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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zaměřuje, jak už její název vypovídá, na zanalyzování úrovně 

merchandisingu v drogeriích. Na tomto místě může být konstatována prostá myšlenka: 

co navenek lépe vypadá, to je i lépe prodáváno. Tímto pravidlem se řídí většina prodejců, 

proto se můžeme setkat na každém kroku s billboardy a zářivými reklamami, které propagují 

daný výrobek. Do reklamy vně prodejních míst jsou investovány velké finanční prostředky 

s jediným cílem, a to nalákat zákazníka ke koupi. Lze potom považovat za paradoxní, že 

jednotlivá hlediska merchandisingu nejsou mnohdy brána na zřetel, nebo jim nebývá 

přikládán velký význam, který bezpochyby mají. Spojením různých pravidel a možností, které 

merchandising nabízí, totiž prodejce dosáhne snadněji svého cíle, tedy optimálního prodeje. 

Většina zákazníků vstupuje do maloobchodní prodejní jednotky s konkrétním cílem, jímž 

je koupě určitého výrobku. To, co by ale mělo být pro prodejce klíčové, je uspokojení potřeb 

zákazníka a s tím související prodej zboží. Je tedy nutné zvolit takový způsob prodeje zboží, 

díky němuž zákazníka osloví a produkt bude úspěšně prodán. 

Dále je vhodné mít na paměti, že správně aplikovaný merchandising není pouze věcí 

prodejce, ale je nutné zohlednit potřeby zákazníka. Takto vznikají dva různé pohledy 

na vystavené zboží, které je nutno skloubit. Zákazníci by se v prodejní jednotce měli cítit 

dobře a nakupování by pro ně mělo být pohodlnou záležitostí. Prezentace zboží by tudíž 

neměla být agresivní, ale přitom musí dostatečně upoutat zákazníkovu pozornost. Dále musí 

být také způsob vystavení zboží adekvátní vzhledem k celkovému designu prodejní jednotky, 

včetně výloh a vnější reklamy. Uvedené faktory jsou pro prodej velmi důležité. Pokud výloha 

zákazníka dostatečně naláká, vejde do prodejní jednotky a zajímavá prezentace zboží jej 

pravděpodobně přesvědčí ke koupi produktu. Ačkoliv slevy a „příjemné“ ceny zboží hrají 

důležitou roli, pokud je zboží správně vystaveno, nemusí být cena nejdůležitějším 

rozhodujícím faktorem.  

Produkt, který je pro výzkumnou část práce stěžejní, jsou zubní pasty. Ty byly vybrány 

s ohledem na to, že se jedná o výrobek denní potřeby, který každý člověk běžně nakupuje. 

Ze široké nabídky sortimentu zubních past byla zvolena značka Signal. Tento výběr byl 

stanoven zcela subjektivně, jelikož autorka práce je jejím uživatelem. 
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Tato práce si tedy klade za cíl analyzovat současnou úroveň merchandisigu na zvoleném 

produktu, tedy zubních past Signal, ve vybraných maloobchodních řetězcích na území města 

Ostravy.
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2 CHARAKTERISTIKA DROGISTICKÉHO TRHU 

Následující část práce je zaměřena na bližší vymezení a popsání drogistického trhu v ČR. 

Tato kapitola není určena k podrobnému popisování všech struktur a soustav, které lze 

na uvedeném trhu nalézt. Cílem je zachytit a popsat drogistický trh jako celek. 

Jelikož není drogistický segment prodáván pouze v drogeriích, je dobré seznámit 

se se současnou situací, která panuje na maloochodním trhu. Nejprve bude provedena 

charakteristika maloobchodního trhu jako celku, poté bude popsána aktuální situace 

na drogistickém trhu. Dále budou charakterizovány jednotlivé subjekty působící 

na drogistickém trhu, které jsou předmětem dalších analýz. 

2.1 Současný stav maloobchodního trhu v ČR 

Současnou ekonomickou situaci na maloobchodním trhu zásadně ovlivnila ekonomická krize, 

která v roce 2008 zasáhla společnost. Aktuální prognózy budoucího vývoje trhu ukazují, že 

největší dopad ekonomické krize byl již překonán a trh se pomalu zotavuje. Stále se však nedá 

hovořit o jednoznačně růstovém trendu. Z pohledu maloobchodu je třeba konstatovat, že 

ekonomická krize nepřinesla pouze negativní jevy, ale také jevy pozitivní. Ty jsou patrné 

v práci maloobchodníků, kteří v období krize museli přehodnotit své priority. Pro udržení 

rentability podniku bylo nutné zlepšit zejména nastavení firemních procesů a zefektivnit 

nákladovost společnosti. 

Srovnání obratu tržeb největších světových obchodních skupin za rok 2010 dokazuje, že 

většina společností úspěšně aplikovala své krizové plány a dokázala překonat těžké období. 

Tržby 250 největších světových maloobchodních řetězců se v roce 2010 zvýšily o 5 % oproti 

červnu minulého roku na 3,94 mld. dolarů (79,5 bilionu Kč). Zároveň došlo také k zrychlení 

růstu zisku z 3,1 % na 3,8 %. Srovnání tržeb 10 světově největších maloobchodních řetězců 

zobrazuje Tab. 2.1, z níž je patrné, že největších tržeb dosahují maloobchodníci v USA 

a v Německu. Uvedené hodnoty vyplývají ze studie Global Powers of Retailing provedené 

společnosti Deloitte a Stores Media. [24] 
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Tab. 2.1 Srovnání tržeb 10 největších světových MO řetězců 

 

Zdroj: Regál (2/2012, str. 14, autorsky upraveno) 

Porovnání výše tržeb maloobchodních řetězců na českém trhu v roce 2010 provedla 

společnost INCOMA GfK. Z výsledku šetření vyplynulo, že největší obchodní skupiny 

na českém trhu dosáhly v roce 2010 úhrnných tržeb ve výši 309 mld. Kč. Oproti minulým 

letům šlo o velmi mírný nárůst, který odpovídá celkové situaci v maloobchodě. [34] 

Vývoj počtu prodejen a celkové tržby 10 největších tuzemských maloobchodních řetězů 

zobrazuje Tab. 2.2.  
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Tab. 2.2 Top 10 obchodních řetězců v ČR 

 

Zdroj: Retail Info Plus (5/2011, str. 11) 

Z Tab. 2.2 je patrné, že největších tržeb v roce 2010 dosáhla skupina Schwarz, která je 

na českém trhu reprezentována společnostmi Kaufland a Lidl. Na druhém místě byla skupina 

Rewe, která zastřešuje společnosti Billa a Penny Market. Billa je obratově nejsilnějším 

hráčem mezi supermarkety a Penny Market je lídrem v rámci diskontních řetězců. Třetí místo 

obsadilo Tesco Stores ČR a další v pořadí následuje společnost Ahold CR provozující 

hypermarkety a supermarkety pod společnou značkou Albert. [34] 

Situace na maloobchodním trhu je velmi proměnlivá a na jejím vývoji se výrazně podílí 

mnoho makroekonomických faktorů. Zásadní vliv na koupěschopnost poptávky má 

především kupní síla obyvatel. Velikost kupní síly obyvatel ČR v jednotlivých krajích byla 

předmětem výzkumu, který v roce 2010 provedla společnost INCOMA GfK. Z výsledků 

šetření vyplývá, že regionální rozdíly v koupěschopnosti obyvatelstva se neustále prohlubují. 

Nejmarkantnější rozdíly jsou patrné zejména mezi západními a východními oblastmi ČR. 

Faktem je, že bohatší území ČR stále více zvyšují svůj náskok na úkor ekonomicky slabších 

oblastí. Úroveň kupní síly v přepočtu na obyvatele je nejvyšší v Praze, kde o 32 % přesahuje 

hodnotu českého průměru. Další území, jehož kupní síla obyvatel se udržuje na předních 
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příčkách pomyslného žebříčku, leží v okolí Prahy. Jsou jimi především Říčany, Brandýs nad 

Labem, Stará Boleslav a Čelakovice. Mezi okresy s nejvyšším indexem kupní síly se řadí 

pouze jedno moravské město, a to Brno. Na druhé straně obyvatelé s nejnižší kupní sílou žijí 

převážně v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V periferních oblastech ČR se úroveň kupní 

síly pohybuje dokonce pod 70 % českého průměru. Obecně můžeme říct, že vyšší výdaje 

si mohou častěji dovolit obyvatelé velkých měst. Průměrný obyvatel města s více než 100 000 

obyvateli si může dovolit výdaje o 18 % vyšší než obyvatelé žijící v obcích s méně než 

50 000 obyvateli. Maloobchodníci si uvědomují regionální rozdíly v koupěschopnosti 

obyvatel a přizpůsobují se jí, což je patrné zvláště při pozorování rozmístění prodejních 

jednotek. Ty jsou ve velkém počtu umísťovány do měst a přilehlých oblastí. [22] Grafické 

zobrazení regionálních rozdílů kupní síly obyvatelstva v krajích ČR zobrazuje mapa, která je 

součástí přílohy č. 4. 

Jelikož se tato diplomová práce zabývá problematikou merchandisingu, je vhodné seznámit se 

se společnostmi, které nabízejí tyto služby na českém i zahraničním trhu. Tab. 2.3 obsahuje 

seznam nejúspěšnějších společností na trhu. Míra úspěšnosti je zde vyhodnocena podle výše 

obratu firmy v roce 2010. 

Tab. 2.3 Společnosti nabízející služby merchandising 

 

Zdroj: ZBOŽÍ & PRODEJ, (11/12/2011, str. 55, autorsky upraveno) 
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Společnosti nabízejí velké množství merchandisingových služeb, které lze rozdělit do dvou 

hlavních skupin, a to péči o prodejní místo a podporu prodeje.  

Péče o prodejní místo zahrnuje kontrolu prodejního místa, výskytu výrobku, minimální 

trvanlivosti, označení zboží, umístění výrobku, pravidelného doplňování zboží, listingu, 

úpravy zboží v regálech a ve skladu. Do skupiny podpory prodeje lze zařadit následující 

služby: sales promotion, event promotion, in-store promotion, out-of-store promotion, 

spotřebitelské soutěže, road show, věrnostní programy a reklamní materiály. [23] 

Uvedené společnosti nabízí všechny výše popsané merchandesingové služby. Zajímavostí 

také je, že společnost Unilever ČR, spol. s r.o. využívá merchandesingových služeb od tří 

nejúspěšnějších společností: ppm europe, a.s., 4P&P, spol. s r.o. a FIELD FORCE ČR, s.r.o. 

[23] 

Po nastínění situace, která v současnosti vládne v ČR a ve světě na maloobchodním trhu, je 

vhodné, vzhledem ke zvolenému tématu práce, se více zaměřit na drogistický trh, zejména 

pak na trh s ústní hygienou. 

2.2 Charakteristika drogistického trhu v ČR 

Stejně jako ostatní trhy prodělal i drogistický trh za dobu své existence mnoho zajímaných 

změn a procesů. Pro účely práce však není nezbytně nutné podrobně se zabývat jednotlivými 

vývojovými etapami. Důležitější je vytvoření objektivního shrnutí současného stavu, 

ve kterém se drogistický trh a zejména trh s ústní hygienou aktuálně nachází. 

Velikost celkových výdajů domácností za rok 2010 a množství finančních prostředků, které 

vynaložily na nákup drogistického zboží, lze vidět v následující Tab. 2. 4. Výdaje domácností 

na drogistické zboží jsou dále děleny na množství výdajů podle formy zaměstnání a vzdělání 

osoby v čele domácnosti. [37] 
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Tab. 2.4 Peněžní vydání domácností na drogistické produkty 

(průměr na osobu v Kč/rok) 

 

Zdroj: Český statistický úřad (autorsky upraveno) 

Čisté peněžní výdaje na jednotlivce činily průměrně 130 019 Kč, z toho nejvíce utratili lidé 

s vyšším vzděláním (149 102 Kč) a lidé samostatně výdělečně činní (130 251 Kč). Zubní 

pasty lze zařadit ke skupině drogistického zboží pro osobní hygienu. V roce 2010 byl 

průměrný výdaj osoby v domácnosti na drogistické produkty 1 313 Kč. I zde nejvíce utratili 

lidé s vyšším vzděláním a lidé samostatně výdělečně činní. Nejméně pak utratili důchodci bez 

EA členů, a to 894 Kč na osobu. [37] 

Na trhu s ústní hygienou lze nalézt širokou nabídku produktů. Největší podíl zaujímají zubní 

pasty, kartáčky a ústní vody. Zbylé pomůcky, jako například zubní nitě, již nedosahují tak 

výrazného podílu na trhu. V rámci sortimentu zubních past je největší poptávka 

po prémiových segmentech, které představují například pasty na citlivé zuby, bělící zubní 

pasty, dětské a medicinální zubní pasty. V kategorii zubních kartáčků je zaznamenána 

zvýšená poptávka po elektronických zubních kartáčcích a dlouhodobě roste také segment 

ústních vod. Při rozhodování o nákupu zboží ústní hygieny se zákazníci řídí převážně podle 

tzv. semi-medicinálních značek. Jde o produkty, které se v komunikaci opírají o výsledky 

vědeckého výzkumu, klinických studií a doporučení stomatologů. [26] 

Subjekty drogistického trhu 

Jelikož byl primární cíl výzkumu, který je obsahem praktické části práce, stanoven na zjištění 

úrovně merchandisingu v uvedených drogistických řetězcích, bude velmi přínosné seznámit 

se s jednotlivými společnostmi. 

Následující Tab. 2.5 zobrazuje největší výrobce produktů ústní hygieny seřazeny podle 

velikosti obratu společnosti v roce 2010. 
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Tab. 2.5 Výrobci produktů ústní hygieny 

 

Zdroj: ZBOŽÍ & PRODEJ; Kniha seznamů 2011 (5/2011, str. 50, autorsky upraveno) 

Subjekty drogistického trhu lze rozdělit do následujících skupin: dodavatelé (výrobci), 

maloobchody, velkoobchody a zákazníci. 

2.2.1 Dodavatelé (výrobci) 

Součástí práce je výzkumné šetření, jehož předmětem zkoumání jsou zubní pasty Signal. 

Z tohoto důvodu je stěžejní seznámit se s výrobcem těchto past, jímž je společnost 

Unilever ČR, spol. s.r.o. Tento subjekt je přítomen na drogistickém trhu již od 90. let 

19. století. V současnosti má již vybudováno 264 závodů a zaměstnává 174 000 lidí ve více 

než 100 zemích. V roce 2009 vykázala společnost celosvětový obrat ve výši 39,8 mld. euro. 

V tomto roce také investovala 891 mil. euro do výzkumu a vývoje, a dalších 89 mil. euro 

do komunitních projektů po celém světě. [36] 
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Společnost má vytvořené silné portfolio výrobků, které se skládá z více než 400 značek 

ve třech hlavních kategoriích zahrnujících péči o domácnost, osobní péči a potravinové 

značky. K nejznámějším značkám z kategorie péče o domácnost patří především čisticí 

prostředky Cif a Domestos. Z oblasti osobní péče se jedná o světově známé značky jako Axe, 

Dove, Lux, Rexona, Timotei a Signal. Nejznámější a nejpočetnější skupinu představuje 

kategorie potravinových značek, ta zahrnuje například čaje Saga a Lipton, zmrzlinu Algida, 

Ben&Jerry´s, rostlinné tuky Flora, Hera, Perla a Rama, koření Knorr, či majonézu 

Hellmann´s. [36] 

Další společnosti, jejichž portfolio výrobků zahrnuje produkty ústní hygieny, jsou např. AB 

Cosmetics, s.r.o., ALPA, a.s., COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., 

GlaxoSmithKline, s.r.o., HENKEL ČR, spol. s r.o., Johnson & Johnson, s.r.o. nebo 

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. Nejvyšších obratů z prodeje výrobků ústní hygieny, 

dosáhla v roce 2010 firma Spolpharma, s.r.o. a Ženšen s.r.o. Firma Spolpharma, s.r.o. 

vykázala v uvedeném roce finančního obrat 365 mil. Kč. Druhého nejvyššího obratu dosáhla 

firma Ženšen s.r.o., u níž dosáhl obrat z výrobků ústní hygieny 2,8 mil. Kč. [14] 

2.2.2 Maloobchody 

Na drogistickém trhu lze nalézt mnoho společností specializujících se na prodej drogistického 

zboží, tzn. drogerií. Je zde široké zastoupení tuzemských podnikatelů, ale také celosvětových 

drogistických řetězců. Dle výzkumu TOP 50 obchodu v ČR v roce 2009, který provedla 

společnost INCOMA GfK, se ve skupině obchodníků specializovaných na drogerií 

na nejvyšších příčkách umístily následující společnosti: dm drogerie markt s.r.o., p.k.Solvent 

s.r.o., ROSSMANN, spol.s r.o., SCHLECKER a.s. [11] 

p.k.Solvent s.r.o.  

Firma p.k.Solvent s.r.o. provozuje maloobchodní síť, jež tvoří koncept Teta Klub. Ten je 

provozován dceřinou společností PKS-Family drogerie (210 MOJ), partnery – podnikateli 

(300 MOJ) a podnikateli, kteří spolupracují pouze na bázi značky a promoce (170 MOJ). [17] 

Na území ČR mají prodejny TETA drogerie širokou působnost. Nalézá se zde 700 prodejen. 

V rámci Moravskoslezského kraje můžeme navštívit 79 prodejen a přímo v Ostravě je 

14 těchto drogerií. [34] 
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Cíle společnosti jsou odlišné od stávající konkurence. Ta upřednostňuje situování svých 

prodejen v nákupních centrech a také v centru města. Oproti tomu drogerie TETA jsou 

umístěny v postraních „městských uličkách“, čímž se snaží co nejvíce přiblížit svým 

zákazníkům. Kromě profitu z výhodných cen zákazníci ušetří svůj čas a peníze za dopravu 

do vzdálenějších prodejen. [34] 

Společnost využívá ke komunikaci se svými zákazníky především osobní komunikací. 

