. Tyto části scénáře nabízí výběr ze dvou moţností. Pokud dané kritérium určitá 

drogerie splňuje, získá jeden bod. Pokud tyto moţnosti nesplňuje, nepřipisuje se sledované 

drogerii ţádný bod.  

Konečné výsledky scénáře fiktivního nákupu se nachází v příloze jako Příloha  

č 2 a odůvodnění těchto výsledků se taktéţ umístěno v příloze jako Příloha č. 3.   

Časový plán výzkumu 

Vytvořená tabulka č. 4.2 naznačuje přehled činností provázející samotnou analýzu  

a měsíce, ve kterých byly jednotlivé etapy výzkumu realizovány. 

Přípravu výzkumu jsem provedla v měsících prosinec 2010 a leden 2011. V těchto 

obdobích jsem si připravovala a sestavovala materiály potřebné k realizační fázi výzkumu.  

V měsíci únoru 2011 a březnu 2011 jsem začala výzkum provádět v terénu a shromaţďovala 

data, která jsou nutná ke zpracování mého výzkumu. Taktéţ jsem v tomto období postupně 

zpracovávala, analyzovala a interpretovala výsledky. Vyhodnocení výsledků, které vyplynuly 

z daného výzkumu, jsem prováděla v měsíci dubnu 2011. 



 38 

Tab. 4.2 Časový harmonogram 

 

4.2 Realizační část výzkumu 

Realizační část výzkumu probíhala v období velkých slev. Tato masivní akce  

byla určená pro veřejnost tedy pro zákazníky. Konala se v průběhu měsíce února a března. 

Všechny uvedené drogerie jsem navštívila v běţný pracovní den mezi třetí a čtvrtou hodinou 

odpolední, kdy se předpokládá největší návštěvnost kaţdé sledované jednotky. 

Sledování interiéru prodejny, řešení obchodního zařízení, dispozičního řešení, 

prezentace zboţí a chování personálu v jednotlivých drogériích probíhalo bez problému. 

Snaţila jsem se pomalu procházet jednotlivé drogistické prodejny. Všímat si maličkostí neboli 

rozdílnosti a především se zaměřit na sledované jevy, které jsem si stanovila ve fiktivním 

scénáři. 

 Problém nastal v okamţiku fotografování exteriéru jednotlivých drogistických 

prodejen. Jelikoţ jsem byla v pozici skrytého zákazníka, nemohla jsem přijít a říci,  

pro jaké účely bych si potřebovala pořídit několik fotografií jednotlivých prodejen, tudíţ jsem 

se snaţila fotografovat skrytě, avšak ne vţdy se mi to podařilo. Problém pořídit několik 

fotografií exteriéru prodejny se vyskytl v nákupních centrech, tedy u drogérie Dm Havířov  

a Rossmann Karviná. Postavila jsem se před drogistickou prodejnu a snaţila se udělat pár 

fotografií, ale kámen úrazu byl v tom, ţe pokladny jsou hned na začátku prodejny.  

Tudíţ mě prodavačka za pokladnou viděla a nastalo zdlouhavé vysvětlování, které nakonec 

skončilo po vzájemné domluvě vcelku pozitivně. Mohla jsem si pořídit maximálně dvě 

fotografie.  
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5 Analýza výsledků drogerie Rossmann a její konkurence 

5.1 Design prodejny 

Parametr Designu prodejny, jak jsem jiţ zde zmínila, se skládá ze dvou částí  

a to exteriéru a interiéru. Kaţdý z uvedených parametrů se skládá ze sedmi podbodů. Firma 

mohla získat 14 bodů za exteriér a taktéţ 14 bodů za interiér. Celkově za „Design prodejny“ 

mohly drogérie obdrţet 28 bodů, přičemţ kaţdé kritérium se hodnotilo nejvýše dvěma body.  

Obr. 5.1 Exteriér designu 

 

 Obrázek 5.1 „Exteriér designu“ znázorňuje, jak si v tomto parametru stojí sledovaná 

drogerie Rossmann v Ostravě. Co se týče exteriéru, má tato drogerie hodnocení relativně 

vyhovující.  

Je nutno konstatovat, ţe drogérie Rossmann Ostrava má jen jednu výkladní skříň, 

která je docela malá a v ní se nachází minimum informací, tedy jen ty nejdůleţitější.  

To znamená, ţe se na ni nachází vystavená první strana akčního letáku. 

Jelikoţ se tato drogerie nachází v Centru Ostravy, nepředpokládá se, ţe zde budou  

k dispozici parkovací plochy. I přestoţe se zde nachází placené parkoviště, nezaručuje 

zákazníkovi 100% jistotu zaparkování. Dané parkoviště je totiţ plně vyuţívané.  

Občané v Ostravě mohou parkovat jen na vyhrazených místech a to jen s vlastní placenou 

„kartou k parkování“. 

Stavební materiál, který daná drogérie pouţívá, jsem vyhodnotila jako materiál  

nekvalitní, jelikoţ omítka byla popraskaná a tím na mě působila nepříliš pozitivním dojmem. 

Tím, ţe malba byla zbarvena do šedého odstínu, byly na ni viditelné skvrny a nečistoty.  
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Obr. 5.2 Srovnání parametru „Exteriéru designu“ s maximem 

 

Obrázek „Srovnání parametru Exteriéru designu s maximem“, nám ukazuje odchylky 

dosaţeného počtu bodů jednotlivých drogérií od maxima tj. 14 bodů. V tomto zvoleném 

parametru se nejvíce přibliţuje maximu drogérie Dm Ostrava, která získala 11 bodů.  

Hned za ní s počtem 10 bodů se umístila drogérie Rossmann Ostrava a drogérie Dm Havířov. 

Nejméně bodů získala drogérie Teta Havířov, která dostala celkově za hodnocení exteriéru  

5 bodů.  

Při hodnocení exteriéru drogérií, jsou zde viditelné značné rozdíly. Je nutno 

konstatovat, ţe mnoho budov drogérií, které jsem srovnávala, bylo nově zrekonstruováno. 

Názvy drogérií se tak ještě více zvýraznily a zdůraznily svou existenci v prostoru. Nepůsobily 

na mě všedním dojmem. Dalším zajímavým zjištěním byla pro mě skutečnost, ţe drogérie 

málo vyuţívají svých výloh. Nevystavují ve výlohách své produkty, které nabízejí,  

spíš podávají informace o letákových akčních cenách produktů.  
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Obr. 5.3 Srovnání parametru „Exteriéru designu“ s průměrem 

 

Při srovnávání bodového ohodnocení jednotlivých drogérií s průměrem, kde průměr 

měl hodnotu 9 bodů, bylo vyhodnoceno, ţe čtyři drogérie jsou ohodnoceny nadprůměrně. 

