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Anotácia 

Obsahom dizertačnej práce je analýza aplikácie metódy Total Shopscore Index (TSI) 

ako nástroja hodnotenia obchodného zástupcu v nešpecializovaných maloobchodných 

jednotkách s prevahou potravín. Jedná sa o nástroj hodnotiaci prácu obchodného zástupcu pri 

zaisťovaní prítomnosti, pozície a prezentácie výrobkového portfólia jedného konkrétneho 

výrobcu v maloobchodnej jednotke.  

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je veľká časť nákupných rozhodnutí v oblasti 

potravín realizovaná priamo na predajnej ploche, môže byť vhodne nastavený a v praxi 

realizovaný systém zabezpečenia dostupnosti výrobku, vhodného umiestnenia a prezentácie 

pre úspech výrobcu zásadný.  

Cieľom tejto dizertačnej práce je zhodnotiť objektivitu metódy Total Shopscore Index 

ako nástroja hodnotenia práce obchodných zástupcov v maloobchodných jednotkách 

v podmienkach Slovenskej republiky, a to na príklade jedného konkrétneho spotrebného 

výrobku. 

Súčasťou tejto dizertačnej práce je podrobný prehľad teoretických poznatkov, ktoré je 

nutné brať do úvahy pri rozhodovaní o spôsobe hodnotenia obchodného zástupcu v praxi 

a ktoré sa viažu na jednotlivé čiastkové indexy súhrnného TSI (index prítomnosti, pozície 

a prezentácie). 

Podkladom pre formulovanie záverov a celkového zhodnotenia aplikácie metódy TSI 

je analýza vonkajších faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu TSI v rôznej miere (osoba 

obchodného zástupcu, región, mesiac pozorovania, obchodný reťazec alebo maloobchodný 

formát). Ďalej boli skúmané vzťahy medzi pozorovanými kritériami TSI, pričom výsledkom 

je ich rozdelenie do povahou odlišných skupín, resp. nových súhrnných faktorov, napr. na 

základe miery ich naplnenia.  

Výstupom je identifikácia faktorov, ktorých vplyv na hodnotu TSI je zásadný a na 

ktoré je nutné brať zvláštny zreteľ pri zabezpečovaní objektivity a porovnateľnosti výsledkov 

TSI pri hodnotení práce obchodných zástupcov v maloobchode. 

Kľúčové slová: maloobchod, maloobchodná jednotka, hodnotenie práce, obchodný 

zástupca, Total Shopscore Index, Inventory Index, Position Index, Presentation Index. 

  



 

 

Analysis of application of the TSI Method as a Tool for Sales Representatives 

Field Work Evaluation in the Retail 

Annotation 

This dissertation thesis is focused on the analysis of Total Shopscore Index method 

(abbr. TSI) as a tool for sales agents work evaluation. The retail sector, more specifically non-

specialized food predominating retail outlets, was defined as the area of interest. The TSI is 

based on data obtained directly in retail outlets (e.g. by observation) and specifically targeted 

inventory level, position and presentation of goods.  

Nowadays more than two thirds of purchase decisions are executed directly on the 

retail outlet floor space. High inventory level (not only in retailer’s storage, but more 

importantly in shelves and on floor space), adequate position of merchandise (in the main 

merchandise area, secondly by cash desk, etc.) and excellent presentation of merchandise can 

be crucial for manufacturer’s success.  

The main aim of this dissertation thesis is to evaluate the objectivity of the TSI method 

as a tool for sales representatives’ field work evaluation in the retail outlets, focusing on one 

specific consumer good on Slovak retail market. 

Because of the lack of the comprehensive theory, the theoretical chapter provides an 

overview of the fields that should be considered when deciding the problem how to evaluate 

the sales representative field work. These fields are connected on the partial indices of the TSI 

(Inventory, Position and Presentation Index). 

Analysis of the external factors that can influence the TSI (region, sales representative, 

etc.) and the analysis of the relationship among observed criteria are the basis of findings 

formulation and evaluation of the TSI method.  

Identification of factors that can have strong influence on the TSI value and those 

which should be specially handled to retain the objectivity and comparability of the TSI 

among the whole basis of sales representatives are the main findings of this thesis. 