V rámci komunikační strategie se společnosti snaží vytvořit prostředí, které plně uspokojuje 

potřeby zákazníků a motivuje je ke koupi nabízeného zboží. Dalším významným 

komunikačním prostředkem jsou webové stránky maloobchodního řetězce. [34] 

dm drogerie markt s.r.o. 

Společnost dm drogerie markt s.r.o. má zastoupení prodejních jednotek v rámci celé Evropy. 

První prodejní jednotka byla založena v roce 1973 na německém trhu. Další lokality 

působnosti jsou v Rakousku, Srbsku, Bulharsku a v dalších šesti zemí ve střední 

a jihovýchodní Evropě. V ČR byla první prodejna slavnostně otevřena v roce 1993, a to 

v Českých Budějovicích. V současné době operuje na tuzemském trhu již 200 prodejen, 

z toho 19 v rámci Moravskoslezského kraje. Na území města Ostravy lze nalézt 6 prodejen. 

[28] 

Obchodní výsledek společnosti v ČR za rok 2010/2011 překonal obrat 6 mld. euro, což 

představuje nárůst oproti přecházejícímu roku o 9,3 %. [18] Prodejny společnosti jsou 

situovány do měst nad 10 tisíc obyvatel, případně i menších měst s velkou spádovou oblastí. 

Filiálky společnosti jsou umístěny pouze na hlavních nákupních třídách měst v oblastech 

s nejvyšší mírou frekvence obyvatelstva (náměstí, pěší zóny) nebo v nákupních centrech. [28] 

ROSSMANN,spol.s r.o 

Společnost ROSSMANN,spol.s r.o. představuje dominantní síť prodejen drogerií a parfumerií 

ROSSMANN. Obchodní výsledek společnosti za rok 2010/2011 překonal obrat 4,6 mld. euro, 

což představuje nárůst oproti přecházejícímu roku o téměř 13 %. Jde o třetí největší německý 

drogistický řetězec, který v současné době provozuje 2 450 obchodů, z toho je pouze 

v Německu umístěno 1 600 prodejen. Další lokality působnosti je možné nalézt v Polsku, 

Maďarsku, ČR, Albánii a Turecku. [21] Na českém trhu působí od května 1994, kdy byla 

otevřena první prodejna v Českých Budějovicích. Poté následovaly další pobočky na území 

celé republiky. Začátkem roku 2011 společnost provozuje v ČR již 111 prodejen. V rámci 
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Moravskoslezského kraje je soustředěno 17 prodejen a na město Ostrava poté připadá 

6 prodejen. Drogerie ROSSMANN dává přednost umísťování prodejen na frekventovaná 

místa, jako jsou pěší zóny a centra měst tak, aby byly co nejblíže zákazníkům. [29] 

SCHLECKER a.s. 

Společnost SCHLECKER a.s. původně provozovala, a to od roku 1974, síť diskontních 

drogerií pouze na německém trhu. V roce 1987 začala však rozšiřovat svůj koncept 

i do zahraničí. Prvních deset let existence byla spojena se značkou droxi drogerie. V roce 

2007 vstoupila do kapitálového koncernu se společností SCHLECKER a.s. V současné době 

provozuje více než 14 000 obchodů a je zastoupena ve více než 13 zemích. [30] 

Na český trh vstoupila společnost v roce 1996. Dnes již provozuje více než 146 drogerií 

a 8 lékáren. V Moravskoslezském kraji můžeme najít 18 prodejen a přímo v městě Ostrava je 

umístěno 6 prodejních jednotek. [30] 

Další maloobchodní řetězce, v jejichž nabídce zboží lze najít zubních pasty Signal, jsou 

například diskonty Penny Market, Lidl, Billa, hypermarkety a supermarkety Albert, Tesco, 

Kaufland a podobně. 

2.2.3 Velkoobchody 

Na drogistickém trhu se samozřejmě vyskytuje velké množství společností, které 

se specializují na zásobování maloobchodních sítí či podnikatelských subjektů na B2B trhu 

drogistickými produkty. Patří k nim například společnosti KARFO velkoobchod, s.r.o., 

VENTO BOHEMIA, spol. s r.o., HIPS, s.r.o., ADAM & PARTNER, s.r.o., PEMA 

VELKOOBCHOD s.r.o. nebo velkoobchod KRUFIN s.r.o. [32] 

2.2.4 Zákazníci 

Ze studie Shopping Monitor, kterou provedla společnost INCOMA GfK vyplývá, že v roce 

2010 české domácnosti utratily nejvíce peněžních prostředků za potraviny a drogerii 

v hypermarketech. Procentuální výši výdajů spotřebitelů zobrazuje Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Podíl na tržbách jednotlivých MO řetězců v roce 2010 

 

Zdroj: ZBOŽÍ&PRODEJ (1/2011, str. 8) 

V roce 2010 utrácely domácnosti největší podíl peněžních výdajů za potraviny a drogerii 

v hypermarketech. Zde utratily až 43 % peněžních výdajů. Na druhém místě se v množství 

výdajů spotřebitelů umístily diskonty (25 %), 15 % výdajů pak utratí zákazníci 

v supermarketech a dalších 15 % v menších prodejnách. Dalším poznatkem, který studie 

přinesla, bylo definování profilu typického zákazníka. V hypermarketech a supermarketech 

nakupují potraviny a drogerii především mladší zákazníci (do 40 let) s vyšším vzděláním. 

Diskontní prodejny a menší prodejny jsou oblíbené u starších zákazníků s nižším vzděláním. 

Specializované prodejny, jako například drogerie, jsou atraktivní pro zákazníky především 

díky snadní dostupnosti, příjemnému a odborně vyškolenému personálu a také díky snadné 

orientaci na prodejně. [19] 

2.3 Trendy působící na drogistickém trhu 

Jak už bylo uvedeno výše, ekonomická krize přinesla mnoho opatření a nových způsobů 

komunikace firem se zákazníky. Jednou z možností, jak zvýšit věrnost zákazníků, jsou 

věrnostní programy. Důležitost tohoto stimulačního prostředku si drogistické řetězce plně 

uvědomují, a proto má každá společnost vypracovaný svůj věrnostní program. Nárůst zvýšené 

poptávky po věrnostních programech potvrdil i průzkum společnosti Detail Adventures 

(2011). Z výsledků výzkumu vyplývá, že v roce 2011 vzrostla poptávka o věrnostní programy 

oproti roku 2010 o 23 %. V porovnání s tzv. předkrizovými léty 2005 až 2008 je zde 

zaznamenán nárůst v poptávce po realizovaných věrnostních programech více než 80 %. 
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Dalším poznatkem z provedeného výzkumu je také charakteristika typického držitele 

věrnostního programu. Je jím spotřebitel ve věku 31 až 45let, střední a nižší příjmové 

skupiny, žijící ve městech od 10 000 obyvatel. V téměř 57 % jsou držiteli věrnostního 

programu ženy. [25]  

K současným trendům, které je možné v drogistických řetězcích pozorovat, nepatří pouze 

věrnostní programy, ale také rozšíření sortimentu o doplňkové služby. Ty dnes již patří 

do základní nabídky všech drogerií. Jde například o zvyšování informovanosti zákazníků díky 

tištěným „akčním letákům“ a zpracování fotografií, fotodárků a fotoalb v analogové i digitální 

kvalitě. K další velmi důležité a finančně náročné aktivitě patří činnost, která je obvykle 

definována jako společenská odpovědnost. V rámci této činnosti se společnosti většinou 

nevěnují dlouhodobě jedné činnosti, ale snaží se podporovat různé projekty. V různých 

podobách se společenská odpovědnost vyskytuje ve všech maloobchodních drogistických 

řetězcích. Například společnost ROSSMANN,spol.s r.o. zaměřuje svoji činnost především 

na pomoc lidem se zdravotním postižením. Letos již po třetí uspořádala kampaň s názvem 

5 000 000 Kč pro dětský úsměv. Tato aktivita spočívala v tom, že v průběhu šesti dnů bylo 

ve všech prodejnách označeno 280 vybraných produktů symbolem úsměvu. Po zakoupení 

označeného zboží byla celá částka (tržba bez DPH) předána nadaci Naše dítě. Letošní 

výtěžek z této akce dosáhl částky 10 072 011 Kč. [29]



 

19 

 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MERCHANDISINGU 

Dříve než budou vysvětleny jednotlivé pojmy, na kterých je teorie merchandisingu postavena 

(obchod, maloobchod, obchodní a marketingová politika), je nutné objasnit základní 

předpoklad, a to, zda lze merchandising vnímat jako nástroj sortimentní nebo komunikační 

politiky. Autoři odborné literatury se ve většině případů shodují, že jsou marketingové 

nástroje vzájemně provázány a provádět zde obvyklé dělení není efektivní. Podstatné je, že 

merchandising pomáhá obchodníkovi působit na zákazníka a zvyšovat prodej. Jednotlivé 

nástroje komunikační a sortimentní politiky lze chápat jako aktivity, které se při prodeji 

vzájemně doplňují a působí tak na nákupní chování zákazníka. [16] 

Následující text se bude postupně zabývat objasněním jednotlivých pojetí merchandisingu. 

Pro prezentování merchandisingu, jako prvku sortimentní politiky, je vhodné vysvětlit 

základní pojmy, kterými jsou obchodní a maloobchodní činnost. 

3.1 Definování maloobchodu 

„Obchod je specifická ekonomická činnost, jejímž prostřednictvím se uskutečňuje prodej 

a koupě zboží a poskytnutých služeb za určitou protihodnotu. Do obchodu zařazujeme 

všechny činnosti spojené s nabídkou a poptávkou uskutečňované mezi prodávajícím 

a kupujícím, které vedou k realizaci sjednané transakce za předem dohodnutých podmínek.“ 

[15, str. 6] 

Obchodem může být instituce či subjekt, jehož hlavní činností je nákup zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje. V nejširším pojetí jej můžeme chápat jako činnost, v jejímž rámci 

je uskutečňována směna – nákup a prodej zboží. Touto činností se mohou zabývat jak 

obchodníci, tak výrobci. [3] 

Obchod v ČR prošel od počátku dvacátého století poměrně složitým vývojem. V současné 

době zde působí několik charakteristických směrů, které podobu obchodu výrazně ovlivňují. 

Jde především o postupující globalizaci a internacionalizaci. Dokladem vysoké míry 

internacionalizace obchodu v ČR je, že na konci 90. let z TOP 10 světových obchodních firem 

jich sedm podnikalo na území ČR. Jsou zde patrné také změny v rozsahu a kvalitě 

maloobchodních sítí, rostoucí míře organizační koncentrace obchodních firem a neustále 

se „rozevírajícími nůžkami“ mezi velikostí obratu dosahovanou multinacionálními 
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retailingovými firmami a českými obchodními podniky. Výrazným prvkem, který společnost 

zaznamenala, je také rychlý nárůst hypermarketů a sílící tržní dominance obchodu. [3] 

Činnost obchodu lze diferencovat na velkoobchodní a maloobchodní. Velkoobchodní činnost 

spočívá především v nákupu a v prodeji zboží určeného pro další prodej nebo další 

zpracování. Maloobchodní činnost se zabývá prodejem zboží konečnému spotřebiteli. [3] 

S ohledem na zvolené téma diplomové práce, analýza merchandisingu v drogeriích, 

je primárně řešena otázka maloobchodní činnosti. 

„Maloobchod zahrnuje ty společnosti, které se primárně zaměřují na nákup výrobků od jiných 

organizací za účelem prodeje ke konečnému spotřebiteli, a to obvykle bez úprav, ale 

s poskytnutím služeb, které souvisejí s prodejem zboží.“
1
 [38, str. 1, autorsky přeloženo] 

Maloobchod je odvětví, jehož činnost spočívá v nákupu zboží od velkoobchodu nebo 

od výrobce a jeho následný prodej konečnému spotřebiteli, a to bez dalšího zpracování. 

Maloobchod vytváří vhodné seskupení zboží (prodejní sortiment) co do druhů, množství, 

kvality i cenových poloh. Poskytuje informace o zboží, zajišťuje vhodnou formu prodeje 

a předává marketingové informace dodavatelům tak, aby byla uspokojena přání spotřebitelů. 

[15] 

Hlavní činností maloobchodu je uspokojování potřeb domácností prostřednictvím prodeje 

zboží nebo služeb. Toto sdělení může být jednoduše shrnuto do základních funkcí 

maloobchodu, ke kterým patří nákup zboží k dalšímu prodeji spotřebitelům, podpora prodeje 

zboží a poskytování informací zákazníkům. Na tyto činnosti však navazují další specifické 

funkce maloobchodu, jako je získávání informací pro rozhodovací proces, přeprava zboží 

a převzetí podnikatelského a finančního rizika. [10] 

                                                 

1
  „Retailing involves those companies that engaged primarily in the aktivity of purchasing products from other 

organisations with the intent to resell those goods to the final customer, generally without transformation, and 

rendering services incidental to the sale of merchandise.“ [38, str. 1] 

 



 

21 

 

Maloobchod může efektivně plnit podnikatelskou činnost pouze v případě, že je na trhu 

vybudovaná maloobchodní síť. Maloobchodní síť lze charakterizovat jako uspořádaný soubor 

provozních jednotek, které se vyznačují vzájemnými vazbami. [9] 

Jednotlivé maloobchodní jednotky (MOJ) se mohou lišit dle formy prodeje, volby prodejního 

sortimentu, zvolené cenové hladiny, velikosti prodejen a dalších faktorů. Na základě 

uvedených kritérií se rozlišují různé typy MOJ. 

Prodej drogistického zboží je v současné době zahrnut do sortimentu mnoha MOJ. 

Ty se vzájemně odlišují především rozdílnou cenovou hladinou, velikostí prodejny, hloubkou 

a šířkou sortimentu. Podle jednotlivých kritérií, kterými jsou prodejní jednotky 

charakterizovány, lze velmi rychle stanovit, ve kterých MOJ je drogistické zboží nabízeno. 

Pro jasnější představu dělení jednotlivých typů MOJ nabízejících různý prodejní sortiment, 

je níže uvedena jedna z typologií prodejních jednotek. Ta dělí prodejní jednotky do třinácti 

skupin: větší hypermarkety, menší hypermarkety, větší supermarkety, menší supermarkety, 

samoobsluhy, pultové prodejny, diskontní prodejny, obchodní domy, hobbymarkety, drogerie, 

elektro, nepotravinářské prodejny a textil, oděvy. [11] 

Větší hypermarkety představují prodejní jednotky s prodejní plochou větší jak 5 000 m
2
. 

Svým zákazníkům nabízejí široký potravinářský i nepotravinářský sortiment. Forma prodeje 

je zde realizována prostřednictvím samoobslužných jednotek. Menší supermarkety 

a diskontní prodejny se od větších hypermarketů odlišují především ve velikosti prodejní 

plochy, která je stanovena od 2 500 do 5 000 m
2
. Dalším typem prodejní jednotky jsou větší 

supermarkety, které svým zákazníkům nabízejí široký sortiment potravinářského zboží 

a samoobslužnou formu prodeje. Prodejní plocha zaujímá 1 000 až 2 500 m
2
. Samoobsluhy 

a menší supermarkety se od větších supermarketů odlišují především velikostí prodejní 

plochy. Ta se v případě menších supermarketů pohybuje v rozmezí od 400 do 1 000 m
2
 

a v případě samoobsluh do 400 m
2
. Pultové prodejny se vyznačují širokým potravinářským 

sortimentem a prodejní plochou do 50 m
2
. Používá se zde specifická forma prodeje 

prostřednictvím pultové obsluhy. Obchodní domy mají prodejní plochu do 2 500 m
2
. Jde 

o vícepodlažní samoobslužné jednotky se specializovanými odděleními, která nabízejí široký 

potravinářský i nepotravinářský sortiment. Další typy MOJ se navzájem odlišují především 

prodejním sortimentem. Hobbymarkety nabízejí potřeby pro kutily, řemeslníky a zahrádkáře; 

drogerie kosmetiku, barvy a laky. Sortiment prodejní jednotky textil, oděv je zřejmý již 
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z názvu. V elektru najdeme spotřební elektroniku. Zboží, které nelze zařadit do uvedených 

skupin, spadá do sortimentu specializovaných nepotravinářských prodejen. [11] 

Další velmi často používané dělení MOJ je přiloženo jako součást přílohy č. 1. 

3.2 Komunikační politika 

V mnoha odborných literaturách je pojem merchandising spojován s komunikačními 

aktivitami, které jsou využívány maloobchodníky při prodeji zboží. Z tohoto důvodu 

je v následujícím textu merchandising představen jako jeden z hlavních nástrojů komunikační 

politiky. Pro snadnější pochopení vazeb, kterými merchandising působí na zákazníka 

a ovlivňuje tak výši prodeje, je vhodné seznámit se se základními poznatky. 

Marketingová komunikace je obecným označením všech složek komerční i nekomerční 

komunikace. Jde o řízený proces, jehož hlavním úkolem je informovat, přesvědčovat nebo 

ovlivňovat různé cílové skupiny a vést s nimi dialog. [16] 

„Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou firma 

používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých 

skupin veřejnosti.“ [3, str. 222]  

Schiffman a Kanuk [7] definují marketingovou komunikaci jako klíčový prostředek 

poskytující zákazníkovi povědomí o výrobku. Vytváří k němu kladný postoj, podněcuje 

zákazníka k jeho zakoupení a ukazuje, jak může daný výrobek řešit zákazníkovy problémy 

efektivněji než výrobek (nebo služba) konkurenční. Jde o záměrné a cílené vytváření 

informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je přijatelná pro stanovenou cílovou 

skupinu. 