Jedná se o drogérii Dm Ostrava a drogérii Rossmann Karviná, které získaly stejný počet bodů 

a to 11. Drogérie Rossmann Ostrava a drogérie Dm Havířov se nachází těsně nad hranicí 

průměrného hodnocení s 10 body. Drogérie Schlecker Ostrava a Schlecker Havířov  

se umístily přímo na hranici průměrného ohodnocení s 9 body. Drogérie Teta Ostrava  

se v obrázku 5.3 umístila dál pod hranicí průměrného hodnocení a to s 8 body. Drogérie Teta 

Havířov se nachází daleko ve spodní hranici průměrného ohodnocení a to s 5 body. 

Obr. 5.4 Parametr Design prodejny 
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Obrázek „Interiér designu“ znázorňuje, ţe drogerie Rossmann v Ostravě  

má v této oblasti větší nedostatky. Maximum bodů, coţ jsou 2 body, drogerie získala  

u kritérií osvětlení a hudební kulisy, které byly v prodejně velmi dobře řešené a přizpůsobené  

pro nákup jednotlivým zákazníkům. Nijak nerušily nákupní rozhodování spotřebitelů.  

Jeden bod získala drogerie Rossmann v Ostravě za čistotu kontaktního místa, označení 

konkrétních oblastí v prodejně a za teplotu v prostorách drogerie.  

Nula bodů bylo přiděleno této drogerii u barevného řešení a u prostor v prodejně. 

Prostory byly velmi úzké a zákazníkům způsobovaly značné nepohodlí. 

Obr. 5.5 Srovnání parametru „Interiéru designu“ s maximem 

 

V parametru „Interiér designu“ se nejvíce k maximu, tedy 14 bodů, přiblíţila drogérie 

Rossmann Karviná, která získala 11 bodů. Tato prodejna měla nedokonale označení 

prodejních oblastí, jelikoţ nebylo vystaveno na viditelných místech. Vzhledem k zimnímu 

období nebyly v prodejně dostatečně vytopené prostory na příjemnou teplotu. Z důvodu,  

ţe se drogérie nacházela v nákupním domě blízko východu, kde byly umístěny velmi 

frekventované a prostorné samootevírací dveře. S 8 body byly ohodnoceny drogérie Dm 

Ostrava a drogérie Dm Havířov. V pozici s nejmenším počtem bodů a to 3 body se umístily 

drogérie Teta Ostrava a Teta Havířov.  

Ze srovnání s maximem bodů, vyplývá, ţe interiér v drogériích je řešen 

nedostačujícím způsobem. Ţádná ze sledovaných drogérií nedosáhla tohoto maxima.  Nejvíce 

bodů ztrácí drogérie v označení konkrétních oblastí v prodejně, barevného řešení prodejny  

a také v oblasti prostor v prodejně, který je určený pro zákazníky.   
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Obr. 5.6 Srovnání parametru „Interiéru designu“ s průměrem 

 

U bodového hodnocení pro parametr „Interiér designu“ s průměrným ohodnocením 

tedy 6 bodů, obdrţela nadprůměrného počtu 11 bodů drogérie Rossmann Karviná. Dále měly 

nadprůměrné hodnocení tj. 8 bodů drogérie Dm Ostrava a Dm Havířov. Drogérie Rossmann 

Ostrava získala 7 bodů. Ostatní drogérie jako je drogérie Schlecker Ostrava, Teta Ostrava, 

Schlecker Havířov a Teta Havířov vyšly z tohoto zkoumání jako podprůměrně ohodnocené 

drogérie, tedy nedosáhly průměrného počtu tj. 6 bodů. 

5.2 Řešení obchodního zařízení  

V hodnocení parametru „Řešení obchodního řízení“, zde byly uvedeny moţnosti  

které, pokud daná drogerie splňovala, získala 1 bod. Kaţdá drogérie mohla získat tento bod, 

pokud měla fotoshop, balící pult, parfém shop, moţnost vyzkoušení kosmetiky, prodej 

sladkostí a balených nápojů, moţnost výměny zboţí nebo vrácení peněz, platby platebními 

kartami, dobíjení kreditu a pokud měla k dispozici nákupní vozíky. Maximálně mohly 

drogérie získat 9 bodů.  

Obr. 5.7 Parametr Řešení obchodního zařízení drogerie Rossmann 
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Z obrázku 5.7 „Řešení obchodního zařízení“ vyplývá, ţe drogerie Rossmann v Ostravě 

splňuje všechna stanovená kritéria od fotoshopu aţ po nákupní vozíky. Získala tedy 9 bodů.  

K počtu nákupních vozíků bych však podotkla, ţe jejich mnoţství je dáno prostorem 

v drogerii. V předchozích grafech vyšlo, ţe má velice malé prostory a tudíţ se snaţí šetřit 

kaţdým místem. Největší vyuţití nákupních vozíků je u maminek, které mají s sebou dítě  

a také zákazníků, kteří jdou do drogerie s tím, ţe nakoupí větší objem výrobků.  

Obr. 5.8 Srovnání parametru „Řešení obchodního zařízení“ s maximem 

 

Maximum bodů, tedy 9 bodů, v oblasti „Řešení obchodního zařízení“ získaly drogérie 

Rossmann Ostrava a drogérie Rossmann Karviná. Splnily všechna stanovená kritéria.  

Další příčku obsadily drogérie Dm Ostrava a Dm Havířov s 8 body. Nejméně bodů získala 

drogérie Teta Havířov, obdrţela 3 body a podobně skončila drogérie Teta Ostrava  

se 4 body.  

Z obrázku 5.8 je čitelné, ţe drogérie Rossmann, Dm, Schlecker (ať uţ se nachází  

v Ostravě, Karviné či Havířově) se snaţí poskytovat svým zákazníkům podobné výrobky  

a sluţby jako jejich konkurence. Drogérie Teta mají značné nedostatky, co se týče „Řešení 

obchodního zařízení“. 
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Obr. 5.9 Srovnání parametru „Řešení obchodního zařízení“ s průměrem 

 

Ve srovnání bodového ohodnocení jednotlivých drogérií s průměrným hodnocením, 

tedy 7 body, lze konstatovat, ţe více drogérií je hodnoceno nadprůměrně. Nejlepší výsledky, 

tedy 9 bodů, měla drogérie Rossmann Ostrava a Rossmann Karviná, dále se umístila drogérie 

Dm Ostrava a Dm Havířov a to s 8 body. Na hranici průměrného hodnocení se pohybují 

drogérie Schlecker Ostrava a Schlecker Havířov se 7mi body. Podprůměrně hodnocení  

zde obdrţely drogérie Teta Ostrava a Teta Havířov. 

5.3 Dispoziční řešení 

U parametru „Dispozičního řešení“ byly čtyři moţnosti a kaţdá varianta byla 

ohodnocena 1 bodem. Takţe maximum bodů, které mohou dané drogérie získat  

za tento parametr, byly 4 body. Jeden bod obdrţí jednotlivé drogérie jen v případě, ţe splňují 

danou variantu.  

Obr. 5.10 Parametr Dispoziční řešení drogerie Rossmann 
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Drogerie Rossmann v Ostravě získala 3 body z moţných 4 bodů z obrázku 5.10 

„Dispozičního řešení“. Jelikoţ se v této drogerii zákazník pohybuje podle svého uváţení, 

získala 1 bod u kritéria „S volným pohybem“. Taktéţ získala 1 bod u kritéria  

„S polozavřenými prodejními úseky. V této drogérii nabízí např. kojeneckou výţivu. 