Key words: retail, retail outlet, field work evaluation, sales representative, Total Shopscore 

Index, Inventory Index, Position Index, Presentation Index. 
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1 Úvod 

Maloobchodný trh na Slovensku zaznamenal po roku 1993 zásadné zmeny súvisiace 

s otvorenosťou ekonomiky, ktoré sa v oblasti maloobchodu prejavili najmä v príchode 

zahraničných obchodníkov. Výsledkom bolo zavedenie nových maloobchodných formátov, 

ktoré boli v tom čase v západnej Európe a v USA bežné a mali za sebou desaťročia 

postupného vývoja. Jednalo sa napr. o hypermarkety, diskontné predajne, neskôr takisto 

odborné veľkopredajne (tzv. Do-It-Yourself) alebo nákupné centrá. Ich vznik a vývoj bol v 

strednej Európe koncentrovaný a maloobchodný trh so všetkými jeho subjektmi sa musel 

veľmi rýchlo prispôsobiť novej situácii. V súčasnosti dochádza k prelievaniu pozornosti 

spotrebiteľov medzi jednotlivými formátmi a k vzniku formátov nových (napr. convenience 

stores). V tejto súvislosti sa javí ako rozhodujúce pre úspech výrobcu, najmä spotrebných 

výrobkov a hlavne potravín, akceptovať meniace sa rozhodovanie zákazníka o nákupe, ktoré 

sa z veľkej miery odohráva až na predajnej ploche.  

V súvislosti s rýchlym vývojom na maloobchodnom trhu a príchodom nadnárodných 

obchodných reťazcov sa pred výrobcami distribuujúcimi svoje výrobky prostredníctvom 

maloobchodných jednotiek objavili nové potreby. Jedná sa hlavne o zabezpečenie zaradenia 

výrobku do sortimentu v obchodno prevádzkových jednotkách (zalistovanie do sortimentu), 

zabezpečenie dostupnosti produktu, účasti na promočných aktivitách maloobchodu, zlepšenie 

pozície a prezentácie na predajnej ploche. Všetky tieto aktivity spája hlavný cieľ, a to 

zabezpečiť visibilitu produktu na predajnej ploche, keďže v súčasnosti sa asi dve tretiny 

nákupných rozhodnutí spotrebiteľov odohrávajú priamo v maloobchodnej jednotke, ako 

uvádza Bárta (2009). 

Táto práca sa zaoberá využitím metódy Total Shopscore Index (TSI), ako jednej 

z možností hodnotenia prítomnosti, pozície a prezentácie výrobkov na predajnej ploche, za 

účelom hodnotenia práce obchodných zástupcov priamo v maloobchodných jednotkách. 

Maloobchodník a dodávateľ produktov (napr. priamo výrobca) totiž vykazujú odlišné ciele 

v súvislosti s distribúciou produktov. Cieľom výrobcu distribuujúceho produkty cez 

maloobchod sú obvykle čo najvyššie tržby, zatiaľ čo maloobchodníka zaujímajú tržby danej 

výrobkovej kategórie, nie vždy len konkrétneho výrobcu. 

Cieľom tejto dizertačnej práce je zhodnotiť objektivitu metódy Total Shopscore Index 

ako nástroja hodnotenia práce obchodných zástupcov v maloobchodných jednotkách 
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v podmienkach Slovenskej republiky, a to na príklade jedného konkrétneho spotrebného 

výrobku. 

Pre objektívnu aplikáciu metódy TSI na hodnotenie obchodného zástupcu sa javí ako 

dôležité zistiť, či sú výsledky TSI závislé na vplyvoch pochádzajúcich z externého prostredia, 

ktoré samotný obchodný zástupca ovplyvniť nemôže. Rovnako dôležitá je pravdepodobne 

i štruktúra pozorovaných kritérií TSI, ktorá sa mení v závislosti na požiadavkách výrobcu. Je 

prirodzené, že tieto požiadavky sa u rôznych výrobcov odlišujú, a to v súvislosti 

s výrobkovou kategóriou, preferovanými distribučnými cestami, rozdelením obchodných 

zástupcov do regiónov v rámci konkrétneho územia a pod.  