Obecným cílem marketingové komunikace je zdůraznit užitek a hodnotu výrobku, 

vyzvednout vlastnosti výrobku a odlišit jej tak co nejvíce od konkurence. Tohoto 

maloobchodník dosahuje především poskytováním informací o výrobku a firmě. Pomocí 

efektivní marketingové komunikace se obchodník snaží zvýšit poptávku po výrobku, 

stabilizovat obrat prodeje a upevňovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a veřejností. [16] 

Marketingová komunikace by se neměla soustředit na řešení krátkodobých cílů, jako 

je například okamžité zvýšení povědomí o značce, změna spotřebitelských preferencí apod. 
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Smyslem marketingové komunikace by totiž mělo být dosahování dlouhodobých vztahů 

se zákazníky. [8] 

Marketingové komunikační aktivity můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, 

a to nadlinkovou (ATL – Above The Line) a podlinkovou komunikaci (BTL – Below The 

Line). [6] 

„Nadlinkové marketingové komunikační aktivity jsou charakterizovány jako neosobní část 

marketingových komunikací. [1, str. 138] 

Mezi marketingové komunikační aktivity nadlinkou patří především klasická reklama, 

realizovaná především prostřednictvím masmédií, tj. televize, rozhlasu, tisku a billboardů. [6] 

Finanční prostředky vynaložené v rámci této komunikační aktivity nazýváme přímé výdaje 

do  reklamy. [1] 

„Podlinkové marketingové komunikační aktivity jsou ty aktivity, které uplatňují osobní formy 

komunikace či formy přímo adresně a osobně působící na konečného spotřebitele. [1, str. 138] 

Mezi podlinkové komunikační aktivity patří takové prvky komunikačního mixu, jako 

například direct mail, sponzoring, teleshopping, výstavy a veletrhy, public relations, publicity, 

sales promotion a nakonec také merchandising a POP materiály. [6] Oproti nadlinkové 

marketingové komunikaci jsou tyto formy komunikace agresivnější a lépe cílené na vybranou 

skupinu zákazníků, čímž jsou samozřejmě účinnější. Vzhledem k současné úrovni 

rozvinutosti trhu a zkušenostem spotřebitelů, hrají přímé metody práce (prostřednictvím BTL 

marketingových komunikačních aktivit) stále výraznější roli, a to zejména díky jejich jasné 

měřitelnosti, velmi rychlým účinkům a dopadům. [1] 

Podle Bárty, Pátíka a Postlera [1] je možné merchandising zařadit do BTL marketingových 

komunikačních aktivit. Tuto skutečnost zachycuje následující Obr. 3. 1. 
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Obr. 3.1 Členění podlinkové marketingové komunikace 

 

Zdroj: Bárta, Pátík, Postler (2009, str. 142) 

In store komunikace se zaměřuje převážně na konečného spotřebitele. Jde například 

o spotřebitelské soutěže, ochutnávky, předváděcí akce, zboží prodávané ve speciálním balení 

a o další spotřebitelsky orientované aktivity. [1] 

Sales support aktivity se zaměřují na jednotlivé články distribučního řetězce. Důležitou roli 

zde hraje distribuce a její články, dále také loajalita či motivace. Ta se posiluje budováním 

numerické distribuce a penetrací trhu. [1] 

Sampling se zabývá problematikou efektivního představování nového výrobku či upraveného 

účinnější výrobku veřejnosti. Činnost samplingu je patrná především v hromadné distribuci 

vzorků a jiných materiálů. [1] 

Merchandising využívá poznatků o spotřebitelském chování s cílem ovlivnit zákazníka 

a přimět ho ke koupi určité značky zboží. Základním úkolem merchandisingu je způsob 

uspořádání prodejního místa. Jde o dlouhodobou práci s prodejním místem. [1] 

Event marketing se zabývá všemi aktivitami, které se zaměřují na zvyšování povědomí 

o značce zábavnou formou. S touto formou podlinkové marketingové komunikace se můžeme 

setkat na parkovištích před nákupními centry, na výstavách či veletrzích, nebo ve formě road 
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show na náměstích. Nedílnou součástí jsou také různé typy seminářů, dealerských setkání, 

team buildingů, konferencí a dalších aktivit. [1] 

Kupóning představuje různé druhy slev. Jde o akce typu 2 + 1 zdarma, speciální balení 

výrobků za výhodnou cenu, přímé cenové slevy formou „kup balení po 6 kusech a přímo 

na pokladně bude odečteno 10 Kč“ a další cenové akce. [1] 

3.3 Merchandising 

Po objasnění jednotlivých přístupů vnímání merchandisingu, bude nyní ponechán prostor 

na vymezení pojmu samotného. Existuje mnoho definic zabývajících se pojmem 

merchandising, český ekvivalent však pro toto slovo neexistuje. Lze jej definovat jako způsob 

uspořádání zboží v místě prodeje (merchandise = zboží, merchandising = práce se zbožím 

v prodejním prostoru). [1] 

„Merchandising lze charakterizovat jako takový způsob prezentace zboží na prodejní ploše 

(zejména samoobslužné), který zajistí obchodníkovi dosažení co nejvyššího obratu).“ 

[3, str. 341] 

Merchandising představuje proces, který vychází ze sledování chování zákazníků při nákupu. 

Zabývá se především typickým chováním zákazníků v prodejních místnostech v průběhu 

nákupu. Na základě empirických výzkumů poté stanovuje jednotlivé vzorce chování. [10] 

Pojem merchandising je možno definovat jako techniku optimalizace prodeje, která 

je založena na plánování umístění výrobků v regále či na prodejním místě. Jejím cílem 

je atraktivní, působivá a informující prezentace výrobku. [2] 

Stručně a poněkud zjednodušeně můžeme merchandising charakterizovat jako způsob 

vystavování zboží v prodejně. Zabývá se umísťováním a vystavováním zboží v prodejně 

(facing výrobků, uspořádání dle trvanlivosti, atd.), péči o prodejní místo (především čistota), 

zvýšení atraktivity místa prodeje, podporu prodeje atd. [16] 

Merchandising představuje soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům 

prodejního řetězce s cílem zajistit, aby se správné zboží nacházelo na správném místě, a to ve 

správný čas a za správnou cenu. [27]  
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Důvodů, proč se maloobchodníci zabývají činností merchandisingu, je mnoho. Tuto 

skutečnost potvrzuje i Underhill [13]. Uvádí, že při prezentaci zboží se vychází z toho, že 

každý nákup, který zákazník uskutečňuje, obsahuje položky plánovaného a položky 

impulzivního charakteru. Z výzkumů prováděných v USA vyplývá, že více než polovina 

nákupu (60 – 70 %) jsou položky neplánovaného (impulzivního) charakteru.  

Více než 60 % zákazníků při vstupu do prodejny nemá jasnou představou, jaké zboží nakoupí. 

Přibližně 6 % zákazníků má základní představu o svém nákupu a pouze 4 % zákazníků 

si s sebou nosí seznam věcí, které plánují nakoupit. Většina zákazníků se rozhoduje o koupi 

produktu až přímo v obchodě – jedná se tedy o impulzivní nákup. Především z tohoto důvodu 

je tedy velmi důležité zabývat se prioritně správným umístěním zboží a jeho propagací. [1] 

3.3.1 Pravidla merchandisingu 

Jednotlivá pravidla merchandisingu pocházejí především z empirických výzkumů, které 

se zabývají sledováním nákupního chování zákazníků v prodejnách. Získané poznatky lze 

nalézt v mnoha odborných literaturách. [13]  

Dle Zamazalové [16] je nutné při vystavování zboží dodržet následující zásady: 

- praktičnost, 

- estetičnost, 

- zachování přehlednosti a orientace v prodejně, 

- logika následnosti sortimentu a jeho seskupování, 

- systematičnost uspořádání zboží v regále dle značek, velikosti, chuti apod. 

Za nejdůležitější výsledky empirického výzkumu o chování zákazníků v maloobchodě uvádí 

Muláč a Váchala [10], že zákazníci:  

- dávají přednost vnějším komunikacím, 

- drží se převážně při pravém okraji uličky, 

- preferují pohyb proti směru hodinových ručiček, 

- mají určitý rytmus pohybu (nejdříve jdou rychle, poté zpomalí a v závěru opět 

zrychlí), 
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- vyhýbají se obrácení zpět, 

- neradi chodí do rohu místnosti, 

- vyhledávají poschodí tím řidčeji, čím více se vzdalují od vchodu.  

Internetový portál Fresh marketing [33] považuje za hlavní zásady merchandisingu: 

- sledovat konkurenci a být vždy o krok napřed, 

- podle věkové struktury okolí vyhodnotit ty nejzajímavější výrobky, které musejí být 

vždy lidem na očích, a to nejlépe po pravé straně, 

- nepodcenit propagaci a reklamu v okolí prodeje, 

- nastavit vhodné procesy na všech úrovních firemní struktury, 

- zajistit důslednou kontrolu merchandiserských aktivit (práce merchandisera). 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že nákupní chování zákazníků je v současné době 

podrobně zkoumáno. Aplikování výsledků výzkumu může ovlivnit kvalitu i kvantitu nákupu. 

Jednotlivé zásady se promítají do základních pravidel, které jsou nutné pro efektivní činnost 

merchandisingu. Ty říkají, že každý výrobek musí být uložen tak, aby se dal snadně 

identifikovat (facing výrobku), byl snadno uchopitelný a viditelně označený cenou. 

Dispoziční řešení prodejny má vést zákazníka levotočivě. Pomocí rozmístění atraktivního 

zboží je vytyčena ideální trasa a impulzivní zboží je umisťováno vždy napravo podél ideální 

trasy, základní druhy zboží se umísťují nalevo. Jednotlivé sortimentní skupiny mají 

vzájemnou návaznost dle nákupních zvyklostí zákazníků. [10] 

Dále je známo, že zákazníka nejvíce zaujme to, co uvidí jako první. Druhá a další značka 

v pořadí má tudíž již horší pozici a je vždy srovnávána s předchozí. [10] 

„Zákazník mířící s nákupním košem k prvnímu regálu si vybírá zboží ve směru své cesty podél 

polic. Čím víc uliček musí projít, tím je ochotnější impulsivně nakoupit i jiné zboží.“ 

[1, str. 217] 

Velká pozornost musí být věnována i umístění zboží v rámci regálu. Vystavování zboží 

v určité výšce má velký vliv na prodejnost výrobku. Závislost prodejnosti zboží na výšce 

umístění zboží v regálu je vidět v následující tabulce Obr. 3.2.  
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Obr. 3.2 Množství neprodaného zboží v závislosti na výšce regálu 

 

Zdroj: Bárta, Pátík, Postler (2009, str. 218) 

Nejzajímavější zboží nebo zboží, které chce maloobchodník nejdříve prodat, je umístěno 

přímo před očima zákazníka, tj. cca 1,5 metru od země. Výrobky umístěné výše nebo níže 

se prodávají méně, protože již nespadají přímo do centra zájmu zákazníka. Nejhorší místo pro 

výběr zboží je přímo na zemi nebo v nejspodnějším regálu. Z tohoto důvodu jsou výrobky 

z tzv. horkých míst ziskovější než z ostatních a většinou i dražší. [1] 

Bárta, Poster a Pátík [1] definují základní pravidla merchandisingu následovně: 

- realizace prodeje v místě, kde vzniká zákazníkova potřeba, 

- využití jak placených, tak i neplacených regálů podle podílu na trhu, 

- zboží umístěné ve výšce 150 cm je prodáváno nejvíce, 

- umístění zboží u pokladny zvýší prodej výrobku až 4krát, 

- druhé umístění přinese nárůst prodeje až o 60 % (zvýšení viditelnosti, 

z neplánovaného nákupu se stává nákup impulsivní), 

- uplatnění pravidla vertikálního uspořádání, 

- záruční lhůty (zboží s kratší záruční lhůtou patří dopředu regálu, s delší do zadní části 

regálu), 

- uplatnění propagačních materiálů přímo v místě nabídky zboží, 

- ze směru, kterým přichází nejvíce zákazníků, umístit pokud možno zboží první v řadě, 

- zboží stejné značky musí být pohromadě, 



 

29 

 

- první zboží ve vlastní řadě musí být nejdražší, 

- je-li výrobek dražší než srovnatelný konkurenční výrobek, měl by být umístěn dále 

od konkurenčního výrobku (stát první v toku zákazníků). 

Uvedená pravidla merchandisingu jsou ukázkou přístupu jednotlivých odborníků k této 

problematice. Z textu je patrné, že autoři používají zcela odlišnou formulaci, která není 

systematicky uspořádána, avšak obsahově se vzájemně neliší. Především z důvodů 

nesystematického uspořádání jednotlivých pravidel se autorka práce rozhodla vytvořit vlastní 

dělení, které vychází z výše uvedených poznatků.  

Pohyb zákazníků 

Při sledování pohybu zákazníků v místě prodeje je zřejmé, že se lidé pohybují ve většině 

případů stejným směrem. Tento pohyb zákazníků po prodejně je označován jako tok 

zákazníků. Lidé si při výběru zboží vytváří určitý směr a rytmus pohybu. Prodejnou prochází 

většinou proti směru hodinových ručiček a v rámci uliček se drží převážně při pravém okraji. 

Po vstupu do prodejny mají zákazníci tendenci jít rychle, poté zpomalí a zaměří se na výběr 

zboží, aby v závěru opět zrychlili a opustili prodejnu. Z pozorování nákupního chování 

zákazníků také vyplývá, že se při nákupu neradi obracejí zpět a vyhýbají se rohům místnosti.  

Layout prodejny 

Každý maloobchodník musí při založení prodejny vyřešit otázku dispozičního řešení 

prodejního místa. Má na výběr z jednotlivých typů layoutů prodejny (např. přímý layout, 

diagonální, ostrůvkový, smíšený či geometrický). Každý typ layoutu má své výhody 

i nevýhody, a ty musejí být před konečným rozhodnutím zohledněny. Základní pravidla, která 

jsou u všech typů layoutu společná, jsou volný prostor u vstupu do prodejny, důležitost pravé 

strany, synergie a rovnováha, maximální využití plochy, umístění pokladny a dostatek 

prostoru u východu. Pravidlo volného prostoru u vstupu a východu z prodejny říká, že alespoň 

v rozmezí 1 – 1,5 m
2
 od vchodu není umístěno žádné zboží. Pravidlo pravé strany vyplývá 

z psychiky zákazníků, proto vpravo umísťujeme drahé produkty. Zákazníci se také lépe cítí 

v prodejnách, které jsou symetricky uspořádané, čímž navozují atmosféru rovnováhy 

a přehlednosti. Umístění pokladny má také svá pravidla. Základní pravidlo říká, že nesmí být 

umístěna při vstupu do MOJ ani vlevo od vstupu. 
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Rozmístění zboží v rámci regálu 

Jsou-li dodržena základní pravidla, zvyšuje se tím přehlednost a snadnost orientace zákazníků 

při nákupu. Nejzajímavější zboží nebo zboží, které chce maloobchodník nejrychleji prodat, 

se umísťuje přímo před oči zákazníka, to je cca 1,5 m od země. Výrobky umístěné výše nebo 

níže od centra zájmu zákazníka se prodávají méně. Nejhorším místem pro umístění zboží 

je nejspodnější část regálu. Zde jsou k naleznutí především ekonomické privátní značky, které 

se vyznačují nízkou cenou, jednoduchým obalem, větším balením a nižší kvalitou. Dále 

je vhodné zvolit vertikální uspořádání zboží a zachovat systematičnost zboží v regále. Toho 

lze docílit tím, že je zboží umístěno pohromadě, seřazeno především dle značky. V rámci 

jednotlivých značek se poté vystavuje zboží dle velikosti, barevnosti, chuti, metody FIFO 

a podobně. 

Prezentace zboží 

Správné vystavování zboží má velký vliv na prodejnost výrobku. Sortiment by měl neustále 

obsahovat nové a originální prvky. Je nutné mít na paměti, že zákazníka zaujme jako první to, 

co první uvidí. Z tohoto důvodu se snažíme ze směru, kterým přichází nejvíce zákazníků, 

umístit zboží první v řadě. Je-li výrobek dražší než srovnatelný konkurenční výrobek, měl 

by být umístěn od konkurenčního v dostatečné vzdálenosti, avšak stále první ve směru toku 

zákazníků. Důležitá je také snadná identifikace zboží (facing výrobku). Každý výrobek musí 

být snadno uchopitelný a viditelně označený cenou. 

Propagace a reklama 

Dalším způsobem, jak může maloobchodník zvýšit prodejnost výrobku, je vhodná propagace 

a reklama. Z pohledu merchandisingu se jedná především o reklamu a propagační materiály 

umístěné přímo v místě nabídky zboží. Správné a vkusné užití těchto materiálů zvýrazní 

zboží, čímž zvýší zájem zákazníků o dané zboží, a tím i jeho prodejnost. Počáteční 

nesoustředěnost zákazníků můžeme překonat například upozorněním na akční nabídku dne. 

3.3.2 Prezentace zboží a prezentační prostředky 

Hlavním cílem prezentace zboží je co nejúčinněji představit zboží zákazníkovi, připoutat 

pozornost k výrobku a podnítit zájem k jeho koupi. Pro správné prezentování zboží lze využít 
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různé prezentační techniky, jako například prezentaci vertikální, horizontální, otevřenou, 

tématickou nebo prezentaci životního stylu, příbuzného zboží či prezentaci v blocích. [5] 

Vertikální prezentace 

Základem vertikální prezentace je vystavování zboží stejného druhu do hloubky sortimentu 

v úrovních pod sebou. Šíře nabídky je oproti tomu zdůrazněna v horizontálním směru. Tato 

prezentační technika se využívá především v prodejních jednotkách s větší hloubkou 

sortimentu. [5] 

Horizontální prezentace 

Opakem vertikální prezentace je horizontální prezentace. Ta je využitelná především 

v menších prodejních jednotkách, které nemají dostatek prostoru pro prezentaci většího 

množství zboží jednoho druhu. [5] 

Otevřená prezentace 

Otevřená prezentace předpokládá aktivní zapojení zákazníka. Ten si může zboží vyzkoušet, 

prohlédnout nebo porovnat s jiným, čímž zvyšuje sklon k nákupu. [5] 

Tematická prezentace 

Pro prezentaci různých druhů zboží, které jsou vystavovány společně jako součást jednoho 

celku, je využívaná tematická prezentace. [5] 

Prezentace životního stylu 

Prezentace životního stylu se využívá při prezentaci různých druhů zboží, které je určeno 

segmentu zákazníků se shodnou charakteristikou životního stylu (např. mladá móda). [5] 

Prezentace příbuzného zboží 

Při prezentaci příbuzného zboží je zboží vystavováno na základě tzv. myšlenkové orientace. 