Kritérium „Standardně obsluţné“ se v drogerii Rossmann nachází v prostorách parfém shop, 

kde po zazvonění na daný zvonek k zákazníkovi přijde zaměstnanec a obslouţí ho.  

Nula bodů získala u kritéria „Pravidelné“, jelikoţ se toto kritérium v drogerii 

Rossmann v Ostravě nenacházelo. 

Obr. 5.11 Srovnání parametru „Dispoziční řešení“ s maximem 

 

Pokud srovnáváme „Dispoziční řešení“ s maximem, tedy 4 body, vychází nám,  

ţe ţádná z drogérií nezískala maximum bodů. Nejblíţe k maximu bodů mají drogérie 

Rossmann Ostrava, Teta Ostrava a Rossmann Karviná. Tyto drogérie obdrţely stejný počet 

bodů a to 3 body. Nejméně bodů a tedy 1 bod, získaly drogérie Schlecker Ostrava a Teta 

Havířov.   

Z toho vyplývá, ţe drogérie se snaţí poskytovat své výrobky jen jednou formou.  

Zdá se to být moţná jednodušší způsob pro obchodníka, avšak pro zákazníka to můţe 

znamenat značné omezení. Je spíše vhodnější kombinovat formy poskytování výrobků  

v prodejně.  
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Obr. 5.12 Srovnání parametru „Dispoziční řešení“ s průměrem  

 

Pokud srovnáváme bodové hodnocení jednotlivých drogérií s průměrným 

hodnocením, tedy 2 body, tak nám vychází, ţe nadprůměrného hodnocení dosáhlo z osmi 

drogérií jen tři drogérie a to drogérie Rossmann Ostrava, Teta Ostrava a Rossmann Karviná, 

které získaly 3 body. Další tři drogérie se těsně drţí pod hranicí průměrného hodnocení  

a to Dm Ostrava, Dm Havířov a Schlecker Havířov s 2 body. Podprůměrné hodnocení  

zde získávaly drogérie Schlecker Ostrava a Teta Havířov. 

5.4 Prezentace zboţí 

V této části fiktivního nákupu mohly drogérie získat maximálně 7 bodů.  

Kaţdá varianta byla ohodnocena jedním bodem, pokud daný bod drogérie splňovala, získala 

bod. Jedná se o prezentaci zboţí v jednotlivých drogériích. Na výběr měli ze sedmi variant  

a to: horizontální, vertikální, otevřená nebo tématická prezentace, dále prezentace ţivotního 

stylu, prezentace příbuzného zboţí a poslední moţností je prezentace v blocích.  

Obr. 5.13 Parametr Prezentace zboţí 

 



 48 

V prezentaci zboţí získala drogerie Rossmann v Ostravě 6 bodů z moţných 7 bodů. 

Jelikoţ všechny prezentační techniky splňuje. Jedná se o techniky, horizontální, vertikální, 

otevřenou a tématickou prezentaci. Taktéţ splňuje prezentace příbuzného zboţí a prezentace  

v blocích.  

Za prezentaci ţivotního stylu nebyl připsán této drogérii ţádný bod, protoţe tuto 

prezentaci nesplňovala.  

Obr. 5.14 Srovnání parametru „Prezentace zboţí“ s maximem 

 

Z obrázku 5.14 „Prezentace zboţí srovnávaná s maximem“ vyplývá, ţe drogérie 

nejsou daleko k dosaţení maximálního počtu bodů, tedy od 7 bodů, ale stále mají určité 

rezervy. Nejblíţe k maximu mají drogérie Rossmann Ostrava, Dm Ostrava, Rossmann 

Karviná a Dm Havířov. Tyto čtyři drogérie dosáhly stejného počtu bodů a to 6 bodů. Nejméně 

bodů získala drogérie Teta Ostrava, která obdrţela 3 body. Drogérie Teta Havířov získala  

4 body.  

Celkově z obrázku 5.14 je zřejmé, drogérie Rossmann a Dm, ať se nachází  

v jakémkoli městě, vyuţívá více moţností pro prezentaci svých výrobků. Čím víc se liší 

prezentace od klasických, znamená to, ţe je svým způsobem zajímavá a láká zákazníky  

k prohlédnutí a k moţné koupi daných výrobků. 
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Obr. 5.15 Srovnání parametru „Prezentace zboţí“ s průměrem 

 

Při srovnávání bodového ohodnocení jednotlivých drogérií s průměrným hodnocením, 

tedy s 5 body, můţeme z obrázku 5.15 vidět, ţe drogérie Rossmann Ostrava, Dm Ostrava, 

Rossmann Karviná, Dm Havířov, získaly nadprůměrné ohodnocení tj. 6 bodů. Avšak drogérie 

Teta Ostrava a Schlecker Havířov se drţí těsně pod hranicí průměrného ohodnocení  

a to s 5 body. Podprůměrné hodnocení zde dostává drogérie Teta Havířov a Teta Ostrava.  

5.5  Personál 

Parametr „Personál“ se skládá z pěti dílčích bodů: Vystupování zaměstnanců, 

Odbornost, Označení jména kontaktního zaměstnance, Úroveň jednání a Doba čekání  

na obslouţení. Kaţdá z drogérií můţe získat za jednotlivé parametry max. 2 body  

a min. nula bodů. Celkově však za součet všech jednotlivých variant v tomto parametru, 

mohou drogérie získat 10 bodů.  

Obr. 5.16 Parametr Personál 
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Drogerie Rossmann Ostrava získala v tomto parametru 6 bodů z moţných 10 bodů. 

Maximální počet bodů získala u odbornosti a označení jména kontaktního zaměstnance. 

Odbornost zaměstnance byla na vysoké úrovni, dokázal mi vše vysvětlit z oblasti péče o tělo. 

Označení bylo taktéţ v naprostém pořádku. Zaměstnanec měl vizitku na viditelném místě  

a na sobě měl pracovní oděv.  

Vystupování zaměstnanců a doba čekání bylo ohodnoceno 1 bodem. Zaměstnanec  

při mém vstupu věnoval pozornost své práci. Reagovat začal aţ, kdyţ jsem jej sama oslovila. 

Čekání ve frontě u pokladny bylo delší, neţ jsem očekávala, jelikoţ v drogérii byl přítomen 

větší počet zákazníků.  

Za úroveň jednání drogérie Rossmann Ostrava získala 0 bodů. Zaměstnanec působil 

nepříjemně a vyvolával ve mně pocit, ţe ho obtěţuji.  

Obr. 5.17 Srovnání parametru „Personál“ s maximem 

 

Z obrázku 5.17 je zřejmé, ţe nejvíce bodů za hodnocení personálu získaly drogérie 

Dm Ostrava a drogérie Schlecker Havířov a to 9 bodů. Velmi mile mě překvapil přístup 

personálu v drogérii Dm v Ostravě, jelikoţ se mi zaměstnanec dostatečně věnoval, pomohl  

mi vyplnit informace k získání věrnostní karty a vše mi dopodrobna vysvětlil.  