Z popisu vyššie je možné definovať čiastkové ciele dizertačnej práce, medzi ktoré 

patrí zistenie faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu TSI z vonkajšieho prostredia, tzn. vplyvy 

regiónu, mesiaca pozorovania, maloobchodného formátu, príslušnosti k obchodnému reťazcu 

atď. a zhodnotenie vplyvu použitej metodiky výpočtu TSI na výslednú hodnotu, kedy bol 

skúmaný vplyv pozorovaných faktorov priamo zaradených do pozorovacieho archu a vzťahy 

medzi nimi, vrátane nastavenia minimálnych hodnôt požadovaných pre ich naplnenie.  

Vzhľadom k tomu, že problematika hodnotenia práce obchodných zástupcov 

v maloobchodných jednotkách nie je v domácej ani v zahraničnej literatúre súhrnne 

spracovaná, je súčasťou tejto dizertačnej práce teoretický podklad sumarizujúci teoretické 

poznatky, ktoré je nutné brať do úvahy pri aplikácii metódy TSI v praxi. Preto je súčasný stav 

riešenej problematiky rozpracovaný podrobne a venuje sa oblastiam od definovania 

maloobchodu, cez spoluprácu výrobcu a maloobchodníka na predajnej ploche v oblasti 

komunikácie a zaistenia prítomnosti produktu. V tejto časti práce je priestor venovaný i 

objasneniu metódy Total Shopscore Index.  

V ďalšej časti práce je detailne popísaný postup riešenia zvolenej problematiky, 

vrátane rozpracovania cieľov práce, hypotéz, použitých metód a konkrétneho popisu výpočtu 

TSI ako podkladu pre následné analýzy. 

Analýza vhodnosti aplikácie metódy TSI je venovaná rozboru Total Shopscore Indexu 

a jeho potenciálne ovplyvňujúcich premenných a ďalej analýze vlastnej štruktúry TSI 

a vzťahov medzi pozorovanými kritériami. Zhodnotenie aplikácie metódy TSI obsahuje súhrn 

zistených poznatkov a z neho vyplývajúce návrhy a odporúčania.  
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2 Súčasný stav riešenej problematiky  

Popis súčasného stavu riešenej problematiky je kompiláciou rôznorodých poznatkov 

z oblastí popisujúcich vzťah výrobcu (resp. dodávateľa produktov) a maloobchodníka, ktoré 

sa premietajú do aplikácie metódy Total Shopscore Index. V prvej časti kapitoly je teoreticky 

vymedzená oblasť maloobchodu ako distribučného článku spolu s popisom súčasného vývoja 

maloobchodu na slovenskom trhu. Následne sú popísané vzťahy medzi výrobcom 

a maloobchodníkom, ktoré vznikajú pri zaisťovaní dostupnosti a prezentácie produktu na 

predajnej ploche. Ďalej je rozpracovaná problematika personálneho zabezpečenia pri 

distribúcii tovaru s využitím maloobchodu ako distribučného článku. Samotná metóda TSI 

ako nástroj hodnotenia obchodných zástupcov v maloobchode je teoreticky vysvetlená 

v poslednej podkapitole.  

2.1 Vymedzenie maloobchodu ako distribučného článku 

Využitie maloobchodu ako medzičlánku v rámci distribučného kanála determinuje 

distribučná stratégia zvolená výrobcom. Voľba stratégie súvisí s faktormi ako charakter trhu, 

na ktorý sa výrobca orientuje, s akým výrobkom sa na trhu pohybuje, či je výrobok určený 

konečnému spotrebiteľovi alebo slúži ako vstup pre výrobu iného produktu, aké sú 

očakávania zákazníka v súvislosti s dostupnosťou produktu, aká je úroveň konkurencie na 

trhu a aktuálna pozícia výrobcu na trhu a pod.  