Zákazník je při nákupu určitého zboží myšlenkově veden k sortimentu komplementárnímu 

(např. nábytek a bytové doplňky). Tato forma prezentace blízce souvisí s impulzivními 

nákupy. [5] 
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Prezentace v blocích 

Prezentace v blocích je vhodná především pro prezentaci zboží nového, unikátního či zboží 

za speciální cenu. Plocha je zde limitujícím faktorem, a proto se používá vystavování výrobků 

v blocích (spíše ve velkokapacitních jednotkách). [5] 

Zásad pro správnou prezentaci zboží je celá řada. Specifické požadavky na prezentaci se liší 

dle prodejního sortimentu i formy prodeje. Základní doporučení prezentace zboží popsal již 

Burstiner [4]: 

- sortiment by měl obsahovat vždy nové prvky, nebo musí alespoň nově působit, 

- prezentování zboží by mělo obsahovat originální prvky, 

- mnohotvárnost nabídky musí být pro zákazníka zřejmá, 

- jsou úseky, které by měly působit spíše chaoticky, bez přísného řádu, 

- pořádat na prodejní ploše akce, které přinášejí změnu vzhledu prodejní místnosti. 

Důležitou roli zde hraje také správné použití prezentačních prostředků, pomocí kterých 

maloobchodník komunikuje se svými zákazníky a informuje je o své činnosti. Základní funkcí 

prezentačních prostředků je funkce informační a komunikační.  

„Vhodné prezentační prostředky pozitivně ovlivňují nákupní atmosféru tím, že zlepšují 

orientaci zákazníka, poskytují mu doplňkové informace o zboží, upozorňují jej na zajímavé 

nabídky.“ [5, str. 237] 

Správné umístění prezentačních prostředků vychází z několika zásad: 

- velké orientační a informační tabule musejí být umístěny nad hlavami zákazníků nebo 

lépe na obvodových stěnách; malé poutače a letáky musejí být umístěny na místě 

s největší frekvencí procházejících zákazníků, 

- prezentační prostředky se umisťují směrem k výrobku, nikoliv od něj, 

- pomocí prezentačních prostředků vedeme zákazníka směrem, kterým chceme, aby šel, 

- prezentační prostředky nesmějí zákazníkovi překážet v pohybu nebo komplikovat 

přístup k výrobku. [5] 
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3.3.3 Další prvky podporující merchandising 

Jak bylo výše ukázáno (viz kapitola 3.3) na trhu existuje řada prvků, které přímo ovlivňují 

nákupní chování. Avšak můžeme zde nalézt také další nástroje, které mají za úkol 

merchandising podporovat. Jde především o správné používání POP materiálů
2
 a uvědomění 

si důležitosti nákupní atmosféry při nákupu. 

POP materiály 

„POP (point of sale či point of purchase) představuje soubor reklamních materiálů 

a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového 

sortimentu. Jedná se o nejvýznamnější spouštěč impulzivního chování spotřebitele.“ 

[2, str. 16] 

Struktura jednotlivých POP materiálů je popsána v mnoha odborných literaturách. Základní 

rozlišení POP materiálů je dle způsobu použití. Z tohoto hlediska můžeme POP materiály 

rozdělit na podlahové (např. podlahová grafika, stojany dočasné a trvalé, promostolky), 

regálové (např. cenové a dekorační info lišty, wobblery, stoppery, podavače), nástěnné (např. 

světelné reklamy, poster rámy a plakáty), u pokladen (např. stojánky na letáky, děliče 

nákupů, mincovníky, polepy pokladních pásů). [2] Podrobnější dělení je součástí přílohy č. 2. 

Při řešení problematiky správného použití POP materiálů je nutné dodržovat několik zásad. 

Především je dobré si uvědomit, že spotřebitelé chtějí především rychle a příjemně nakoupit. 

Je vhodné vytvořit speciálně vyznačené „emoční zóny“. Umístění POP materiálů by mělo 

vycházet z pohybu cílové skupiny po dané prodejně a musí se respektovat pravidlo „výšky 

očí“. Velmi důležité je, aby v žádném případě neomezovaly volný pohyb zákazníků 

po prodejně. Z tohoto důvodu je vhodné zvážit využití nadregálových dekorací. V případě 

přemisťování zboží na jiná místa, než jsou zákazníci zvyklí, se doporučuje vytvořit navigační 

systém, který zmírní negativní emoce spotřebitelů. Ideální je synergie emoční a informační 

roviny. Posledním nedostatkem, který se v MOJ velmi často vyskytuje, je částečné vyprodání 

propagovaných výrobků. [2] 

V případě, že MOJ nedodrží uvedená pravidla, nebudou využívány POP materiály efektivně. 

                                                 

2
 POP materiály (point of purchase) = POS materiály (point of sale) 
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Nákupní atmosféra 

„Nákupní atmosféru tvoří souhrn různých prvků, které působí jako stimuly na smysly 

zákazníka. V zásadě je můžeme rozčlenit podle toho, zda jsou svázány s vnějším nebo vnitřním 

designem maloobchodní jednotky.“ [3, str. 342] 

Vnější nákupní atmosféra představuje takové prvky, které ovlivňují zákazníka při 

rozhodování, zda má do prodejny vstoupit. Jako příklad můžeme uvést architekturu stavby, 

úpravu budovy, poutače, logo firmy, řešení vstupu do prodejny, výloha a parkoviště. Vnitřní 

nákupní atmosféra je pak vytvářena použitými materiály (dřevo, mramor, plast atd.), 

osvětlením, prostorovým řešením prodejny, způsobem vystavování zboží, hudební kulisou, 

čerstvostí a kvalitou zboží a mnoha dalšími faktory. Vnitřní atmosféra rozhoduje o tom, zda 

se zákazník cítí v prodejně spokojeně a či se do ní bude vracet. [3] 

Nákupní atmosféra je velmi úzce spjata se smyslovým marketingem. Smyslový marketing 

je jednou z marketingových disciplín, jehož cílem je podnítit spotřebitele k nákupu a posílit 

vztah ke značce působením na všechny jeho smysly. Vychází z faktu, že spotřebitel 

je ochoten strávit více času a utratit více peněz v prostředí, kde se cítí dobře, je stimulován 

hudbou, vůní a celkově příjemnou atmosférou.[2] 

Smyslový marketing se zaměřuje na všechny lidské smysly. Jde o vizuální, sluchový, 

čichový, chuťový a hmatový marketing. 

Vizuální marketing 

Zrak je nejvíce využívaným a stimulovaným smyslem v prodejním prostředí. 80 % vnějších 

informací jsou informace vizuální a barva. Barvy upozorňují a upoutávají pozornost 

zákazníků. Vyvolávají v zákazníkovi zájem přiblížit se a navštívit prodejnu. Mohou vyvolat 

emoční reakce, které jsou pro něj více či méně intenzivní a příjemné. [2] 

Sluchový marketing 

Hudba v prodejních místech má za cíl podpořit identitu obchodní společnosti a soulad 

s klientem. Má velký vliv na vnímání času zákazníků při nákupu. Klasická hudba má silnější 

vliv než populární, známá hudba více ovlivňuje výši vynaložené částky za nákupy 

a neplánované nákupy než hudba, kterou zákazníci neznají. [2] 
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Čichový marketing 

Příjemná vůně dokáže ovlivnit postoje spotřebitelů, a to zejména vnímání času, vizuální 

a chuťové vnímání. Člověk je schopen rozlišit až 400 různých vůní. Díky čichu jsou 

vyvolávány dávno zapomenuté pocity a vzpomínky. [2] 

Chuťový marketing 

Jde o významný další marketingový nástroj, který umožňuje odlišit se od konkurence. [2] 

Hmatový marketing 

Možnost doteku sbližuje zákazníka s výrobkem či prodejním místem. Může být použit 

ve formě například měkkého koberce, který přispívá k pocitu pohodlí a pohody, čímž láká 

zákazníky k procházkám po prodejně. [2] 

3.3.4 Nástroj hodnocení merchandisingu (Total Shopscore Index) 

K hodnocení merchandisingu je vhodné využít kvalitativní analýzu, která zkoumá postavení 

výrobků společnosti (výrobce) z hlediska umístění a prezentace zboží v místě prodeje. Jde 

o analýzu Total Shopscore Index (TSI), která je zaměřena na procesy budování konkurenční 

pozice. Ten se vypočítá jako geometrický index tří indexů: inventory index, position index 

a presentation index. [12] 

Inventory index (index přítomnosti) 

Inventory index charakterizuje výskyt produktů v prodejních jednotkách. Je tvořen složkami 

forward stock (FWS), forward stock celkem, klíčovým a doporučeným sortimentem. 

Hodnocení inventory indexu je dáno prostřednictvím počtu facingů (produktů) 

v maloobchodní prodejně vůči konkurenci. Facing výrobku představuje každý viditelný 

výrobek v regále, přičemž počet výrobků, které jsou skryté v řadě za tímto výrobkem, není 

podstatný pro měření tohoto indexu. [12] 

Další důležitou veličinou je zvolení klíčového a doporučeného sortimentu. Klíčový sortiment 

představuje takové druhy zboží, které výrobce primárně zařazuje do nabídky maloobchodní 

jednotky. Doporučený sortiment znázorňuje rozšíření klíčového sortimentu o jednotlivé druhy 

zboží, které by se měly v dané prodejní jednotce nacházet. [12] 
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Inventory index lze jednoduše vypočítat pomocí vztahu 3.1: 

100
)( 321

n

c

F

KSDSCMFWSFWSFWSFWS
I   [%]    (3.1) 

kde: 

I ......................................... inventory index 

FWSc................................. FWS celkem 

FWS1 ................................ FWS značka 1 

FWS2 ................................ FWS značka 2 

FWS3 ................................ FWS značka 3 

CM .................................... category management 

DS ..................................... doporučený sortiment 

KS ..................................... klíčový sortiment 

Fn ...................................... počet hodnocených faktorů 

Position index (index pozice) 

Pomocí indexu pozice je hodnocena správnost umístění sledovaného produktu v rámci 

prodejního regálu. Předmětem sledování je zejména dodržení předem stanovených faktorů, 

které zvyšují prodejnost produktu: 

- systém uložení – hodnotí se dodržení pravidla uspořádání přepravek, které platí 

na prodejně, 

- image leadera – při průchodu prodejnou se zákazník nejdříve setká s danou značkou 

výrobkové kategorie, 

- pořadí značek – je dodrženo pravidlo horizontálního uspořádání značek, 

- nepřerušovaný blok – prezentované výrobky společnosti jsou uspořádány v jednom  

bloku bez přerušení konkurenčními značkami, 

- rotace zásob – je dodrženo pravidlo FIFO, tzn. výrobky, jejichž doba trvanlivosti brzy 

vyprší, jsou prodávány jako první, 

- merchandising – zákazník je schopen přečíst jméno značky dané společnosti. [12] 
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Index pozice se stanoví ze vztahu 3.2: 

100
)( 54321

n

PO
F

FFFFF
I  [%] (3.2) 

kde: 

IPO ..................................... position index 

F1 ...................................... systém uložení 

F2 ...................................... umístění výrobku 

F3 ...................................... pořadí značek 

F4 ...................................... nepřerušený blok 

F5 ...................................... rotace zásob 

F6 ...................................... merchandising 

Fn ...................................... počet hodnocených faktorů 

Jestliže je faktor splněn, dosadí se 1, pokud faktor splněn není, dosadí se 0. 

Presentation index (index prezentace) 

Presentation index vyjadřuje kvalitu prezentace konkrétního vystaveného produktu. 

Je hodnocen na základě následujících faktorů: 

- individuální ocenění – všechny výrobky jsou označeny cenovkou nebo jinak jasně  

viditelným označením, 

- sekundární ocenění – mimo prodejní sektor výrobku, existuje ocenění výrobků  

v blízkosti pokladny, ve výkladní skříni atd., 

- POP materiály v sektoru výrobku – dodržení pravidla, že POSM společnosti je velmi 

dobře  

umístěné v sektoru prodeje výrobkové kategorie a není poškozené, 

- sekundární umístění POP materiálů – dodržení pravidla, že POP materiály společnosti 

jsou sekundárně umístěné v jiné části prodejny, 

- čisté výrobky – všechny pozorované výrobky jsou čisté a označené, 

- čistá prodejní oblast výrobku – výrobkový sektor je uklizený a čistý. [12] 
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Index prezentace se vypočítá jako souhrn vybraných faktorů, který je následně vydělen 

celkovým počtem sledovaných faktorů, pomocí vztahu 3.3: 

100
)( 54321

n

P
F

FFFFF
I  [%] (3.3) 

kde: 

IP ....................................... index prezentace 

F1 ...................................... individuální ocenění 

F2 ...................................... sekundární ocenění 

F3 ...................................... POP materiály v sektoru výrobku 

F4 ...................................... sekundární umístění 

F5 ...................................... čisté výrobky 

F6 ...................................... čistá prodejní oblast 

Fn ...................................... počet hodnocených faktorů 

Hodnocení splnění či nesplnění jednotlivých faktorů je stejné jako u indexu pozice, tedy 

jestliže je faktor splněn, dosadí se za 1, pokud však faktor splněn není, dosadí se 0.  
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4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

Analýza merchandisingu v drogeriích byla provedena ve dvou logicky na sebe navazujících 

etapách. První je označena jako fáze přípravná, na niž navazuje fáze druhá, realizační.  

4.1 Přípravná fáze 

Při zpracování přípravné části výzkumu byl největší důraz kladen na jasné vymezení cíle, 

specifikaci výběrového souboru a důkladnou přípravu realizační části výzkumu. Kvalitní 

a podrobné zpracování přípravné fáze bylo klíčové pro hladký průběh zpracování realizační 

části.  

4.1.1 Účel a cíl výzkumu 

Účelem marketingového výzkumu bylo zjištění úrovně mechandisingu ve vybraných 

maloobchodních řetězcích. Sledovaným objektem se staly zubní pasty Signal, které 

na drogistický trh dodává společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. 

Cílem výzkumu byla analýza současné úrovně merchandisingu zubních past Signal 

ve vybraných maloobchodních řetězcích na území města Ostravy. Primárním cílem bylo 

zjištění úrovně merchandisingu ve vybraných drogistických řetězcích. Pozorování 

se specializovalo zejména na přítomnosti výrobků v prodejnách, pozici v rámci prodejní 

plochy a úroveň prezentace. Sekundárním cílem bylo srovnání úrovně mechandisingu 

vybraných drogerií a hypermarketů. 

4.1.2 Zdroje dat 

Pro úspěšnost výzkumu bylo nezbytné zajistit velké množství sekundárních a primárních dat. 

Sekundární data byla čerpána především z odborné literatury, internetových stánek 

společností a z ostatních odborných publikací. Významným zdrojem informací, ještě před 

samotným shromážděním primárních dat, byla také orientační analýza situace. Ta proběhla 

v rámci jednoho dne, kdy byly navštíveny jednotlivé drogerie (tzn. jedna drogerie za každý 

maloobchodní řetězec). Díky této aktivitě bylo získáno mnoho důležitých informací, které 

byly klíčové pro sestavení pozorovacích formulářů. 
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Nejnáročnější částí výzkumu byl sběr primárních dat. Ta byla zjištěna prostřednictvím 

pozorování, které proběhlo ve vybraných MOJ. 

4.1.3 Metoda sběru dat 

Potřebná data byla získána prostřednictvím kvalitativní analýzy. Pro výzkum byla zvolena 

metoda pozorování. To proběhlo osobně, skrytě a v přirozených podmínkách. Poznatky 

o přítomnosti výrobků v prodejně, o pozici v rámci prodejní plochy a prezentaci výrobků byly 

zaznamenávány do pozorovacích formulářů, které jsou doloženy v rámci přílohy č. 6. 

4.1.4 Základní a výběrový soubor 

Základní soubor tvořily prodejní jednotky drogistických maloobchodních řetězců 

a hypermarketů, které působí na území města Ostravy. V rámci sběru sekundárních dat bylo 

zjištěno, že je ve sledovaném území umístěno 14 prodejen drogerie Teta a po 6 prodejnách 

drogerií ROSSMANN, Schlecker a DM drogerií. Složení hypermarketů v Ostravě 

je následující: 3 prodejní jednotky Tesco, 4 prodejní jednotky Kaufland a 1 prodejní 

jednotka Albert. Celkově tedy základní soubor zahrnoval 32 drogerií a 8 hypermarketů. 

Výběrový soubor byl stanoven nereprezentativní metodou, a to záměrným výběrem 

na základě úsudku pozorovatelky. Tímto způsobem bylo do výzkumu zařazeno 12 drogerií 

a 5 hypermarketů. Pro dosažení co nejvyšší srovnatelnosti výsledků výzkumu bylo vhodné 

vybrat stejný počet prodejních jednotek jednotlivých maloobchodních řetězců. Z tohoto 

důvodu byly do výzkumu zařazeny tři provozovny Teta, ROSSMANN, Schlecker a DM 

drogerie a dvě provozovny Tesco a Kaufland. Maloobchodní řetězec AHOLD Czech 

Republic, a.s. v současné době provozuje na území města Ostravy dva hypermarkety. Jeden 

z nich byl však otevřen až 22. 3. 2012 jako součást komplexu OC FORUM NOVÁ 

KAROLINA. Jelikož sběr dat probíhal před otevřením zmíněného nákupního střediska, byla 

do výzkumu zařazena pouze jedna provozovna hypermarketu Albert. Konkrétní zapojené 

subjekty jsou uvedeny jako součást přílohy č. 5. 
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4.1.5 Hodnocení merchandisingu 

Úroveň merchandisingu v jednotlivých maloobchodních řetězcích byla počítána pomocí 

několika indexů, které jsou nutné pro výpočet souhrnného Total Shopscore indexu. 

K základním indexům pro výpočet TSI patří inventory index, position index a prezentation 

index. 

Inventory index (index přítomnosti) 

FWS daných výrobků byl hodnocen na základě počtu facingů jednotlivých druhů zubních past 

Signal umístěných v regálu MOJ vůči konkurenci. Výpočet FWS celkem byl dán počtem 

facingů všech druhů zubních past Signal vůči konkurenci. 