V jeho vystupování byla ochota a trpělivost. Podobný přístup byl i v drogérii Schlecker 

Havířov. Zaměstnanci se ke mně, jako k zákazníkovi, chovali velice přívětivě a ochotně. 

Vzhledem k tomu, ţe za členskou kartu byl účtován poplatek třiceti korun, kartu odmítla. 

Nejméně bodů obdrţela drogérie Teta Havířov a to 4 body.  

Drogérie nejvíce ztrácí na hodnocení v oblasti úrovně jednání zaměstnanců  

se zákazníky. Mnozí zaměstnanci si neuvědomují, ţe jejich projev není srozumitelný.  
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Proto se často stává, ţe spotřebitelé jsou zklamaní, protoţe nedostali odpověď na svou otázku 

a odchází ke konkurenci.  

Obr. 5.18 Srovnání parametru „Personál“ s průměrem 

 

Při srovnávání parametru “Personál“ s průměrem, tedy 7 body, můţeme vidět,  

ţe nadprůměrné ohodnocení získalo více drogérií. Jedná se o drogérie Dm Ostrava, Schlecker 

Havířov s 9 body a Schlecker Ostrava s 8 body a Teta Ostrava získala 7 bodů. Těsně  

pod hranicí průměru se drţí dvě drogérie a to, drogérie Rossman Ostrava a Dm Havířov. 

Podprůměrné hodnocení získala drogérie Teta Havířov. 

5.6 Materiály a informace poskytnuté na prodejně 

Za materiály a informace poskytnuté na prodejně mohly drogérie získat maximálně  

9 bodů. Neboli bylo zde k dispozici devět moţností. Kaţdá uvedená moţnost  

byla ohodnocena jedním bodem.  

Obr. 5.19 Parametr Materiály a informace poskytnuté na prodejně 
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Z moţných 9 bodů, drogérie Rossmann Ostrava získala 3 body, coţ je velice nízké 

ohodnocení. Body dostala za vydávaný akční leták, dále za malý letáček, který je k dispozici  

u regálu a má podávat více informací o daném produktu. Drogérie obdrţela 1 bod za účtenku, 

kterou zákazník obdrţel při nákupu.  

Nula bodů bylo přiděleno, protoţe jednotlivé moţnosti drogérie Rossmann Ostrava 

nesplňuje. Nevydává časopis, nenabízí ţádnou členskou kartu a tudíţ ani ţádné informace  

o členské kartě. Neposkytuje zákazníkům ţádné dárkové poukazy ani kupóny na zboţí.  

Obr. 5.20 Srovnání parametru „Materiály a informace poskytnuté na prodejně“  

s maximem 

 

Nejvíce bodů v oblasti materiálů a informací poskytovaných na prodejně  

bylo přiřazeno drogérii Dm Ostrava, Schlecker Ostrava, Dm Havířov a Schlecker Havířov. 

Drogérie obdrţely 7 bodů. Pravidelně vydávají časopis o svých výrobcích, různé články,  

které obohatí vědomosti zákazníků a také mění pohled na prodávané výrobky. Dále vydávají 

různé akční letáky, poskytují informace o členské kartě. Tištěná reklama má na zákazníky 

největší vliv. Nejméně bodů a to 3 body získaly drogérie Rossmann Ostrava a drogérie 

Rossmann Karviná.  

Z obrázku 5.20 vyplývá, ţe drogérie Dm a Schlecker mají podobnou strategii,  

a to v poskytovaných materiálech a informacích. Drogérie Rossmann a Teta zde mají ještě 

velké rezervy v poskytování materiálů. Myslím si, ţe v dnešní době by věrnostní program, 

dárkové poukazy a kupóny na zboţí, neměly chybět v ţádné prodejně.  
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Obr. 5.21 Srovnání parametru „Materiály a informace poskytnuté na prodejně“  

s průměrem 

 

Při srovnání bodového ohodnocení jednotlivých drogérií s průměrem 5,5 bodů,  

lze konstatovat, ţe nadprůměrné hodnocení obdrţely čtyři drogérie a to drogérie Dm Ostrava, 

Schlecker Havířov, Dm Havířov a Schlecker Ostrava a to 7 bodů. Těsně pod hranicí 

průměrného hodnocení se nachází drogérie Teta Ostrava s 5 body. Podprůměrné hodnocení 

zde získávají drogérie Rossmann Ostrava a Teta Havířov.  

5.7 Informace 

Posledním parametrem, který se nachází ve fiktivním scénáři, jsou „Informace“. 

Jednotlivé informace jsem zjišťovala z webových stránek jednotlivých drogérií.  

Pokud se vypsané informace vyskytly na internetových stránkách drogérií, obdrţely  

za ně body. Kaţdá drogérie získat maximálně 12 bodů. Jednotlivé varianty jsou ohodnoceny 

jedním bodem.  

Obr. 5.22 Parametr Informace 
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Drogérie Rossmann Ostrava v tomto parametru získala 9 bodů z moţných 12 bodů. 

Toto hodnocení vychází pro danou drogérii pozitivně. Drogérie získala body za mapku,  

která přesně zákazníkovi ukázala, kde se drogérie nachází. Na webových stránkách  

byla uvedena provozní doba, kontakty, seznam poboček a základní údaje o společnosti  

a aktuální informace. K dispozici byl i akční leták, který si zákazník mohl odnést domů.  

Byly zde podrobně rozvedeny poskytované sluţby a taktéţ nafoceny nabízené privátní 

značky.  

Poradna a press centrum neboli tiskové centrum se na webových stránkách drogérie 

Rossmann nenacházely, tudíţ nebyl připočten ţádný bod.  

Obr. 5.23 Srovnání parametru „Informace“ s maximem 

 

Při srovnávání drogérií, která z nich má k dispozici nejvíce informací umístěných  

na webových stránkách, se ukázalo, ţe se jedná o drogérie Dm Ostrava a Dm Havířov  

a to s 10 body. Ţádná z drogérií nedosáhla maximálního počtu tj. 12 bodů. Kaţdá z drogérií 

má přehledné webové stránky, kde jsou uvedeny základní informace, které zákazník vyţaduje 

a to, kde se drogérie nachází, jakou má otevírací dobu a jaké výrobky zrovna poskytuje  

v akční nabídce. Dále základní informace o drogérii, kontakty a seznam poboček. Nejméně 

bodů v tomto hodnocení získala drogérie Schlecker Ostrava, Teta Ostrava, Schlecker Havířov 

a Teta Havířov a to 8 bodů.  

Z obrázku 5.23 vyplývá, ţe jednotlivé drogérie mají velmi dobře zpracované webové 

stránky. Internet v současné době nabízí mnoho komunikačních prostředků,  

díky nimţ si mohou drogérie udrţovat vztah se svými zákazníky. 
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Obr. 5.24 Srovnání parametru „Informace“ s průměrem 

 

Při srovnávání parametru „Informace“ s průměrem, můţeme vidět, ţe ţádná z drogérií 

neobdrţela podprůměrné hodnocení. U tohoto obrázku 5.24 můţeme říci, ţe dvě drogérie  

jsou nadprůměrně ohodnocené a to drogérie Dm Ostrava a Dm Havířov 10 body.  