Maloobchod sa ako medzičlánok distribučnej cesty objavuje v prípade, že výrobca 

zvolí nepriamu distribúciu, tzn. predáva cez prostredníkov, ktorými môžu byť okrem 

maloobchodníkov i veľkoobchodníci, distribučné centrá a pod. Počet distribučných článkov 

závisí na veľkosti cieľového trhu, jeho geografickej vzdialenosti, hustote maloobchodnej siete 

a opäť i na charaktere produktu, ktorý je objektom distribúcie. V prípade vzdialených trhov je 

nutné (po odhliadnutí od možnosti využitia elektronického obchodu, ktorého zavedenie má 

určité prekážky, napr. zvyklosti zákazníkov) využiť väčší počet medzičlánkov. 

Distribučný kanál nemusí byť zvolený osamotene, ale môže byť doplnený inými 

variantmi, ktoré sa môžu zameriavať na zabezpečenie dostupnosti produktu inej cieľovej 

skupine. Možný je i variant využitia mnohonásobnej distribúcie z dôvodu nutnosti poskytovať 

k produktu doplnkové produkty (chladiace zariadenia, POP materiály, letáky,...), prípadne 

doplnkové služby. 
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2.1.1 Maloobchod ako distribučný článok 

Jednotlivé definície maloobchodu sa podľa rôznych autorov nelíšia alebo líšia len 

minimálne. Pražská (2002, s. 18) definuje maloobchod ako „podnik (alebo činnosť) 

zahŕňajúci nákup od veľkoobchodu alebo od výrobcu a jeho predaj bez ďalšieho spracovania 

konečnému spotrebiteľovi.“ Medzi špecifické činnosti maloobchodu patrí vytváranie 

vhodného zoskupenia tovaru (premena výrobného sortimentu na sortiment obchodný), 

vytváranie zásoby za účelom pohotového naplnenia potrieb spotrebiteľa, zaisťovanie vhodnej 

formy predaja podľa kategórií produktu a informovanie spotrebiteľa.  

Burstiner (1994, s. 34) poníma maloobchod ako „takú formu distribúcie, pri ktorej sa 

tovar alebo služby predávajú konečným spotrebiteľom za účelom splnenia ich potrieb a 

prianí. Maloobchod obsahuje i činnosti, ktoré sa musia uskutočniť, aby maloobchodníci mohli 

predávať konkrétne tovary a služby.“ 

„Maloobchod je celosvetovo najväčšie odvetvie hospodárstva, ktoré sa neustále mení, 

pričom tempo zmien neustále rastie“, tvrdí Zentes (2007, s. 1). Do maloobchodu sú podľa 

neho zaradené „tie spoločnosti, ktorých primárnou aktivitou je nákup produktov od iných 

organizácií s úmyslom ďalej ich predať konečnému zákazníkovi, a to všeobecne bez 

transformácie“. 

Gilbert (2003, s. 6) tvrdí, že mnohé definície zdôrazňujú maloobchod ako činnosť 

predaja tovarov a služieb konečnému spotrebiteľovi. On sám definuje maloobchod ako 

„akékoľvek podnikanie, ktoré smeruje svoje marketingové úsilie k uspokojeniu konečného 

spotrebiteľa, založené na organizácii predaja tovarov a služieb“, pričom zdôrazňuje rozdiel 

medzi konečným spotrebiteľom, ktorý skutočne tovar spotrebuje a zákazníkom, ktorý ho 

môže zakúpiť za účelom využitia v podnikaní. Britské poňatie sa čiastočne odlišuje od 

stredoeurópskeho, pretože kladie dôraz na zaradenie služieb ako sú finančné služby, 

kadernícke služby, čistenie odevov a pod. do maloobchodu. 

Maloobchod v rámci štatistického vykazovania 

Na maloobchod je možné nazerať nielen z pohľadu distribučného medzičlánku, ale 

i z pohľadu odvetvia hospodárstva, ktoré podlieha štatistickému vykazovaniu. Štatistická 

klasifikácia ekonomických činností (ŠÚSR, 2011) platná v celej EÚ slúži ako navigátor na 

vykazovanie ekonomickej činnosti na území jednotlivých štátov. Maloobchod je v tejto 

klasifikácii zaradený v sekcii (nazývanej „divízia“) G – Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a motocyklov. Veľkoobchod a maloobchod sú tu chápané ako posledné 
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etapy v distribúcii tovaru, pričom základným klasifikačným faktorom pre zaradenie činnosti 

do veľkoobchodu alebo maloobchodu je typ zákazníka, ktorý prevažuje. U veľkoobchodu je 

to maloobchodník, priemyselný, obchodný alebo inštitucionálny subjekt, zatiaľ čo 

u maloobchodu sa berú do úvahy aktivity realizované smerom ku konečnému spotrebiteľovi.  