Na základě pilotáže a pozorovatelčina vlastního úsudku bylo také předem zvoleno kritérium 

splnění FWS celkem (min. 23 %). Pro splnění kritéria bylo tedy nutné, aby zubní pasty Signal 

zaujímaly alespoň 23 % prodejní plochy v sektoru zubních past. 

Klíčový sortiment představuje jednotlivé druhy zubních past, které se primárně nacházejí 

ve všech sledovaných drogeriích. V tomto případě byly za klíčový sortiment zvoleny tři druhy 

zubních past, které spadají v rámci nabídky produktů do kategorie základní péče.
3
 Jde 

o přípravky Signal Family Cavity protection, Signal Family Daily White a Signal Family 

Herbal. 

Na základě pilotáže a vlastního uvážení pozorovatelky byl stanoven doporučený sortiment. 

Ke klíčovému sortimentu byly přidány další tři produkty, a to Signal Anti Age, Signal X-fresh 

Aquamint a Signal White System. Tyto výrobky představují zástupce z dalších tří kategorií 

produktů, tzn. z kategorie komplexní péče, svěží dech a bělení zubů. Je zde předpoklad, že 

maloobchody, jejichž nabídka zubních past Signal obsahuje minimálně doporučený sortiment, 

tvoří pro zákazníka komplexní nabídku produktů. 

Pro výpočet indexu přítomnosti bylo také nutné stanovit kritéria přijetí
4
, která byly klíčová 

pro rozhodnutí o splnění či nesplnění stanovených podmínek. 

 

 

                                                 

3
 Nabídka produktů zubních past Signal je uvedena v příloze č. 3 

4
 Kritéria přijetí jsou součástí přílohy č. 18 
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Position index (index pozice) 

Index pozice byl hodnocen na základě jednotlivých proměnných. Pro účely výzkumu byly 

zkoumány následující proměnné: umístění výrobku, image leadera, umístění v úrovni očí, 

merchandising, retail ready package, sekundární uložení, nepřerušená řada, nepřerušený blok 

a cross merchandising. 

Presentation index (index prezentace) 

Index prezentace byl složen z devíti proměnných: individuální ocenění, sekundární ocenění, 

čisté a neponičené výrobky, čistá prodejní zóna, POP materiály, podpora prodeje, skladba 

výrobků, sleva na výrobek a zařazení výrobku v akčním letáku. 

Podrobný popis jednotlivých proměnných position a presentation indexu je součástí kapitoly 

3.3.4. 

Hodnocení splnění či nesplnění jednotlivých kritérií bylo provedeno pomocí číslic 1 a 0. 

V případě splnění kritéria byla zapsána do pozorovacího formuláře 1, v případě nesplnění 0. 

4.1.6 Pilotáž 

Pilotáž proběhla 14. 2. 2012 v odpoledních hodinách. Ve sledovaném území byly navštíveny 

drogerie ROSSMANN, Schlecker a hypermarket Tesco. Pilotáž byla zaměřena především 

na ověření správnosti jednotlivých proměnných stanovených v pozorovacím formuláři, dále 

na zjištění přítomnosti zboží v prodejnách a na vymezení klíčového a doporučeného 

sortimentu. Na základě poznatků získaných prostřednictvím této činnosti byl upraven 

pozorovací formulář. Z důvodu dlouhodobé doby spotřeby zubních past bylo kritérium rotace 

zásob vyhodnoceno jako nerelevantní a nadále již nebylo v rámci výzkumu sledováno. Pilotáž 

také upozornila na opomenutí jednoho produktu v rámci sortimentu zubních past Signal. 

Tento nedostatek byl díky předvýzkumu okamžitě napraven. 

4.1.7 Pozorovací formulář 

Po provedení pilotáže mohl být sestaven pozorovací formulář. Ten byl sestaven z jednotlivých 

indexů, které jsou nutné pro výpočet TSI. Pozorovací formulář je tvořen řádky, které 

představují pozorované proměnné a sloupci, které představují vybrané maloobchodní řetězce. 

Byl zde ponechán prostor pro datum a případné poznámky pozorovatelky. 
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Ukázka pozorovacího formuláře je součástí přílohy č. 6. 

4.1.8 Harmonogram činnosti 

Sled a časová náročnost jednotlivých činností je zachycena v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Harmonogram činnosti 

 

Data byla zpracována v programu MS Word 2007 a MS Excel 2007. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Zajištění relevantních výsledků výzkumu bylo dosaženo díky dodržení výchozích kritérií 

pozorování, která stanovila pozorovatelka na základě pilotáže a vlastního uvážení. Pro 

dodržení stejných podmínek bylo pozorování provedeno vždy v pracovním dnu v dopoledních 

hodinách.  

V rámci jednoho pozorování byly navštíveny všechny prodejny zařazené ve výběrovém 

souboru. Z důvodu zjištění změn v nabídce zboží a vývoje merchandisingu ve sledovaných 

provozovnách bylo pozorování provedeno opakovaně. První fáze sběru dat se uskutečnila 

ve dnech 21. a 22. 2. 2012. Prodejny byly rozděleny do dvou skupin, přičemž v rámci jednoho 

pozorovacího dne byla vždy navštívena pouze jedna ze skupin prodejen. Tento postup byl 

dodržen i v rámci druhého pozorování, které probíhalo ve dnech 12. a 13. 3. 2012. 

V konečném důsledku byly tedy prodejny navštíveny během celkového pozorování dvakrát. 

Mezi jednotlivými pozorováními byla čtrnáctidenní prodleva. 
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Celkově pozorování probíhalo v období od 14. 2. 2012 do 13. 3. 2012. V tomto období byly 

navštíveny všechny prodejny, které byly zařazeny do výběrového souboru a zjištěné 

informace byly zaznamenány do pozorovacích formulářů. 

4.2.2 Zpracování dat 

Nejprve bylo nutné shromážděná data přepsat z fyzické podoby, tzn. z pozorovacích 

formulářů, do programu MS Excel 2007, čímž byla vytvořena datová matice. Ta se stala 

základem pro výpočet TSI, který se vypočítá jako geometrický průměr tří 

indexů: investory index, position index a presentation index. 

4.2.3 Problémy vzniklé při zjišťování dat  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2.1, pozorování proběhlo ve dvou etapách. První kolo 

pozorování probíhalo v příjemné atmosféře. Prodejní personál byl vstřícný a se sběrem dat 

neměl žádný problém. Pozorovatelka tedy mohla zajistit všechny potřebné informace 

a dokonce zdokumentovat situaci v některých prodejních jednotkách pořízením fotografií. 

Problémy se však objevily při druhém kole pozorování v drogerii ROSSMANN a především 

v jedné drogerii maloobchodního řetězce p.k.Solvent s.r.o. V obou případech byla 

pozorovatelka personálem upozorněna, že sběr jakýchkoliv údajů na prodejní jednotce není 

povolen a byla vyzvána k opuštění prodejny. V případě první drogerie ROSSMANN přišlo 

upozornění až na samém konci pozorování, takže potřebná data byla i přes tuto nepříjemnou 

komplikaci získána. V případě drogerie Teta, Čs. legií 20, Ostrava bylo pozorovatelce 

ve sběru dat zabráněno úplně. Vedoucí prodejny striktně požadovala povolení z centrály 

společnosti, která sídlí v Praze. To se pozorovatelka pokusila získat prostřednictvím 

elektronické pošty, avšak její žádost zůstala bez odezvy. Z tohoto důvodu byly v uvedené 

prodejně získány informace potřebné k výpočtu position a presentation index. Ostatní údaje 

nebylo možné zajistit. 
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5 ANALÝZA MERCHANDISINGU V DROGERIÍCH 

Výsledky výzkumu jsou hodnoceny ze dvou perspektiv. První spočívá v popsání odlišností, 

které byly zaregistrovány v rámci dvou pozorování. Druhá bude zaměřena na srovnání úrovně 

merchandisingu drogistických maloobchodních řetězců a hypermarketů. Závěr kapitoly bude 

věnován vyhodnocení cenové úrovně zubních past Signal. Zkoumání cenové úrovně produktů 

již nepatří do obsahu kvalitativní analýzy Total Shopscore Indexu, avšak rozšíření práce 

o tuto oblast bude jistě velmi přínosnou aktivitou, pomocí níž bude vytvořen komplexní 

náhled na danou problematiku. 

5.1 Srovnání úrovně přítomnosti výrobků 

Vystavení zboží bylo v jednotlivých drogistických prodejních jednotkách velmi specifické 

a v průběhu šetření zde byly zjištěny určité odlišnosti, které výrazně ovlivňují výsledné 

hodnoty FWS celkem. 

5.1.1 Hodnocení faktorů inventory indexu 

Celkový inventory index je stanoven pomocí vztahu 3.1, který je uveden v rámci kapitoly 

3.3.4. Skládá se z dílčích výpočtů, k nimž patří stanovení FWS celkem, klíčový a doporučený 

sortiment. Postup jednotlivých kroků klíčových pro výpočet celkového inventory indexu 

zachycují Tab. 5.3, které jsou součástí přílohy č. 9. 

Forward stock (FWS) celkem 

Výsledky FWS v jednotlivých drogeriích byly počítány pomocí vztahu 3.1, jako souhrn 

facingů zubních past značky Signal vůči facingům zubních past konkurence. Tento vztah 

je založen na dosazení binomických hodnot. Z tohoto důvodu je nutné před provedením 

samotného výpočtu FWS celkem upravit vstupní data. Binomické hodnoty jsou získány 

pomocí předem stanoveného kritéria. To bylo stanoveno na základě pilotáže 

a pozorovatelčina vlastního úsudku. Pro splnění kritéria je tedy nutné, aby zubní pasty Signal 

zaujímaly alespoň 23 % prodejní plochy v sektoru zubních past. 

Konkrétní hodnoty zjištěného FWS celkem, vývoj situace a splnění či nesplnění stanoveného 

kritéria (alespoň 23 %) ukazuje Tab. 5.1. 
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Tab. 5.1 Srovnání splnění/nesplnění FWS celkem (min. = 23 %) 

 

Jak lze vidět z Tab. 5.1 hodnoty FWS celkem byly v případě drogerií pozorovány v širokém 

rozmezí, a to od 13 % – 34 %. Nejlepšího výsledku FWS celkem dosáhly prodejní jednotky 

drogerie dm, kde došlo ke splnění kritéria v první a třetí prodejně. U druhé prodejny však 

kritérium splněno z důvodu špatně zvoleného způsobu vystavení produktů nebylo. Nebylo zde 

ani možné započítat celou šíři sortimentu zubních past Signal, jelikož je na uvedené produkty 

vymezena pouze velmi malá část prodejní plochy. Z tohoto důvodu zvolil personál prodejní 

jednotky vystavení většiny druhů zubních past Signal z „boční strany“. Tím jednoduše vyřešil 

problém nedostatečné prodejní plochy, avšak zcela znemožnil pozorování facingů. Zákazníci 

v této prodejně tedy nejsou schopni u některých produktů na první pohled rozeznat produkty 

Signal. Jestliže byl u výrobku zaznamenán „neviditelný“ facing do pozorovacího formuláře 

byla zapsána 0, tzn. drogerie produkt nabízí, avšak z důvodu špatně zvoleného facingu jej 

nelze započítat do výpočtu FWS celkem (viz Obr. 5.2). 

Problém správného vystavení zboží pravděpodobně řešil i personál jedné z drogerie 

SCHLECKER. V této prodejně jsou zubní pasty Signal situovány v nejspodnějším regálu. 

Tím se při užití klasického způsobu vystavování zboží (viz Obr. 5.1) radikálně snižuje 

výsledný efekt. Zde byla tato obtížná situace vyřešena zajímavým způsobem, a to pomocí 

„otočených facingů“. Názornou ukázku popsaných skutečností je možné vidět na Obr. 5.3. 
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Obr. 5.1 Klasický způsob vystavení 

zubních past Signal 

 

 

Obr. 5.2 Jiný způsob vystavení zboží - 

„facing z boční strany“ 

 

Obr. 5.3 Jiný způsob vystavení zboží – 

„otočený facing“ 

 

Z výsledků výzkumu lze konstatovat, že minimální hodnoty FWS celkem byly v obou 

případech zaznamenány v MOJ drogistického řetězce ROSSMANN. 

Na základě souhrnu jednotlivých facingů zubních past Signal a facingů konkurence lze 

konstatovat, že drogerie ROSSMANN má ze všech pozorovaných drogistických 

maloobchodních řetězců největší rozsah sortimentu zubních past. Velikost nabídky zubních 

past je v těchto prodejnách tak velká, že může dokonce nabízeným množstvím zboží 

konkurovat hypermarketům. To dokládá Tab. 5.1, která je součástí přílohy 7. Rozsah 

sortimentu zubních past Signal v jednotlivých maloobchodních řetězcích se pohybuje 

na srovnatelné úrovni, avšak v porovnání s konkurenčními značkami se objemově jeví jako 
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nízký. Tuto skutečnost potvrzuje nesplnění základního kritéria, tzn. alespoň 23 % zubních 

past Signal v rámci prodejní plochy.  

V ostatních drogistických řetězcích se stanovené kritérium podařilo splnit vždy alespoň 

v jedné prodejní jednotce. Tato skutečnost platí pro drogerie SCHLECKER a TETA. 

V případě první drogerie TETA nebylo možné provést druhé kolo šetření, avšak v prvním 

kole pozorování zde byla zaznamenána maximální hodnota FWS celkem 34 %. Z tohoto 

důvodu lze usuzovat, že i v případě provedení opětovného šetření by mohl být výsledek nad 

23% hodnotou. 

V obou následně provedených pozorováních splnily předem stanovené kritérium 

hypermarkety Kaufland a Albert. V případě prodejních jednotek maloobchodního řetězce 

Tesco bylo kritérium splněno pouze v rámci prvního kola pozorování u druhé prodejny, avšak 

ve všech zbylých případech byly vypočítány hodnoty velmi těsně pod touto hranicí. 

Celkové průměrné hodnoty FWS celkem za jednotlivé MOJ korespondují s dílčími výpočty 

za jednotlivá kola pozorování uvedené v Tab. 5.1. Odlišnost se projevila pouze v druhé 

prodejně hypermarketu Tesco, kdy bylo kritérium splněno pouze v případě prvního kola 

pozorování. Avšak celkový průměr FWS celkem po propočtení lze považovat za splněný, 

jelikož dosahuje minimální úrovně 23 %. 

Klíčový a doporučený sortiment 

Klíčový sortiment byl vymezen již v rámci kapitoly 3.3.4 a obsahoval výrobky Signal Family 

Cavity protection, Signal Family Daily White a Signal Family Herbal. Jak uvádí Tab. 5.2, 

klíčový sortiment se nacházel ve všech pozorovaných prodejních jednotkách. Pouze v prvním 

kole pozorování se kompletní klíčový sortiment nenacházel pouze v hypermarketu Tesco. 

Tato skutečnost mohla být způsobena nedoplněním zboží nebo krátkodobým nedostatkem 

zásob, jelikož v průběhu druhého pozorování již byl klíčový sortiment kompletní.  

Doporučený sortiment obsahuje klíčový sortiment rozšířený o výrobky Signal Anti Age, 

Signal X-fresh Aquamint a Signal White Systém.  
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Tab. 5.2 Hodnocení přítomnosti doporučeného sortimentu 

 

Doporučený sortiment je dodržen pouze v prodejnách dm drogerií a ve většině drogerií 

ROSSMANN. Zde jej můžeme nalézt v sortimentu první a třetí prodejny. Složení 

doporučeného sortimentu nesplnily prodejní jednotky drogerií TETA a SCHLECKER. 

Výzkumné šetření v prodejních jednotkách potvrdilo, že rozsah sortimentu zubních past 

Signal v rozsahu doporučeného sortimentu neobsahují ani všechny prodejní jednotky typu 

hypermarket. Kompletní doporučený sortiment nabízí pouze hypermarket Albert a první 

sledovaná provozovna maloobchodního řetězce Kaufland. V případě druhé prodejny Kaufland 

byl doporučený sortiment úplný pouze v druhém kole pozorování. Nepřítomnost kompletního 

sortimentu v prvním kole pozorování lze přičíst krátkodobému vyprodání zásob zboží nebo 

pochybení v rychlosti doplňování zboží. 

Celkově lze konstatovat, že předpoklad, který pozorovatelka uvedla v kapitole 4.1.5, byl 

splněn pouze ve všech vybraných drogeriích dm, dvou drogeriích ROSSMANN, 

v hypermarketech Albert a Kaufland.  

5.1.2 Celkové hodnocení inventory indexu 

Celkový inventory index činil v prvním kole pozorování 64 % a v druhém kole pozorování 

65 %. Rozdíl mezi jednotlivými pozorováními tedy činí pouze 1 %, které bylo pravděpodobně 

způsobeno neumožněním opětovného pozorování v MOJ Teta drogerie a krátkodobou absencí 

doporučovaného sortimentu v MOJ Kaufland. I přesto lze na základě zjištěných výsledků 

konstatovat, že přítomnost zubní pasty Signal v Ostravě je z časového hlediska stabilní, avšak 

neuspokojivá, neboť celkově dosahuje hodnot kolem 60 %, což nelze považovat 

za dostatečné. 

V rámci výpočtu celkového inventory indexu je vhodné zabývat se také srovnáním 

průměrných inventory indexů za jednotlivé maloobchodní řetězce. Průměrný inventory index 

se vypočítá jako aritmetický průměr hodnot jednotlivých položek. Jak již bylo zmíněno výše 
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(kapitola 4.2.1), pro zachycení časových změn proběhlo výzkumné šetření dvakrát. 

Ze zaznamenaných výsledků inventory indexu však vyplývá, že výsledky jednotlivých kol 

šetření se ve většině případů shodují. Odlišnosti jsou patrné pouze u drogerie TETA z důvodu 

neumožnění opětovného sběru dat v první prodejně a dále u druhé prodejny hypermarketu 

Kaufland. Níže uvedený Obr. 5.4, vypovídá o průměrných hodnotách inventory indexu 

jednotlivých prodejních jednotek.  