S hodnocením lehce nadprůměrného počtu bodů, tedy 9 body, získávaly drogérie Rossmann 

Ostrava a Rossmann Karviná. Na hranicí průměrného hodnocení, tedy 8 body, se nachází 

drogérie Schlecker Ostrava, Teta Ostrava, Schlecker Havířov a Teta Havířov. 

5.8 Celkové výsledky 

Obrázek celkových výsledků bodů, nám zobrazuje celkové dosaţené výsledky 

jednotlivých drogérií. Představuje celkové součty bodového hodnocení kaţdé drogérie zvlášť.  

Zde vidíme, jak se kaţdá z drogérií přiblíţila k maximálnímu moţnému počtu získaných  

79 bodů. 
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Obr. 5.25 Celkové výsledky 

 

Z výzkumu vyplývá, ţe nejlepších výsledků z osmi sledovaných drogérií, dosáhla 

s počtem 62 bodů, drogérie Rossmann Karviná tj. 78 %. Těsně za ní se nachází s bodovým 

hodnocením 61 bodů, tedy se 77 %, drogérie Dm Ostrava. Nejméně počtu bodů zde dosáhla 

drogérie Teta Havířov a to s 32 body z celkového počtu 79 bodů. V procentuálním vyjádření 

to znamená 41 %. Tento výsledek je nevyhovující, protoţe drogérie Teta Havířov nedosáhla  

ani 50 % dosaţených bodů. Drogérie Teta Ostrava získala 41 bodů, tj. 52 %. 

Ostatní drogérie se pohybovaly v bodové škále od 50 do 56 bodů. Drogérie Dm 

Havířov získala 57 bodů, tedy 71 %. Drogérie Rossmann Ostrava obdrţela z celkových  

79 bodů hezkých 53 bodů, neboli 67 %. Drogérie Schlecker Havířov má 52 bodů,  

tedy 66 %. Drogérie Schlecker Ostrava obdrţela 49 bodů, tedy 62 %.  
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsem se zaměřila na vytvoření návrhů a určitých doporučení  

pro drogérii Rossmann Ostrava, které jsou vypracované na základě výsledků mého výzkumu. 

Návrhy jsou rozděleny na dílčí části a to Design prodejny (exteriér a interiér), Řešení 

obchodního zařízení, Dispoziční řešení, Prezentace zboţí, Personál, Materiály a informace 

poskytnuté na prodejně a Informace. Jelikoţ výzkum je z pohledu zákazníka, doporučuji 

drogérii Rossmann Ostrava určité návrhy, aby svým zákazníkům i nadále mohla poskytovat 

lepší péči. Tyto návrhy slouţí k tomu, aby drogérie Rossmann Ostrava mohla  

mít v budoucnu silnější postavení na trhu a také, aby se vyvarovala určitým chybám,  

které uvádím níţe. 

Design prodejny 

Exteriér designu 

Nejméně bodů v parametru „Exteriér design“ drogérie Rossmann Ostrava získala 

v oblasti výkladní skříně, parkovacích ploch a pouţitého stavebního materiálu.  

Doporučuji vytvořit před drogérií prosklený, obměňovatelný reklamní billboard,  

který by zaměstnanci sami měnili, např. podle tendence vydávaných akčních nabídek.  

Tímto by přibylo více informací pro veřejnost a také by lépe upozornili na nabízenou novinku 

v drogérii Rossmann Ostrava. Billboard by upoutal více pozornosti a návštěvnost drogérie  

by se zvýšila.  

Prostor pro parkování aut v Ostravě, je nedostatek. Většina parkovacích míst  

je vyhrazena pouze pro parkování s platnou „parkovací kartou“. Pro zákazníky, kteří do centra 

Ostravy jezdí jenom příleţitostně, je ekonomicky velice nevýhodné si tuto kartu pořizovat. 

Placené parkoviště je vedle obchodního domu „Laso“, které je ovšem většinu času obsazené. 

Doporučuji drogérii, snaţit se získat parkovací místa pro své klienty.  

Pouţitý stavební materiál ve stínu šedé barvy doporučuji změnit. Stačilo  

by spodní část budovy natřít tmavší barvou, aby překryla nedostatky světlé barvy  

a viditelné skvrny. 
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Interiér designu 

V oblasti interiéru designu jsou zásadnější nedostatky a to malé prostory v prodejně  

a barevné řešení prodejny. Pokud jde o prostory v prodejně, můţu potvrdit,  

ţe jsou nevyhovující. Pro zákazníka jsou obtíţně průchodné, jelikoţ jsou úzké. Zákazníci 

s nákupními košíky a vozíky mají problém se navzájem vyhnout v uličce. Doporučuji sníţit 

počet nákupních vozíků, tím se zvětší prostor pro umístění jiného zboţí, které překáţí 

v uličkách. Změnila bych rozmístění výrobků v prodejně. V zadní části prodejny,  

kde je více prostoru, jsou uloţeny výrobky, které nejsou aţ tak ţádané, kde se lidé moc 

nepohybují. Umístila bych tam regál s výrobky, které jsou často nakupované, tím se určitým 

způsobem uvolní prostor a poskytne zákazníkovi snadnější prostor pro nákup.  

Barevné řešení v prodejně je slabé. Bílé zdi a nesourodá dekorace nepůsobí  

na zákazníka pozitivním dojmem a tudíţ v něm nevyvolá pocit, chtít zde nakupovat. 

Doporučila bych dekoraci odstranit a zaměřit se na barevnější stěny prodejny.  

Označení oblastí v prodejně není příliš viditelné, doporučila bych umístit ukazatele 

v úrovni očí, ať si jich zákazník můţe lépe všimnout a rychleji se zorientovat v prodejně.  

Řešení obchodního zařízení 

Řešení obchodního zařízení je vyhovující. Doporučila bych sníţit počet nabízených 

sladkostí umístěných v regálech a tím uvolnit část prostoru pro bio výrobky nebo produkty 

zaměřené pro zdravou výţivu. Balené nápoje zákazníkovi nabízet v menších láhvích a zaměřit 

se na poskytování specifických balených vod jako je např. s příchutí aloe vera.  

Dispoziční řešení 

Zde bych doporučila zvětšit prodejní prostory nebo omezit nabízený sortiment. 

Drogérie Rossmann Ostrava nabízí široký sortiment, ale na úkor velikosti prostoru  

pro zákazníka. Uličky jsou zúţené nabízeným sortimentem drogérie např. balicími papíry 

nebo toaletní papíry atd.  
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Prezentace zboţí 

Drogérii Rossmann Ostrava doporučuji více prezentovat ţivotní styl. V dnešní době 

zákazníci často vyhledávají bio produkty. Ať uţ se jedná o kosmetiku, jídlo nebo krmivo  

pro psy. Omezila bych prezentaci příbuzného zboţí v souvislosti s prostory, které má drogérie 

k dispozici. Zákazníkovi nabídnout z příbuzného zboţí, jako je dětská výţiva, jen základní 

produkty z daného sortimentu. U prezentace zboţí je důleţité, aby cenovky nebo informace 

uváděné k nabízenému zboţí, byly umístěné u správného produktu a jasně čitelné.  

Doporučuji zvětšit písmo na cenovkách a uváděných informacích k daným drogistickým 

produktům. 

Personál 

U personálu je velice důleţité, jak vystupuje, jak jedná a jak se chová k zákazníkům. 

Zde bych doporučila určitá školení, co se týkají komunikace se zákazníkem. Sdělit informaci 

druhé osobě je totiţ velice náročné. Zaměstnanec, který ví, o čem mluví,  

a snaţí se tyto informace předat zákazníkovi, by měl být důsledný ve způsobu vyjadřování  

a vhodně zvolených slov. Ne kaţdý zákazník rozumí speciálním výrazům. Vystupování 

zaměstnanců hraje důleţitou roli. Zákazník můţe snadno vypozorovat ze způsobu chování 

nebo z jeho vystupování, co od daného zaměstnance můţe čekat, jestli mu poskytne dobrou 

radu nebo nepodloţená fakta. Zákazník si všímá i detailů a vzájemného vystupování 

zaměstnanců mezi kolegy a to všechno působí na daného spotřebitele a má to vliv  

na jeho nákupní chování. Doporučila bych umístit do prostor pro personál určité „desatero  

pro zaměstnance“, aby měli stále na paměti, jak se chovat k zákazníkům. 

Materiály a informace poskytnuté na prodejně 

Doporučila bych drogérii Rossmann vydávat zákaznické (věrnostní) karty, dárkové 

poukazy a kupóny na zboţí. Lidé totiţ rádi nakupují se slevou a chtějí se svým způsobem lišit 

od ostatních zákazníků. Dále bych doporučila vydávat časopis ohledně privátních značek 

nabízené primárně právě v této drogérii. Do časopisu bych umístila informace o tom,  

jak výrobky působí, z čeho jsou vyrobené a jak se liší od konkurence. Vyzdvihla  

bych „základní“ podstatu drogérie a nakonec bych do časopisu umístila fotografii zákazníka 

při jeho pravidelném nákupu a rozhovoru s ním. Tímto způsobem bych zjistila  

jaké má drogérie nedostatky nebo, co zákazníkům v „naší“ drogérii chybí.  
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Informace 

Na webových stránkách drogérie Rossmann chybí poradna pro zákazníky. Doporučuji 

telefonickou poradnu určenou přímo na dotazy ohledně kosmetiky nebo drogérie. E-maily 

jsou v dnešní době zdlouhavé a lidé jsou uspěchaní, potřebují danou informaci nejlépe 

„hned“.  

Doporučuji na internetových stránkách umístit i „Press centrum“, ať zákazníci mají 

moţnost podívat se, co se píše o drogérii Rossmann v médiích.  

Umístění pobočky drogérie Rossmann 

Doporučuji umístit pobočku drogérie Rossmann i do města Havířov. V okolních 

městech, jako je Ostrava nebo Karviná, se jiţ nachází pobočky této drogérie, ale dojíţdění  

do těchto měst je velice náročné jak časově, tak i finančně. Jak jsem jiţ zmínila, tak parkování 

v Ostravě je velice obtíţné. Dopravovat se do okolních měst příměstskou hromadnou 

dopravou s plným nákupem je značně nepohodlné.   
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7 Závěr 

Konkurence na trhu s drogistickým zboţím nebo sluţbami je stále propracovanější. 

Kromě rostoucího počtu specializovaných prodejen vstupují do konkurenčního  

boje o zákazníky i některé širokosortimentní řetězce. 

Po hospodářské krizi je charakteristické, ţe na trhu zůstávají jen ti nejúspěšnější. 

Udrţet se na daném trhu, chce samozřejmě kaţdý podnikatelský subjekt. Hospodářská krize 

paradoxně vháněla české spotřebitele do drogerií. Začal se totiţ projevovat takzvaný lipstick 

efekt, to znamená, ţe lidé nákup drahého zboţí v době krize nahrazovali pořizováním věcí 

sice luxusních, ale spadajících do kategorií o řád levnějších. Nejčastěji tak volili kosmetiku, 

coţ se projevilo na výsledcích obchodníků s drogistickým zboţím.  

V mé diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu konkurence drogérie Rossmann 

Ostrava. Cílem bylo porovnat postavení této drogérie s přímou konkurencí působící  

v Moravskoslezském kraji, konkrétně v Ostravě, Havířově a v Karviné. Analýzu  

jsem prováděla pomocí scénáře fiktivního nákupu. Zjišťovala jsem nedostatky,  

pro které jsem poté určitým způsobem navrhovala řešení k odstranění těchto „chyb“.  

Po úvodu a přiblíţení do problému mé diplomové práce jsem dále popsala význam 

konkurence a nákupního chování. V třetí části mé práce jsem se zabývala charakteristikou 

drogérie Rossmann a její konkurencí. Zde jsem popsala drogérie z hlediska sortimentu, 

fotografické sluţby, nabízeného akčního letáku a moţnosti získat členství v klubu  

dané drogérie. Ve čtvrté části diplomové práce jsem se věnovala popisu metodiky výzkumu. 

Podrobně jsem zde rozepsala cíl výzkumu, způsob zjišťování informací o jednotlivých 

konkurentech a objasnila jsem zde konkrétně, ve kterých městech, jakou drogérii  

jsem zkoumala.  Také jsem zde popsala postup, jak probíhala realizace daného výzkumu.  

Pátá kapitola představuje analýzu výsledků drogérie Rossmann Ostrava a její konkurence.  

Zde jsem uvedla kolik bodů získaly drogérie na základě fiktivního scénáře nákupu.  

Poté jsem bodově srovnávala všechny drogérie s maximem. Dále jsem zkoumala,  

jestli jednotlivé drogérie dosáhly alespoň průměru. Všechny zjištěné informace  

byly znázorněny pomocí sloupcových grafů. 

V závěru mé práce jsem se snaţila osvětlit zjištěné nedostatky a formulovat  

pro ně vhodná doporučení. Tyto návrhy by měly slouţit ke zkvalitnění sluţeb a zvýšení 

konkurenceschopnosti drogérie Rossmann Ostrava.  
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Drogérie Rossmann Ostrava si mezi přímou konkurencí v Moravskoslezském kraji 

stojí velmi dobře. Celkově jsem zkoumala osm drogérií a v konečném hodnocení skončila 

Drogérie Rossmann Ostrava na čtvrtém místě ze všech jiţ zmíněných drogérií.  