Obr. 5.4 Hodnoty inventory indexu (%) 

 

Maloobchodní řetězec drogerií TETA dosáhl průměrného inventory indexu hodnoty 44 %. 

V rámci prvního kola pozorování jde o druhý nejnižší výsledek. Tuto hodnotu se již ale 

nepodařilo opětovně potvrdit, jelikož v první prodejně nebyl podruhé umožněn sběr dat. 

Průměrný inventury index v druhém kole pozorování klesl o 10 %, a to na 33 %. Pozorování 

proběhlo ve třech drogeriích TETA, přičemž první prodejna zaznamenala  průměrný 

inventory index v prvním kole pozorování ve výši 67 %. Další navštívené prodejní jednotky 

dosáhly v obou kolech pozorování shodné úrovně, a to 33 %. 

Maloobchodní řetězec Kaufland dosáhl v prvním kole pozorování hodnoty 83 %, jelikož 

v nabídce sortimentu druhé prodejny chyběla zubní pasta Signal Anti Age, čímž nebyl splněn 

požadavek na kompletní sortiment. Tato událost ovlivnila výslednou hodnotu pozorování, 

avšak při provedení druhého kola pozorování již byla tato skutečnost napravena, neboť 

doporučený sortiment byl kompletní a hodnota inventoru přítomnosti byla 100 %. 
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U dalších zapojených subjektů výzkumné šetření neukázalo žádné změny v nabízeném 

sortimentu zubních past Signal. Nejlepšího výsledku dosáhl hypermarket Albert, ve kterém 

byla zaznamenána 100% úroveň indexu přítomnosti. V této prodejní jednotce byl zaznamenán 

jak klíčový, tak doporučený sortiment a FWS celkem překročilo požadované kritérium 23 %. 

Jako další se umístil prodejní řetězec drogerií dm, ve kterém se hodnota indexu přítomnosti 

vyšplhala na 89 %. Posledním maloobchodním řetězcem, který překonal 50% hranici, 

je maloobchodní řetězec ROSSMANN (56 %). Další prodejny se již k této hranici 

nepřiblížily. Průměrný inventory index drogerie SCHLECKER byl 44 % a hypermarket Tesco 

dosáhl pouze 33 %. 

5.2 Vyhodnocení position indexu 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.3.4, prostřednictvím indexu pozice lze hodnotit umístění 

sledovaného zboží v regálech obchodníka. V průběhu pozorování jsou zaznamenávány 

všechny skutečnosti, které se postupně vyhodnocují s ohledem na nadefinované proměnné 

veličiny. V tomto případě bylo sledováno následujících devět proměnných: umístění výrobku, 

image leadera, umístění v úrovni očí, merchandising, retail ready package, sekundární 

uložení, nepřerušená řada, nepřerušený blok a cross merchandising. 

5.2.1 Hodnocení faktorů position indexu   

Umístění výrobku 

Uvedený faktor byl považován za splněný, pokud byla zubní pasta Signal umístěna v toku 

zákazníků před výrobky stejné kategorie, avšak vyšší cenové hladiny. Při vyhodnocování 

kritéria bylo nejprve nutné určit tok zákazníků po prodejní jednotce. Ten byl zjištěn velmi 

jednoduchým způsobem a to tak, že se pozorovatelka v každé prodejně na chvíli zastavila 

a pozorovala pohyb zákazníků po prodejní jednotce. Poté již bylo zřejmé, kterým směrem 

vede hlavní prodejní trasa a bylo jisté, že uvedený faktor bude vyhodnocen správně. 

 Jak lze pozorovat v Tab. 5.4, provedená pozorování ukázala, že drogerie Teta, ROSSMANN, 

dm a hypermarket Kaufland ani v jednom případě uvedený faktor nesplnily. Oproti tomu 

hypermarket Albert, Tesco a drogerie SCHLECKER uvedený faktor opakovaně splnily. 

Z tohoto výsledku lze usuzovat, že obchodníci velmi zřídka mění pořadí výrobku v regálu. 

K tomu dochází nejčastěji při hromadném přeskupování nabízeného sortimentu. 
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Image leadera 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že značka Signal nemá dominantní postavení v rámci 

konkurenční pozice vystavovaných výrobků, neboť ve většině případů nebylo kritérium 

ohodnoceno kladně. Splnění faktoru bylo uznáno pouze v případě třetí dm drogerie, druhém 

hypermarketu Tesco a ve všech maloobchodních řetězcích Kaufland a Albert. Z tohoto 

výsledku lze soudit, že zubní pasty Signal pravděpodobně více nakupují lidé 

v hypermarketech než drogeriích, neboť je zde výrobek umístěn takovým způsobem, že jej 

zákazníci zaregistrují jako první produkt v dané kategorii. Oproti tomu pozice zubních past 

Signal v drogeriích není dostatečně strategická, jelikož výrobky jsou umístěny buď 

za konkurenčními značkami, nebo v těsném sousedství tak, že naprosto splývají se zbytkem 

sortimentu. Tím se samozřejmě jejich prodejnost snižuje. Oprávněnost tvrzení dokládá 

výzkumné šetření, které je uvedeno v kapitole 2.2.4. 

Umístění v úrovni očí 

Při vyhodnocování výsledků pozorování lze konstatovat, že kritérium bylo většinově splněno 

pouze v případě hypermarketů. V těchto prodejních jednotkách je zboží vystavováno v běžně 

používaných regálech, u nichž je za horkou zónu skutečně považována výška 110 – 150 cm. 

Výsledky pozorování zobrazuje Tab. 5.4, která je součástí přílohy č. 10. V případě 

hypermarketů byl tento faktor až na dvě odchylky vždy 100% splněn. Zajímavou skutečností 

je, že zubní pasty Signal byly vždy umístěny v úrovni očí a níže. Jedinou výjimkou byl 

hypermarket Albert. Zde byly výrobky základní kategorie umístěny taktéž v úrovni očí, ale 

zbytek sortimentu byl situován ve vrchních příčkách regálu. 

V případě drogerií je avšak používaný odlišný typ regálu. Jsou zde běžně používány nižší 

regály, jejichž výška celkově dosahuje cca 150 cm. Tento typ regálu je v drogeriích 

umísťován nejspíše proto, že drogerie nabízí zákazníkům specifický druh zboží (kosmetiku), 

který je množstevně omezený. Z tohoto důvodu zde není potřeba umísťovat do regálu velké 

množství zboží, čímž se snižuje také velikost regálu. Díky tomu působí prodejní plocha 

vzdušným a luxusním dojmem. Z tohoto důvodu bylo ve většině drogerií kritérium 

vyhodnoceno jako nesplňující. Splněno bylo pouze v případě druhé drogerie dm. Zde bylo 

zboží umístěno v nejvyšší části regálu. 

Ostatní prodejny situovaly sledované zboží do nižších pozic. Ve většině případů tak 

docházelo k částečnému zastínění zboží konkurenčními výrobky, které se tím pádem 
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nacházely v lepší pozici. Výjimkou byla drogerie SCHLECKER, zde se zubní pasta Signal 

nacházela v nejnižším regálu, avšak i přes tuto skutečnost si udržela velmi dobrou pozici, 

a to především díky vhodně upraveným facingům. 

Merchandising 

Výzkumné šetření prokázalo, že merchandising je jako sledovaný faktor jednou z nejsilnější 

a nejčastěji kladně hodnocenou veličinou. Ukazatel byl kladně hodnocen téměř ve všech 

MOJ. Za nesplněný byl označen pouze v druhé dm drogerii (v obou pozorováních) a v rámci 

druhého pozorování ve třetí drogerii SCHLECKER. Ve všech případech, kdy nebyl faktor 

uznán za splněný, šlo především o neuspořádání výrobků v regálu, špatné uspořádání facingů 

a částečná neestetičnost vystavených výrobků. Úspěšnost tohoto faktoru předčila 

pozorovatelčina očekávání a základní předpoklad, že hypermarkety nebudou pro velký objem 

nabídky řešit stránku merchandisingu, nebyl potvrzen. 

Retail ready package 

Zubní pasty Signal splnily faktor retail ready package, pokud byly vystavovány 

v maloobchodním balení, které se všeobecně označuje pojmem retail ready package. Tento 

způsob vyskladnění zboží je velmi praktický a usnadňuje práci maloobchodníkům.  

Výsledky pozorování jasně ukázaly, že uvedený způsob doplňování zboží do regálu využívají 

všechny MOJ typu hypermarket a také drogerie ROSSMANN. Ve zbývajících drogeriích 

je dávána přednost klasickému způsobu doplňování zboží, tzn. zboží je vyskládáno v regálu. 

Sekundární uložení 

Sekundární uložení zboží je považováno za velmi důležitý marketingový nástroj, který značně 

zvyšuje prodej konkrétního výrobku. Výzkumné šetření však upozornilo, že v případě zubních 

past Signal je tento způsob prezentace výrobku značně podceněn. Se sekundárním uložením 

se pozorovatelka setkala pouze v prodejnách maloobchodního řetězce dm. V tomto případě 

však nešlo o běžný postup vystavování výrobku, ale o ojedinělou akci na zboží, jelikož 

v druhém kole pozorování již tento faktor splněn nebyl. Sekundární uložení výrobků bývá 

také často doprovázeno přítomností zboží v akčním letáku. To se potvrdilo také v tomoto 

případě. Jako běžný způsob uložení zboží bylo sekundární uložení zaznamenáno v druhé 

drogerii ROSSMANN a v prvním hypermarketu Tesco (viz Obr. 5.5). Zde byl tento způsob 
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uložení zboží zaregistrován opakovaně, tudíž lze soudit, že patří ke klasickému způsobu 

nabídky zboží. 

Obr. 5.5 Ukázka sekundárního uložení - speciální stojan 

 

Nepřerušená řada a nepřerušený blok 

Následující proměnné budou hodnoceny současně, neboť spolu jednoznačně souvisí. 

Spojením uvedených faktorů lze značně znásobit požadovaný výsledný efekt, jímž 

je vytvoření jednolitého celku, který silně umocní pozici značky v regálu. 

Z výsledků, jež lze pozorovat v Tab. 5.4, která je součástí přílohy č. 10, je zřejmé, že častěji 

maloobchodníci splňují faktor kritéria nepřerušené řady. Dodržování pravidla nepřerušeného 

bloku již není v maloobchodních řetězcích tak časté. Opakované pozorování potvrdilo, 

že zásadu vystavování zubních past Signal v nepřerušené řadě a bloku 100% dodržují všechny 

navštívené hypermarkety a drogerie SCHLECKER. Tyto prodejny si pravděpodobně 

uvědomují sílu a výhody vyplývající ze spojení, a proto ponechávají zubní pasty Signal 

v regálu jako jeden celek. V případě první prodejny Kaufland byl použit dokonce samostatný 

regál, v němž byly vystavovány pouze zubní pasty Signal, což na zákazníky působí velmi 

dobrým dojmem. 

Cross merchandising 

Z výsledků šetření je patrné, že tento způsob vystavování zboží není v hypermarketech ani 

drogeriích skoro vůbec využíván. Byl zaznamenán pouze jednou v rámci maloobchodního 

řetězce dm. Zde šlo o výjimečnou akci, při níž došlo ke spojení zubní pasty, kartáčku 

a ručníku (viz Obr. 5.6). Uvedené produkty tvořily „balíček“, který byl prodáván pod 

společnou značkou Signal. 



 

55 

 

Obr. 5.6 Ukázka vystavení zboží pomocí cross mechandisingu 

 

5.2.2 Celkové hodnocení position indexu 

Position index byl vypočítán jednoduchým dosazením do vztahu 3.2. Touto cestou byly 

zjištěny hodnoty za jednotlivé maloobchodní řetězce a také výsledná hodnota za všechny 

prodejní jednotky.  

V prvním kole pozorování byl celkový position index splněn na 52 %, což nelze považovat za 

úspěšný výsledek. Ten nebyl zlepšen ani v průběhu druhého kola pozorování, objevilo se zde 

dokonce mírné snížení úrovně, na pouhých 50 %. Výsledky šetření tedy poukázaly na nízké 

plnění indexu pozice ze strany maloobchodníků. Ti plní požadovaná kritéria pouze 

z poloviny, což nelze považovat za optimální. Tato skutečnost byla prokázána po propočtení 

údajů zaznamenaných v pozorovacím formuláři Position index. 

Hodnoty position indexu za jednotlivé maloobchodní řetězce uvádí Obr. 5.7. Z něj je patrné, 

že celkový průměr převyšují pouze hypermarkety. Úroveň plnění indexu pozice v drogeriích 

je velmi nízká a pohybuje se v rozmezí od 19 – 44 %. 
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Obr. 5.7 Hodnoty position indexu (%) 

 

Nejlepších výsledků dosáhl hypermarket Albert, který získal v obou kolech pozorování 

shodně 78 %, což svědčí o velmi dobré pozici zubních past Signal mezi ostatními výrobky 

ve sledované kategorii. Druhé místo obsadil hypermarket Tesco. Zde se výsledky jednotlivých 

pozorování mírně odlišují. Tuto odchylku způsobila druhá prodejna Tesco, ve které nebylo 

v prvním kole pozorování splněno kritérium image leadera a umístění výrobku v úrovni očí. 

V prvním kole pozorování prodejna splnila index na 67 %, avšak v druhém kolem pozorování 

došlo k mírnému zlepšení a hodnota se zvýšila na 72 %. Poslední prodejnou, která přesáhla 

celkový průměr, je hypermarket Kaufland. V navštívených prodejních jednotkách byly 

výrobky i přes časovou prodlevu v pozorování situovány naprosto stejně a hypermarket splnil 

celkový index na 61 %. 

V ostatních prodejnách již celkový průměr převýšen nebyl. Nejlepšího výsledku v rámci 

drogerií dosáhl maloobchodní řetězec SCHLECKER.  V prvním kole pozorování byla 

zaznamenána hodnota 44 %, což je v případě drogerií nejvyšší naměřená hodnota. Při druhém 

pozorování však došlo ke snížení hodnoty na 37 %. Uvedené snížení zapříčinilo situování 

zboží ve třetí prodejně, která nesplnila podmínku správného merchandisingu a umístění 

výrobku. Další prodejní jednotkou, která má výrazný rozdíl mezi jednotlivými koly 

pozorování, je drogerie dm. V prvním kole šetření prodejna splnila kritéria situování zubní 

pasty Signal v rámci regálu na 41 %. Jedině v této prodejně došlo ke spojení sekundárního 

uložení a cross merchandisingu, což výrazně ovlivnilo výslednou hodnotu position indexu. 

Ve druhém kole šetření již tato kritéria splněna nebyla a výsledek se snížil na vůbec nejnižší 
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pozorovanou hodnotu 19 %. Na další příčce se umístila drogerie ROSSMANN, která 

opakovaně dosáhla 37 %. Poslední prodejnou byla drogerie Teta, která v prvním kole 

pozorování splnila kritérium pozice na 30 % a v druhém kole se jí podařilo tuto hranici mírně 

překročit (33 %). 

5.3 Vyhodnocení presentation indexu 

Presentation index představuje poslední veličinu, která je bezpodmínečně nutná pro výpočet 

TSI. Tato hodnota uvádí, jakou pozornost věnují maloobchodníci prezentaci zubních past 

Signal. Stejně jako u indexu pozice i zde bylo v přípravné fázi výzkumu nadefinováno 

základních devět proměnných: individuální ocenění, sekundární ocenění, čisté a neponičené 

výrobky, čistá prodejní zóna, POP materiály, podpora prodeje, skladba výrobků, sleva 

na výrobek a přítomnost v akčním letáku. 

5.3.1 Hodnocení faktorů presentation indexu 

Individuální a sekundární ocenění 

Tyto faktory je možné vyhodnotit současně, neboť se týkají způsobu oceňování zboží 

na prodejní ploše. 

Podmínka individuálního ocenění byla splněna ve všech případech, tzn. zubní pasta Signal 

byla vždy pečlivě označena cenou. Jasné označení výrobku cenou ukládá maloobchodníkům 

zákon, proto lze splnění uvedeného kritéria ve všech pozorovaných jednotkách považovat 

za splnění zákonné povinnosti. V případě, že výrobek není řádně označen, jej zákazníci 

většinou nekoupí a dají přednost správně označenému produktu. Sekundární ocenění nebylo 

zaregistrováno v žádné prodejní jednotce. 

Čisté a neponičené výrobky 

Jde o základní předpoklad, který by měl být splněn v každé prodejní jednotce. Obchodníci 

by měli dbát na čistotu a nepoškozenost vystavovaného zboží. V případě zaregistrování 

jakéhokoliv nedostatku je nutné okamžitě zasáhnou a napravit vzniklou situaci, a to buď 

očistěním zboží, nebo jeho vyřazením. 

V rámci šetření se neobjevil sebemenší problém se splněním tohoto kritéria. Ve všech 

prodejních jednotkách byly zubní pasty Signal v naprostém pořádku. 
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Čistá prodejní plocha 

Čistá prodejní plocha je vizitkou obchodníka. Zákazníci hodnotí zejména čistotu regálu, 

podlahy a nejbližšího okolí. Základní předpoklad pozorovatelky byl, že čistota prodejního 

místa v drogeriích bude na velmi vysoké úrovni. Horší situace byla předpokládaná 

u hypermarketů, a to z důvodu velkých prostorových kapacit a velkého množství zákazníků. 

Z výsledků výzkumu však vyplývá, že toto kritérium bylo splněno ve všech prodejních 

jednotkách 100% a ani v případě hypermarketů nebylo zaznamenáno žádné pochybení. 

POP materiály a podpora prodeje 

V případě zubních past Signal nebyly materiály, které by motivovaly zákazníky ke koupi 

konkrétného výrobku, využívány často. Nejčastěji se pozorovatelka setkala s POP materiály, 

které na prodejní plochu umísťuje maloobchodník. Šlo o barevné označení lišt regálů, které 

zákazníky upozorňovaly na trvale sníženou cenu výrobku. Jelikož je tato forma POP 

materiálu využívaná nejčastěji, lze polemizovat o její účinnosti. Zákazníci si na tento druh 

cenové nabídky již zvykli a je otázkou, do jaké výše ovlivňuje rozhodování o koupi produktu. 