Pokud by tato drogérie uskutečnila určitou část mých doporučení, myslím si,  

ţe by tím posílila svou pozici na trhu a poskytla by větší komfort zákazníkům. Zdůraznila  

by tím snahu pečovat o své zákazníky a také, ţe směr, kterým se rozhodla jít je oboustranně 

výhodný, jak pro její zákazníky, tak pro drogérii samotnou. Drogérie Rossmann Ostrava  

jde správným směrem, co se týče v získávání zákazníků a také mezi konkurenci na trhu si umí 

vybudovat své místo.  
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Příloha č. 1    Scénář fiktivního nákupu  

A. DESIGN PRODEJNY 

EXTERIOR DESIGN 

1. Architektura prodejny 

 - Architektura budovy byla nově zrekonstruována. (2) 

 - Architektura budovy byla původní a korespondovala s ostatními stavbami v okolí. (1) 

 - Architektura budovy byla moderně zpracována, vybočovala z okolních staveb. (0) 

 

2. Vstupní prostory  

 - Vstup do drogerie byl velmi prostorný, široký a snadný. Nebyly zde ţádné schody ani 

dveře. (2) 

 - Do budovy drogerie byl jednoduchý přístup, samo otevírací zásuvné prosklené dveře.  (1) 

 - Vstup do prodejny byl ztíţen schody, a byly zde klasické dveře, které si zákazník musel 

sám otevřít.  (0) 

 

3. Výkladní skříně 

 - Výkladní skříň byla prosklená a lemovala prodejní plochu. Nabízený sortiment byl 

viditelný i kolemjdoucím chodcům.  (2) 

 - Výkladní skříň byla prosklená, malá a poskytovala zákazníkům informace o slevách 

nebo věrnostních programech. Nevystavovala ţádné výrobky.  (1) 

 - Nebyla k dispozici ţádná výkladní skříň.  (0) 

 

4. Nápis 

 - Základní označení drogerie bylo rozpoznatelné uţ z dálky (zhruba od 6-ti metrů). (2) 

 - Základní označení drogerie bylo rozpoznatelné aţ u vchodu do prodejny. (1) 

 - Základní označení drogerie nebylo k dispozici. (0) 

5. Otevírací doba 

 - Otevírací doba byla uvedena na dveřích prodejny drogerie. (2) 

 - Otevírací doba byla uvedena, ale nebyla čitelná. (1) 

 - Otevírací doba nebyla uvedena. (0) 

 

 

 

 

 

 



  

6. Parkovací plochy 

 - Drogerie má vlastní parkovací plochy. (2) 

    - Drogerie nemá vlastní parkovací plochy, ale v jejím blízkém okolí se nachází placené 

parkoviště. (1) 

    - Drogerie nemá vlastní parkovací plochy a ani v jejím blízkém okolí není k dispozici 

ţádné parkoviště. (0) 

  

7. Pouţitý stavební materiál 

 - Budova byla v dokonalém stavu, malba čistá a omítka nepoškozená. (2) 

 - Budova byla udrţovaná, malba nečistá a omítka neporušená.  (1) 

 - Budova byla neudrţovaná, malba a omítka byly velmi poškozené a nečisté.  (0) 

 

INTERIOR DESIGN 

8. Osvětlení 

 - Osvětlení prodejny a zboţí bylo velmi dobře řešené. (2) 

 - Osvětlení drogerie bylo slabší, spíše dráţdilo oči. (1) 

 - Osvětlení prodejny bylo velmi slabé, některé regály nebyly nasvíceny a u některého 

regálu ţárovky nesvítily. (0) 

 

9. Barevné řešení 

 - Prodejna měla klasické bílé zdi, avšak byla dobře barevně řešena, co se týče dekorace.(2) 

 - Prodejna byla barevně řešena, ale nekorespondovala s dekorací. (1) 

 - Prodejna měla bílé zdi a dekorace byla velmi slabá.  (0) 

 

10. Hudební kulisa 

 - Hudba v prodejně byla příjemná, nerušila nákup. (2) 

 - Hudba byla hlasitá a spíše narušovala nákup.  (1) 

 - Hudba v prodejně nebyla ţádná. (0) 

 

11 Čistota kontaktního místa 

 - Dlaţdice na podlaze a regály byly čisté a nepoškozené.  (2) 

 - Dlaţdice na podlaze byl čisté, ale občas poškozené a na regálech byl usazený prach. (1) 

 - Dlaţdice na podlaze byly špinavé a na regálech byl neutřený prach. (0) 

 

 

 



  

12 Prostory v prodejně 

 - Mezi regály byl dostačující prostor pro nákupní vozíky, zákazníky, kteří si vybírali nebo 

pro zákazníky, kteří zrovna procházeli. (2) 

 - Mezi regály byl nedostačující prostor pro nákupní vozíky a zákazníky, kteří si vybírali 

nebo pro zákazníky, kteří zrovna procházeli. (1) 

 - Mezi regály nebyl prostor pro nákupní vozíky jen pro zákazníky s nákupními košíky. (0) 

 

13. Označení konkrétních oblastí v prodejně 

 - Jasně viditelné ukazatele, které zákazníky informují, kde se dané zboţí nachází.  (2) 

 - Informující ukazatele nebyly vystaveny na viditelných místech. (1) 

 - Informující ukazatele nebyly k dispozici. (0) 

 

14. Teplota v prostorách drogerie  

 - V prodejně byla velmi příjemná teplota. (2) 

 - V prodejně bylo přetopeno. (1) 

 - V prodejně byla zima. (0) 

 

B. ŘEŠENÍ OBCHODNÍHO ZAŘÍZENÍ 

FotoShop (vyvolání fotografií) (1) 

Balící pult (1) 

Parfém shop – moţnost vyzkoušení vůní parfémů (1) 

Moţnost vyzkoušení kosmetiky (1) 

Prodej sladkostí a balených nápojů (1) 

Výměna zboţí nebo vrácení peněz  (1) 

Platba platebními kartami (1) 

Moţnost dobíjení kreditu (1) 

Nákupní vozíky (1) 

 

C. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

- Pravidelné. (1) 

- S volným pohybem. (1) 

- S polozavřenými prodejními úseky. (1) 

- Standardní obsluţné. (1) 

 

 



  

D. PREZENTACE ZBOŢÍ 

  - Horizontální prezentace. (1) 

 - Vertikální prezentace. (1) 

 - Otevřená prezentace. (1) 

 - Tématická prezentace. (1) 

 - Prezentace ţivotního stylu. (1) 

 - Prezentace příbuzného zboţí. (1) 

 - Prezentace v blocích. (1) 

 

E. PERSONÁL 

1. Vystupování zaměstnanců 

- Hodnocený zaměstnanec po mén vstupu do drogerie zdvořile pozdravil a po poţádání, zdali 

by měl chvíli čas, mi věnoval svou pozornost. (2) 

- Zaměstnanec při vstupu do prodejny na mě reagoval aţ, kdyţ jsem jej sama pozdravila a 

poţádala o pomoc. (1) 

- Zaměstnanec při mém vstupu do prodejny na mě nijak nereagoval a ani neopětoval můj 

pozdrav, působil nepřítomně. (0) 

 

2. Odbornost 

- Odbornost posuzovaného zaměstnance, se kterým jsem přišla v prodejně do styku, byla na 

odpovídající úrovni, dokázal mi poskytnout odpovědi na mé otázky, poradil mi a se zájmem 

mě dovedl k regálu s výrobky, na které jsem se tázala. (2) 