POP materiály výrobce byly zaregistrovány v drogeriích dm a SCHLECKER. Zde byly 

umístěny wobblery, které upozorňovaly na výhodnou akci při koupi zubní pasty Signal 

(viz Obr. 5.8). 

Obr. 5.8 Ukázka použití POP materiálu 

 

Skladba výrobku 

Faktor skladba výrobku byl uznán za splněný, pokud byly zubní pasty Signal uspořádány dle 

jednotlivých kategorií produktu (viz příloha č. 3). Nezáleželo tedy na přesném pořadí 

výrobku, ale na dodržení umístění produktů z jedné kategorie vedle sebe. Tento způsob 
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situování výrobků pomáhá zákazníkům s orientací při výběru zboží. Díky tomu se zákazníci 

lépe orientují v široké nabídce produktů a nedochází k záměně značek. 

Z výsledků pozorování je patrné, že pevnou skladbu výrobku využívají více drogerie než 

hypermarkety. 100% dodržení tohoto faktoru bylo opakovaně zaznamenáno 

v maloobchodním řetězci drogerie ROSSMANN a dm drogerie. V případě drogerií Teta 

dochází k plnění faktoru v první a druhé prodejně. Drogerie SCHLECKER 100% splnila 

skladbu výrobku pouze v první prodejně a ve druhém pozorování také ve třetí. Hypermarkety 

umístění zubních past Signal v rámci jednotlivých skladeb výrobků ve většině případů 

nedodržují a dávají přednost účelnému využití kapacit regálu. Faktor byl opakovaně splněn 

pouze u první prodejny Kaufland. 

Sleva na výrobek a přítomnost v akčním letáku 

Základní předpoklad pozorovatelky byl, že pokud se výrobek nachází ve slevě, je automaticky 

zařazen i do akčního letáku. Tato teze se opakovaně potvrdila pouze v případě 

maloobchodního řetězce dm drogerie. V maloobchodních řetězcích p.k.Solvent, s.r.o. a Tesco 

Stores ČR a.s. byla zaregistrována na prodejní ploše sleva na zubní pasty Signal, avšak 

výrobky zařazeny do akčního letáku nebyly. Opačná situace byla zaznamenána při druhém 

kole pozorování v maloobchodních řetězcích SCHLECKER a Kaufland. Zde byla zubní pasta 

Signal přítomna v akčním letáku i přesto, že zde nebyla žádná sleva na výrobek. V tomto 

případě však bylo cílem upozornit a seznámit spotřebitele s novinkou na trhu, o niž byl 

sortiment zubních past rozmíšen. 

5.3.2 Celkové hodnocení presentation indexu 

Presentation index byl vypočítán dosazením do vztahu 3.3. Celkový presentation index činil 

v prvním kole pozorování 49 %, v druhém kole mírně stoupl na 52 %. Opět se nejedná 

o uspokojivé výsledky, jelikož požadavky na prezentaci zubních past Signal jsou celkově 

plněny pouze z jedné poloviny. 

Kvalitu plnění indexu prezentace v jednotlivých maloobchodních řetězcích zobrazuje 

Obr. 5.9. Ze všech hodnocených indexů prokázal právě tento index největší míru kolísavosti. 

Mezi jednotlivými pozorováními jsou patrné výrazné odchylky a není zde možnost 

jednoznačně určit lepší postavení drogerií či hypermarketů. Z tohoto důvodu bude index 

prezentace vyhodnocen na základě výsledků z prvního pozorování. 



 

60 

 

Obr. 5.9 Hodnoty presentation indexu (%) 

 

Nejlepších výsledků dosáhl maloobchodní řetězec dm drogerií. Zde byla v prvním kole 

pozorování splněna úroveň prezentace na 74 %. V druhém kole výzkumného šetření došlo 

k mírnému poklesu úrovně na 67 %. Toto snížení bylo zapříčiněno chybějícími POP materiály 

na prodejní ploše druhé a třetí prodejny. I přesto lze konstatovat, že úroveň prezentace 

zubních past Signal je v prodejních jednotkách dm drogerií na velmi dobré úrovni. Jediným 

nedostatkem je nezařazení sekundárního ocenění jako jednoho z faktoru, který upozorňuje 

zákazníky na akční nabídku, čímž je podporována prodejnost zboží. 

Na pomyslné druhé příčce skončil maloobchodní řetězec provozující drogerie TETA. Zde 

byla hodnocená kritéria splněna v prvním kole pozorování na 59 %. I v těchto prodejních 

jednotkách došlo v průběhu druhého kola šetření k mírnému poklesu úrovně prezentace zboží 

(52 %) z důvodů chybějících POP materiálů. 

Poslední maloobchodním řetězcem, který v prvním kole pozorování překonal celkový průměr, 

byl hypermarket Tesco. Ten opakovaně splnil požadovaná kritéria na 56 %. 

Dalším v pořadí se umístil maloobchodní řetězec ROSSMANN. Z výsledků výzkumu je 

patrné, že prezentace zubních past se v jednotlivých prodejních jednotkách výrazně neliší. 

Tato skutečnost nebyla potvrzena pouze v rámci druhého pozorování, kdy byla v první 

prodejně zaregistrována sleva na výrobek. Tato odlišnost ovlivnila výsledek pozorování, 

jelikož v první kole pozorování dosáhla úrovně prezentace 44 % a v druhém kole se zvýšila 

na 48 %. 
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Odchylky v pozorování byly zaznamenány také u hypermarketu Kaufland. Zde odlišnost 

výsledku šetření v jednotlivých kolech pozorování způsobilo zařazení zubních past 

do akčního letáku. To vyvolalo v druhém kole pozorování zvýšení naměřené hodnoty o 11 %. 

Celkově tedy hypermarket Kaufland splnil kritéria prezentace výrobků na 50 %. 

V prvním kole pozorování byly ze všech pozorovaných drogerií nejhůře hodnoceny prodejní 

jednotky maloobchodního řetězce SCHLECKER. Zde byla splněna pouze základní kritéria 

jako čistá prodejní zóna, neponičené výrobky a individuální ocenění. Index prezentace 

v tomto případě dosáhl pouze 37 %. Tato skutečnost se však radikálně změnila v průběhu 

druhého kola pozorování, kdy na prodejní ploše přibyly POP materiály, zlepšila se skladba 

výrobků a zubní pasta byla přítomna v akčním letáku. Díky této činnosti index prezentace 

dosáhl nadprůměrné hodnoty 59 %. 

Nejnižší úroveň prezentace zubních past byla zjištěna v maloobchodním řetězci Albert. 

Výsledky šetření dosáhly opakovaně hodnoty pouze 33 %. Pozorovatelka zde vyhodnotila 

postavení značky Signal jako velice neuspokojivé. Kladně ohodnotila pouze tři základní 

faktory, k nimž patří čistota prodejní plochy, individuální ocenění a neponičené výrobky. 

Způsob prezentace zubních past v hypermarketu Albert je velmi slabá a bylo by vhodné 

zapojit další faktory, které výrazně zlepší postavení výrobku ve sledované produktové 

kategorii. 

5.4 Vyhodnocení Total Shopscore Indexu (TSI) 

TSI je vypočítán na základě vztahu 3.1 jako geometrický průměr tří indexů: inventory, 

position a presentation. Výsledná hodnota TSI vypovídá o kvalitě procesů a míře důležitosti, 

která je kladena na úroveň merchandisingu zubních past Signal v MOJ. 

5.4.1 Hodnocení výsledků TSI dle jednotlivých MOJ 

Na základě Tab. 5.6, která je součástí přílohy č. 12, lze zhodnotit úroveň plnění jednotlivých 

indexů i celkového TSI ve zkoumaných maloobchodních řetězcích. Pro lepší orientaci byly 

z výsledných hodnot Tab. 5.6 vytvořeny grafy, které zachycují odlišný vývoj průměrných 

hodnot celkem a průměrných hodnot za každý maloobchodní řetězec. 
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Jak lze vidět z Obr. 5.7 a Obr. 5.9, které jsou součástí přílohy č. 12, drogerie ROSSMANN 

a SCHLECKER nedosáhly při plnění kritérií dílčích indexů TSI celkového průměru. Jelikož 

hodnoty dílčích indexů jsou podprůměrné. Stejný výsledek má i hodnota TSI celkem. 

Podprůměrných výsledků dosáhl také maloobchodní řetězec p.k.Solvent, s.r.o. Prodejní 

jednotky drogerie Teta dosáhly podprůměrných hodnot téměř u všech vypočtených indexů 

a taktéž u TSI celkem. Mírně nadprůměrný výsledek byl v tomto případě zaznamenán pouze 

u indexu prezentace, kde hodnota dosáhla 56 %, což převyšuje celkový průměr o 5 %. 

Ze všech drogistických maloobchodních řetězců bylo nejlepší plnění sledovaných indexů 

i celkového TSI zaznamenáno u prodejních jednotek dm drogerií. Srovnání celkových 

průměrných hodnot od hodnot naměřených v tomto maloobchodním řetězci lze pozorovat 

z Obr. 5.10. 

Obr. 5.10 Srovnání průměrných a celkových výsledků (dm drogerie) 

 

Maloobchodní řetězec dm drogerie markt s.r.o. nadprůměrně plní kritéria inventory 

a presentation indexu. Slabým místem je v tomto případě plnění kritérií indexu pozice. Ten 

průměrně činí pouze 30 %, což je o 21 % méně než celkový průměr. I přes tento deficit však 

dosahuje nadprůměrného TSI celkem (63 %), a to z důvodu vysoce nadprůměrných hodnot 

indexu přítomnosti a prezentace. 

Srovnání plnění jednotlivých kritérií maloobchodními řetězci typu hypermarket lze pozorovat 

na Obr. 5.14, Obr. 5.15 a Obr. 5.16, které jsou součástí přílohy č. 15. Z výsledků výzkumu 

je patrné, že hypermarkety plní vždy dva ze tří vypočtených indexů. Dalším poznatkem 
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je také, že pokud v případě hypermarketů dojde k výpočtu hodnoty odlišné od celkového 

průměru, je tento rozdíl vždy velmi markantní. Při hodnocení celkového TSI byly zjištěny 

nadprůměrné hodnoty u hypermarketů Albert a Kaufland. V případě hypermarketu Tesco byla 

zjištěna mírně podprůměrná hodnota (54 %). 

5.4.2 Celkové hodnocení TSI 

Celkový výsledek TSI byl v obou šetřeních naprosto shodný a dosáhl 55 %. Tento výsledek 

dokazuje, že obchodníci při prodeji zubních past Signal využívají poznatky z oblasti 

merchandisingu pouze z jedné poloviny. Výsledné hodnoty TSI zachycuje Tab. 5.8, která 

je součástí přílohy č. 14. Hodnoty dílčích indexů z jednotlivých kol pozorování zobrazuje 

Tab. 5.7. 

Tab. 5.7 Výsledné hodnoty TSI (%) – 1. pozorování 

 

V průběhu prvního šetření byla nejlépe dodržena kritéria inventory indexu (64 %). Oproti 

tomu nejnižší hodnoty dosáhl index prezentace (49 %). 

Výsledky TSI za jednotlivé maloobchodní řetězce se pohybují v rozmezí od 42 % do 65 %. 

Nejlepšího výsledku dosáhl maloobchodní řetězec drogerií dm (65 %). Byla zde zjištěna 

vysoká úroveň inventory indexu (89 %) a presentation indexu (74 %). Celkově lze 

konstatovat, že v prodejních jednotkách dm jsou zubní pasty Signal přítomny ve správném 

poměru a jsou velmi dobře situované v rámci regálu. 

Dalšími maloobchodními řetězci, ve kterých byl ve většině případů překročen celkový průměr 

TSI jsou pozorované hypermarkety. Nejlepšího výsledku zde dosáhl hypermarket Albert. Ten 

100% splnil kritéria inventory indexu, avšak vykázal velké nedostatky v případě hodnocení 

indexu prezentace (33 %). Na dalším místě skončil s výslednou hodnotou TSI 58 % 

hypermarket Kaufland a na posledním místě se umístil hypermarket Tesco (50 %). 

Jak již bylo řečeno, z prodejních jednotek typu drogerie dosáhl výrazně nejlepšího výsledku 

maloobchodní řetězec dm. V ostatní drogeriích se celková úroveň merchandisingu zubních 
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past Signal výrazně nelišila. Průměrná hodnota TSI zde opakovaně překročila pouze mírně 

hranici 40 %. Tento výsledek nelze považovat za optimální a je nutné úroveň merchandisingu 

zubních past Signal v těchto prodejních jednotkách posílit, a to především využíváním 

sekundárního umístění, POP materiálů či umísťováním zboží do vyšších pozic v regálu. 

Celková lepší úroveň merchandisingu zubních past Signal na prodejní ploše hypermarketů 

byla potvrzena výsledky druhého pozorování. Ty zobrazuje následující Tab. 5.7: 

Tab. 5.7 Výsledné hodnoty TSI (%) – 2. pozorování 

 

Celkové shrnutí úrovně merchandisingu v pozorovaných prodejních jednotkách lze posoudit 

následovně.  

Hypermarkety maximálně těží z velkých prodejních ploch, které jim umožňují nabízet 

zákazníkům širší sortiment zubních past ve kvantitativně větším množství než drogerie. Přesto 

však nedosahují výrazně nadprůměrných výsledků, jelikož ty jsou ve většině případů 

negativně ovlivněny špatnou úrovní prezentace zboží. 

V případě hodnocení úrovně merchandisingu v drogeriích se jako nejstabilnější ukázaly 

prodejní jednotky maloobchodního řetězce ROSSMANN. Velmi nestabilní situace byla 

zaregistrována v drogeriích dm a SCHLECKER. Zde výsledky pozorování značně kolísají 

a jsou ovlivněny započetím či skončením akční nabídky zboží. 

Nejslabší úroveň merchandisingu byla zjištěna v prodejních jednotkách drogerií TETA. Tyto 

prodejny opakovaně nedosáhly průměrných hodnot u indexu pozice a přítomnosti výrobků. 

Jediná nadprůměrná hodnota byla zjištěna u celkového hodnocení indexu prezentace. 

5.5 Srovnání cenové úrovně zubních past 

Následující část kapitoly se zabývá srovnáním cenové úrovně zubních past Signal. Tato 

problematika již není součástí výpočtu TSI, avšak je zde záměrně zařazena za účelem 

vytvoření ucelené představy o aktuální situaci na drogistickém trhu.  
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Údaje o cenách zubních past Signal s objemem 75 ml, jsou přehledně zobrazeny v Tab. 5.11, 

která je uvedená jako součást přílohy č. 16. Ta obsahuje souhrn cen zboží, které byly 

pozorovány současně při sběru dat potřebných pro výpočet TSI. Pro větší přehlednost je zde 

vypočítaná také průměrná cena jednotlivých produktů. 

Z Tab. 5.11 je patrné, že maloobchodní řetězce zachovávají stejné ceny zboží u všech svých 

prodejních jednotek. Jedinou výjimku, kde nedošlo k zachování stejné cenové úrovně 

u stejného zboží, představuje maloobchodní řetězec SCHLECKER. Jelikož v druhé 

pozorované prodejně byla objevena cenová nesrovnalost u zubní pasty Signal Anti Age. 

V uvedené drogerii stála pasta 74,90 Kč, čímž se cena značně lišila od zbylých poboček, kde 

byl stejný výrobek prodáván za 49,90 Kč. Tento výpadek byl nejspíše způsoben pochybením 

ze strany personálu, který neoznačil zboží akční cenou tak, jako tomu bylo v případě zbylých 

dvou prodejen. 

Cenovou hladinu zubních past Signal lze rozdělit do tří úrovní: nízká, střední a vysoká. 

Jednotlivé úrovně byly vytvořeny na základě pozorovatelčina uvážení v rozpětí 0 – 80 Kč. 

Uvedený interval znázorňuje množství peněz, které musí zákazníci při koupi výrobků zaplatit. 

Nízká cenová úroveň 

Skupina obsahuje takové druhy zubních past Signal, které spadají do intervalu 0 – 26 Kč.  

Jsou jimi všechny produkty zařazené do kategorie produktů základní péče, tzn. Signal Family 

Cavity Protection, Signal Family Herbal a Signal Family Daily White. Nejnižší cena 

uvedených zubních past byla zaznamenána v hypermarketu Tesco (12,90 Kč), nejvyšší poté 

v drogerii ROSSMANN (34,90 Kč). Průměrná cena uvedených produktů se ve většině 

případů pohybuje mírně nad hranicí 20 Kč. 

Střední cenová úroveň 

Do této skupiny byly zařazeny všechny produkty, jejichž cena se pohybuje v rozmezí 27 -

 53 Kč. Toto kritérium splňují produkty z řady zubních past pro děti. Dále pasty Signal Micro 

Granules, Signal X-fresh Limemint a Signal White Systém Naturals. 

Vysoká cenová úroveň 

Poslední skupina je tvořena produkty, jejichž prodejní cena leží v intervalu 54 – 80 Kč. Toto 

kritérium splňují produkty Signal Anti Age, Signal Crystal Gel Fresh&White, Signal Sensitiv 

Expert, Signal X-fresh Explosive, Signal White Now a Signal White Now Ice. Nejdražší 
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zubní pastou je Signal Crystal Gel Fresh&White, jejíž prodejní cena se průměrně pohybuje 

kolem 72 Kč. 

Závěrem lze konstatovat, že při sledování průměrných cen v jednotlivých kolech pozorování 

byly zaregistrovány pouze minimální cenové odlišnosti. Výpočet průměrné ceny byl ve všech 

případech výrazně ovlivněn zejména akční cenovou nabídkou.



 

67 

 

6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Předchozí část práce byla zaměřena na provedení analýzy TSI pomocí níž byla zjištěna 

úroveň merchandisingu zubních past Signal ve vybraných prodejních jednotkách 

provozujících svoji činnost na území města Ostravy. Tato kapitola je ponechána na shrnutí 

a vyhodnocení výsledků výzkumu. Autorka práce si uvědomuje, že hodnocení postavení 

zubních past Signal na trhu vyplývá ze stanovené metodiky shromažďování dat, a proto může 

být považováno za subjektivní záležitost. Z tohoto důvodu může být tedy hodnocení odlišné 

od požadavků společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. 

Z výsledků pozorování (kapitola č. 5) lze konstatovat, že úroveň merchandisingu zubních past 

Signal není optimální a nachází se zde velký manipulační prostor pro případná doporučení, 

která mohou současnou neuspokojující situaci napravit nebo alespoň částečně vylepšit. 

Jednotlivá kritéria, hodnocená pro výpočet TSI, lze rozdělit do dvou hlavních celků, 

a to kritéria základní a motivující. V následující části budou na základě Tab. 5. 10, která 

je součástí přílohy č. 16, nejprve popsány účinky splnění základních kritérií a následně 

rozebrány účinky faktorů motivujících ke koupi zboží. Tím dojde k vytvoření komplexního 

„balíčku“ jednotlivých kroků, který při případné aplikaci do praxe přinese žádaný výsledný 

efekt. 

6.1 Základní faktory 

Pro základní faktory je charakteristické, že je zákazník přijímá jako samozřejmost a v případě 

jejich nesplnění je vytvořen u spotřebitele odpor ke koupi zboží. Do této skupiny tedy lze 

zařadit kritéria: čistá prodejní zóna, čisté a neponičené zboží a individuální ocenění produktů. 

Výsledky pozorování (viz Tab. 5. 10.) dokazují, že výrobci i maloobchodníci si plně 

uvědomují, že v případě neplnění základních kritérií nemají šanci uspět na trhu. Tato kritéria 

jsou tedy plněna zcela automaticky na 100 % jako standard prodejních jednotek. Z tohoto 

důvodu lze společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. doporučit i nadále striktně požadovat 

dodržení základních faktorů, čímž se zvýší pravděpodobnost udržení si stávajících zákazníků. 
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6.2 Faktory motivující ke koupi 

Pro přilákání nových zákazníků a zvýšení spokojenosti u zákazníků stávajících slouží splnění 

ostatních kritérií TSI. Tyto již zákazníci automaticky v prodejní jednotce neočekávají a jejich 

přítomnost zvyšuje motivaci spotřebitelů ke koupi konkrétního produktu. 

6.2.1 Umístění zboží na prodejní ploše 

Pro zvýšení současné úrovně merchandisingu zubních past Signal na prodejní ploše autorka 

práce doporučuje více zvýraznit tento produkt vůči konkurenci. V průběhu sběru dat 

se opakovaně setkávala se stejným typem vystavování zboží, a to umísťování zubních past 

Signal v přímém sousedství konkurenčního výrobce COLGATE-PALMOLIVE Česká 

republika spol. s r.o. Takové umístění nepovažuje za nejšťastnější, neboť obalům zubních past 

Colgate dominuje červená barva, čímž se stávají tyto výrobky výraznější než zubní pasty 

Signal. Ty kvůli tomuto umístění ztrácí na výraznosti, a to i přesto, že obal zubních past 

Signal pozorovatelka považuje za velmi dobře provedený. 

Opatření proti zbytečnému „ztrácení“ spotřebitelů autorka práce vidí především ve vytvoření 

ucelených bloků zubních past Signal, které budou situovány v dostatečné vzdálenosti 

od zubních past Colgate. Uceleného bloku bude docíleno pomocí propojení dílčích kritérií 

nepřerušeného bloku a nepřerušené řady. Optimální situace by nastala, pokud by bylo možné 

v rámci nepřerušené řady zároveň dodržet pravidlo správné skladby výrobků. Toto opatření 

je považováno za hlavní možnost vylepšení pozice výrobků zubních past Signal v rámci 

prodejní plochy. 

Společnost Unilever ČR, spol. s r.o. by také mohla zvážit výhody plynoucí ze sekundárního 

uložení zboží. Tento typ uložení zboží se v prodejních jednotkách v současnosti objevuje jen 

velmi zřídka, což lze považovat za silné negativum. Autorka práce doporučuje zatraktivnit 

značku Signal prostřednictvím předem plánovaných „akčních týdnů“. V těchto dnech by bylo 

ideální zavést v MOJ automatické propojení sekundárního uložení, slevy na výrobek 

a přítomnost zboží v akčním letáku. Toto spojení bude velmi výhodné, jelikož uvedená 

kritéria se budou vzájemně podporovat a tím přinesou zvýšenou prodejnost zboží. Další 

možností popsaného spojení je vhodně propojit uvedená kritéria s cross merchandisingem, 
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a to například formou cenově výhodného balíčku obsahující kombinaci výrobků značky 

Signal.   

6.2.2 Vystavení zboží na prodejní ploše 

Návrhy na zlepšení aktuálního způsobu vystavení zubních past Signal na prodejní ploše 

budou spočívat zejména v podstatném rozšíření využívání POP materiálů. V současné době, 

společnost Unilever ČR, spol. s r.o., nevyužívá POP materiály podle výzkumu dostatečně (viz 

Tab. 5.10). Pro zajištění optimální míry využívání jednotlivých forem podpory prodeje je 

nutné provést výzkumné šetření, které bude zaměřeno na současnou míru využití POP 

materiálů. Po zjištění a rozboru současného stavu je nutné vytvořit plánogramy zahrnující 

nejvhodnější typ a množství POP materiálů. 

Autorka práce samozřejmě doporučuje postupné zavádění vhodných forem POP materiálů 

do prodejních jednotek. Dnešní trh nabízí v této oblasti široké možnosti, které dokážou 

správnou kombinací zvýšit motivaci zákazníků ke koupi zboží. Pro začátek lze doporučit 

zavedení takových forem, které jsou finančně a časově nejméně náročné, jedná se například 

o využívání wobblerů, stoperů a headerů. Tato jednoduchá forma POP materiálů oživí 

prodejní plochu a upozorní zákazníky na daný výrobek. 

Pro sekundární uložení zubních past Signal je výhodné vyrobit speciální stojany. Ty musejí 

být vyhotoveny z kvalitních materiálů. V případě hypermarketů lze využít paletových 

ostrůvků umístěných na hlavních trasách prodejní jednotky, avšak v případě drogerií je nutné 

využít takových materiálů a rozměrů, které zaručí, že prezentované výrobky budou působit 

exkluzivním dojmem.   

Dalším typem POP materiálu, který zvyšuje pozornost zákazníků vůči konkrétní značce, 

je podlahová grafika. Tu však v případě zubních past Signal, dle autorky práce, není vhodné 

používat. Zajímavější formu zaujetí pozornosti spotřebitele spatřuji v užití inflatable, neboli 

nafukovacích POP materiálů. Inflatable ve tvaru zubní pasty Signal v nadživotní velikosti 

bude vtipným a nepřehlédnutelným prvkem prodejní jednotky. Tento typ POP materiálu 

je však z prostorových důvodů využitelný pouze v hypermarketech. 

Pro drogistické maloobchodní řetězce je vhodnější formou využití POP materiálů forma 

okenní grafiky, infolišt, pokladních děličů nebo madel nákupních vozíků. 
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Závěrem je nutné podotknout, že dnešní trh je zahlcen nejrozmanitějšími formami POP 

materiálů. Proto je vždy nutné předem zvážit a naplánovat množství i způsob provedení. Při 

výrobě hraje hlavní roli originalita a využívání neobvyklých materiálů, tvarů a barev.
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7 ZÁVĚR  

Cíl této diplomové práce spočíval ve zjištění úrovně merchandisingu zubních past Signal 

ve vybraných maloobchodních řetězcích na území města Ostravy. Po seznámení se s aktuální 

situací na drogistickém trhu byl vymezen základní a výběrový soubor. Pro zajištění 

relevantních výsledků šetření byla za nejvhodnější metodu sběru dat určena metoda 

pozorování. Jelikož potřebná data obsahovala také faktory závislé na čase (např. přítomnost 

v „akčním“ letáku, sekundární ocenění), bylo nutné pro zajištění jejich důvěryhodnosti 

provést pozorování opakovaně. Z tohoto důvodu bylo tedy šetření provedeno dvakrát 

se čtrnáctidenním odstupem. Vyhodnocení shromážděných dat bylo provedeno 

prostřednictvím kvalitativní analýzy TSI. 

Z celkových výsledků marketingového výzkumu vyplynulo, že maloobchodní řetězce nejlépe 

plní kritéria inventory indexu a presentatin indexu. Tyto zkoumané veličiny dosáhly 

ve většině případů srovnatelných hodnot a nebyla zde patrná ani výrazná odchylka mezi MOJ 

typu drogerie a hypermarket. Celkové výsledky position indexu upozornily na rozdílnou 

úroveň v umísťování zubních past Signal v drogeriích a hypermarketech. V případě 

drogistických maloobchodních řetězců bylo zjištěno poměrně nízké plnění stanovených 

kritérií. Position index dosahoval vyšší úrovně v navštívených hypermarketech. Navazující 

částí práce byl výpočet a hodnocení TSI celkem. Výsledky šetření prokázaly, že obchodníci 

plní požadavky na úroveň merchandisingu zubních past Signal v prodejních jednotkách pouze 

z jedné poloviny. 

Analýza úrovně merchandisingu zubních past Signal v MOJ byla dále rozšířena o cenové 

srovnání. Rozšíření práce o cenovou problematiku přineslo mnoho zajímavých poznatků. 

Zubních pasty Signal se pohybují v cenovém rozmezí od 18,90 Kč do 74,90 Kč. Pro udržení 

přehlednosti v širokém spektru zjištěných dat se autorka práce rozhodla rozdělit zubní pasty 

Signal do tří skupin. Ty se vzájemně odlišují podle výše cenové úrovně (nízká, střední, 

vysoká). Zjištěné poznatky lze nalézt v Obr. 5.11, jenž je součástí přílohy č. 17. 

Výsledky marketingového výzkumu jasně ukázaly, že společnost Unilever ČR, spol. s r.o. 

nepřikládá při prodeji zubních past Signal patřičnou důležitost POP materiálům. Ty byly 

v průběhu pozorování zaznamenány pouze v minimálním rozsahu. Jelikož využití POP 

materiálů ve správném množství a ve vhodně zvolené formě může výrazně zvýšit motivaci 

spotřebitelů ke koupi produktu, rozhodla se autorka práce vytvořit základní kombinaci 

případných možností. Jednotlivá doporučení lze nalézt v kapitole č. 6. 
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Obsah diplomové práce byl účelově sestaven tak, aby došlo k naplnění stanoveného cíle. 

Zjištěné informace i případné návrhy a doporučení mohou být inspirací pro výrobce zubních 

past Signal. Konečný výsledek se však bude odvíjet od vyjednávacích schopností společnosti 

Unilever ČR, spol. s r.o. s jednotlivými maloobchodními řetězci. Pokud však budou tato 

jednání úspěšná, pravděpodobně dojde ke zlepšení úrovně merchandisingu zubních past 

Signal v prodejních jednotkách. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Deset typů MOJ dle Zamazalové [16] 

Specializované prodejny 

Vyznačují se úzkým a hlubokým sortimentem zboží, který je doplněn širokou nabídkou 

služeb. Typická je vyšší cenová hladina, a to kvůli potřebě vyššího stavu zásob a odborně 

vyškoleného personálu. Umístění prodejen je především v městských a nákupních centrech. 

[1] 

Úzce specializované prodejny 

Prodejny jsou charakteristické především velmi úzkým a hlubokým sortimentem, který 

je orientovaný převážně na nepotravinářské zboží – doplněné o širokou škálu služeb. 

Zákazníci se zde setkají s vysokou cenovou hladinou, vysoce odborným personálem a menší 

velkostí prodejen. Prodejny jsou situovány převážně v centrech měst a v nákupních centrech. 

[16] 

Smíšené prodejny 

Jsou typické širokým, mělkým sortiment, a to především zbožím denní potřeby. Sortiment 

zahrnuje potravinářské i nepotravinářské zboží. Prodejny jsou umístěny především 

v okrajových částech měst a na venkově. [1] 

Supereta 

Jde o prodej potravinářského zboží se širokým sortimentem potravin a základními druhy 

nepotravin denní potřeby formou samoobsluhy. Prodejní plocha je od 250 do 400m
2
. V praxi 

se tento typ prodejní jednotky nazývá convenience a můžeme se s ním setkat především 

na nádražích, letištích, v podchodech a dálničních odpočívadlech. Jsou umístěny na místech 

se zvýšenou koncentrací lidí. [3] 

Supermarkety 

Tento druh MOJ se vyznačuje samoobslužným způsobem prodeje. Jde o samoobsluhu 

prodávající plný sortiment potravin a základní druhy (max. 20 % prodejní plochy) 

nepotravinářského zboží. Prodejní plocha je 400 – 2500 m
2
. Část sortimentu je nabízena 

prostřednictvím obslužných úseků. [3] 
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Hypermarkety 

Hypermarkety nabízejí široký sortiment potravinářského i nepotravinářského zboží, přičemž 

převažující podíl je tvořen nepotravinářskými položkami. Samoobslužná prodejní plocha 

je nad 2 500 m
2
. Hypermarkety dále členíme na malé, s prodejní plochou do 5 000 m

2
, 

a velké, s plochou nad 5 000 m
2
.  Tento druh maloobchodních jednotek je situován 

v okrajových částech města. [1] 

Plnosortimentní obchodní dům 

Můžeme zde nalézt hluboký, široký sortiment, převážně střední a vyšší cenové úrovně. 

Obchodníci se snaží nabízet maximální rozsah služeb. Prodejní plocha plnosortimentního 

obchodního domu je 10 – 20 tis. m
2
, umístěny jsou v centrech měst a nákupních centrech. [16] 

Specializovaný obchodní dům 

Prodejny nabízejí svým zákazníkům hluboký a široký sortiment s převahou nepotravinářského 

zboží. Můžeme zde najít několik forem prodeje – pultový, samoobslužný a volný výběr. 

Cenová úroveň je stanovena na střední a vyšší. Nacházejí se v centrech měst a regionálních 

nákupních centrech. [16] 

Diskontní prodejny potravin 

Tento typ MOJ nabízí samoobslužný prodej potravinářského i nepotravinářského 

rychloobrátkového zboží. Převažuje zde podíl potravinářských položek, nízká úroveň 

vybavenosti prodejen a nízká cenová hladina. Diskontní prodejny neposkytují 

svým zákazníkům žádné služby. [3]
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Příloha č. 2: Dělení POP materiálů [2] 
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Příloha č. 3: Nabídka produktů zubních past Signal [36] 

ZÁKLADNÍ PÉČE 

Signal Cavity Protection Family 

 

Signal Herbal Fresh Family 

 

Signal Daily White Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĚLENÍ ZUBŮ 

Signal Whit Systém 

Signal White Systém Naturals 

Signal White Now 

 

 

Signal White Now Ice Cool Mint 
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SVĚŽÍ DECH 

Signal Crystal Gel Fresh&White 

 

Signal X-Fresh Aquamint 

 

Signal X-Fresh Explosive Mint 

 

Signal X-Fresh Limemint 

 

 

PRO DĚTI 

Signal Kids 7 – 13 

 

Signal Kids 2 – 6 

 

KOMPLEXNÍ PÉČE 

Signal Anti Age 

 

Signal Global 8 

 

Signal Micro Granules 

 

 

 

 

 

 

Signal Kids 2 – 6 
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Příloha č. 4: Úroveň kupní síly obyvatelstva v krajích ČR 

 

Zdroj: Retail Info Plus (12/2011, str. 20) 

Příloha č. 5: Vybrané MOJ v Ostravě 
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Příloha č. 6: Pozorovací formuláře 

Inventory index 

 

 

 

 



 

8 

Pozition index 

 

Presentation index 
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Příloha č. 7: Tab. 5. 1 Srovnání splnění/nesplnění FWS celkem (min.=23 %) 

 

 

Příloha č. 8: Tab. 5. 2 Hodnocení přítomnosti doporučeného sortimentu 

 

 

Příloha č. 9: Tab. 5.3 Výsledné hodnoty inventory indexu 

1. pozorování 
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2. pozorování 

 

 

Příloha č. 10: Tab. 5.4 Výsledné hodnoty position indexu 

1. pozorování 

 

2. pozorování 
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Příloha č. 11: Tab. 5.5 Výsledné hodnoty presentation indexu 

1. pozorování 

 

2. pozorování 

 

 

Příloha č. 12: Tab. 5.6 Průměrné hodnoty TSI za MO řetězce (%) 
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Příloha č. 13: Tab. 5.7 Výsledné hodnoty TSI (%) 

1. pozorování 

 

2. pozorování 

 

 

 

Příloha č. 14: Souhrné výsledky 

Tab. 5.8 Souhrné výsledky TSI (%) 
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Obr. 5.4 Hodnoty inventory indexu (%) 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Hodnoty position indexu (%) 
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Obr. 5.9 Hodnoty presentation indexu (%) 

 

 

 

 

Příloha č. 15: Srovnání celkových průměrných výsledků s výsledky 

jednotlivých maloobchodních řetězců 

 

Tab. 5.9 Srovnání výsledků pozorovaných MOJ 
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Obr. 5.10 Srovnání průměrných a celkových výsledků (dm drogerie) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 Srovnání průměrných a celkových výsledků (drogerie Teta) 
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Obr. 5.12 Srovnání průměrných a celkových výsledků (drogerie ROSSMANN) 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13 Srovnání průměrných a celkových výsledků (drogerie SCHLECKER) 
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Obr. 5.14 Srovnání průměrných a celkových výsledků (hypermarket Tesco) 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15 Srovnání průměrných a celkových výsledků (hypermarket Albert) 
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Obr. 5.16 Srovnání průměrných a celkových výsledků (hypermarket Kaufland) 

 

 

Příloha č. 16: Tab. 5.10 Srovnání plnění kritérií v MO řetězcích (%) 
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Příloha č. 17: Cenové srovnání 

Tab. 5.11 Cenové srovnání zubních past Signal (Kč) 

1. pozorování  
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2. pozorování 
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Obr. 5.12 Srovnání průměrných cen zubních past Signal 
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Příloha č. 18: Kritéria přijetí 

 