- Odbornost daného zaměstnance, který mi věnoval pozornost, byla na niţší úrovni, nedokázal 

mi poskytnout odpovědi na některé mé dotazy. Spíš se mi snaţil popsat regál, kde najdu 

hledávaný výrobek a dál se věnoval své práci. (1) 

- Odbornost zaměstnance, který se mi věnoval, byla velmi nízká. Nedokázal mi odpovědět na 

většinu mých otázek a spíš mě odkázal na daný regál a s tím, ţe tam najdu bliţší informace o 

hledaném výrobku.  (0) 

 

3. Označení jména kontaktního zaměstnance 

 - Zaměstnanec měl vizitku upevněnou na pracovním oděvu. (2) 

 - Zaměstnanec neměl ţádné označení, ale byl oblečen do pracovního oděvu. (1) 

 - Zaměstnanec neměl ţádné označení a neměl na sobě pracovní oděv. (0) 

 

 



  

4. Úroveň jednání 

- Zaměstnanec, kterého jsem oslovila, měl velmi příjemné a profesionální vystupování. Jeho 

projev byl srozumitelný. Hovor byl ukončen po zodpovězení všech mých otázek. (2) 

- Zaměstnanec drogerie působil velmi příjemně, ale uţ méně profesionálně a jeho projev byl, 

ale zmatený. Rozhovor byl ukončen po zodpovězení všech kladených otázek. (1) 

- Zaměstnanec drogerie působil nepříjemně, neprofesionálně a nedokázal hovořit 

srozumitelně. Hovor ukončil zaměstnanec, aniţ by mi odpověděl na všechny mé otázky, spíš 

mě odkázal na informace, které jsou uvedené na obalu výrobku.  (0) 

 

5. Doba čekání na obslouţení 

- Nemusela jsem čekat. (2) 

- Doba čekání do 5 min. (1) 

- Doba čekání 10 min a víc. (0) 

 

F. MATERIÁLY A INFORMACE POSKYTNUTÉ NA 

PRODEJNĚ 

Časopis, který vydává daná drogerie. (1) 

Akční leták. (1) 

Leták s větším mnoţstvím informací o daném výrobku. (1) 

Informace s pokyny, jak získat členskou kartu dané drogerie. (1) 

Účtenku o nákupu výrobků. (1) 

Informace o drogerii. (1) 

Členská karta. (1) 

Dárkový poukaz. (1) 

Kupóny na zboţí. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

G. INFORMACE 

Mapka kde je naznačeno místo drogerie a popis, jak se k ní dostat (1) 

Provozní doba (1) 

Kontakty (1) 

Seznam poboček jednotlivých drogérií (1) 

Základní informace o společnosti, reference (1) 

Akční leták nebo časopis (1) 

Aktuální informace (1) 

Poskytované sluţby (1) 

Vlastní značky (privátní značky)  (1) 

Kariéra – volná místa (1) 

Poradna (1) 

Press centrum (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

Příloha č. 3 

Odůvodnění výsledků fiktivního nákupu 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 4  Seznam fotografií a informací jednotlivých vybraných drogérií 

Drogerie Rossmann Ostrava 

Drogérie Rossmann Ostrava se nachází v centru města Ostravy na adrese: 

Poštovní 8 

Ostrava - centrum 

702 00 

 

Otevírací doba: 

Po - Pá: 08:00 - 19:00 

So: 08:00 - 14:00 

Ne: zavřeno 

 

 
Umístění drogérie Rossmann Ostrava 

 

Výkladní skříň drogérie Rossmann Ostrava 

 

 

Drogérie Rossmann Ostrava 

 



  

Drogérie Dm Ostrava 

Drogérie Dm Ostrava se nachází v centru města Ostravy na adrese: 

Puchmajerova 208 / 1 

Ostrava 

702 00 

 

Otevírací doba: 

Po - Pá 8:00 - 19:00 

So 8:00 - 13:00 

Ne: zavřeno 
 

Umístění drogérie Dm Ostrava 

 

 

Výkladní skříň drogérie Dm Ostrava 

 

 

Drogérie Dm Ostrava 

 



  

Drogérie Schlecker Ostrava 

Drogérie Schlecker Ostrava se nachází v centru města Ostravy na adrese: 

 

Masarykovo náměstí 3090/15 (OD LASO) 

Ostrava 

702 00 

 
Otevírací doba: 

Po – Pá: 9:00 – 19:00 

So: 9:00 – 15:00 

Ne: zavřeno 

 

Umístění drogérie Schlecker Ostrava 

 

         Výkladní skříň drogérie Schlecker Ostrava 

 

 

Drogérie Schlecker Ostrava 

 



  

Drogérie Teta Ostrava 

Drogérie Teta Ostrava se nachází v centru města Ostravy na adrese: 

 

Čs.legií 20 

Ostrava 2 

702 00 

 
Otevírací doba: 

Po - Pá 8:00 - 18:00 

So 8:00 - 12:00 

Ne: zavřeno 

 

Umístění drogérie Teta Ostrava 

 

             

           Výkladní skříň drogérie Teta Ostrava 

 

Drogérie Teta Ostrava 

 



  

Drogérie Rossmann Karviná 

Drogérie Rossmann Karviná se nachází v centru města Karviná na adrese: 

 

Tř. 17. listopadu 2/23 

Karviná 

733 01 

 

Otevírací doba: 

Po - Pá: 9:00 – 19:00  

So: 9:00 – 13:00  

Ne: zavřeno 
Umístění drogérie Rossmann Karviná 

 

Drogérie Rossmann Karviná 

 

 



  

Drogérie Dm Havířov 
 

Drogérie Dm Havířov se nachází v centru města Havířov na adrese: 

 

Náměstí Republiky 860 (OD Elán) 

Havířov – Město 

736 01 

 

Otevírací doba: 

Po - Pá 9:00 - 20:00 

So 9:00 - 14:00 

Ne: zavřeno 

 

Umístění drogérie Dm Ostrava 

 

Drogérie Dm Havířov 

 



  

Drogérie Schlecker Havířov 
 

Drogérie Schlecker Havířov se nachází v centru města Havířova na adrese: 

 

Fibichova 225 

Havířov – Město 

736 01 

 

Otevírací doba: 

Po – Pá: 8:00 – 18:00 

So: 8:00 – 12:00 

Ne: zavřeno 

 

Umístění drogérie Schlecker Havířov 

 

         Výkladní skříň drogérie Schlecker Havířov 

Drogérie Schlecker Havířov 

 



  

Drogérie Teta Havířov 
 

Drogérie Teta Havířov se nachází v centru města Havířova na adrese: 

 

Národní třída 4/577 

Havířov  

736 01 

 

Otevírací doba: 

Po – Pá: 8:30 – 17:30 

So: 8:30 – 11:30 

Ne: zavřeno 

 

Umístění drogérie Teta Havířov 

 

Výkladní skříň drogérie Teta Havířov 

 

Drogérie Teta Havířov 

 