Maloobchod je možné na základe klasifikácie revidovanej v roku 2007 s platnosťou od 

roku 2008 pôvodne nazývanej OKEČ (Eurostat, 2008), dnes Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), definovať ako „následný predaj (predaj bez 

transformácie) nového a použitého tovaru, prevažne najširšej verejnosti pre osobnú alebo 

domácu spotrebu alebo použitie, prostredníctvom obchodnej siete, obchodných domov, 

predajných stánkov, zásielkových obchodov alebo domov, podomových alebo pouličných 

obchodníkov, spotrebných družstiev, aukčných domov atď. Väčšina maloobchodníkov má k 

predávanému tovaru vlastnícke právo, ale niektorí pracujú ako sprostredkovatelia pre 

príkazcu a predávajú na konsignačný sklad alebo pracujú na komisnej báze. (ŠÚSR, 2011) 

Za transformáciu vlastností tovaru sa nepovažujú činnosti ako bežná manipulácia 

s tovarom, čiže triedenie, rozraďovanie a kompletovanie tovaru, miešanie a zoskupovanie 

tovaru, fľaškovanie, balenie, roztrieďovanie nákladu a opätovné zabalenie za účelom 

distribúcie v menších množstvách, ani skladovanie tovaru.  

Zahrnutie tovaru do divízie G 47 Maloobchod je limitované jednou hlavnou 

podmienkou, tovary musia byť prevažne predávané konečnému spotrebiteľovi. Tovary, bežne 

konečnému spotrebiteľovi nepredávané, ako napríklad obilniny, priemyselné stroje a pod. sa 

v tejto časti štatisticky nevykazujú. Tovary, obvykle predávané konečnému spotrebiteľovi, 

ako napríklad náterové farby, osobné počítače, papierenské výrobky, avšak nakúpené za iným 

účelom ako za účelom spotreby v domácnosti (napr. pre použitie v rámci chodu právnickej 

osoby – firmy), sa oproti tomu do maloobchodu zahŕňajú.  

Vylúčené sú však poľnohospodárske výrobky farmárov, motorové vozidlá, motocykle 

a ich časti, obchod s obilninami, rudami, ropou, priemyselnými chemikáliami, predaj jedla 

a nápojov určených k okamžitej spotrebe priamo v prevádzkarni alebo predaj take-away a 

prenájom tovarov. 

 Na Obr. 2.1 je znázornené základné rozčlenenie divízie G 47 na maloobchod 

v predajniach a mimo predajní. Rovnako i Pražská (2002) rozdeľuje maloobchod na 

realizovaný v sieti predajní (store retail) a mimo predajnú sieť (non store retail), pričom 

maloobchod realizovaný v sieti predajní celosvetovo prevažuje a tvorí až 90 % všetkých 
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maloobchodných tržieb. Na rozdiel od metodiky SK NACE Rev. 2 hovorí Pražská (2002) 

v tejto časti i o stánkovom predaji, ktorý je špecifickou formou maloobchodnej činnosti 

realizovanej v sieti predajní, a to vedľa klasickej stacionárnej siete maloobchodných 

jednotiek.  

Obr. 2.1: Štruktúra G47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 

 

Zdroj: ŠÚSR (2008) 

Skupina „v predajniach“ sa podľa SK NACE Rev. 2 ďalej člení na špecializovaný 

a nešpecializovaný maloobchod, pričom to, či je maloobchod špecializovaný, sa posudzuje 

podľa počtu tried predávaného sortimentu. Nešpecializovaný maloobchod je možné ďalej 

rozdeliť na maloobchod s prevahou potravín a ostatný maloobchod. Skupina „maloobchod 

mimo predajní“ vykazuje maloobchodné činnosti buď v stánkoch a na trhoch (maloobchodný 

predaj v obvykle prenosnom stánku na pevnom stanovisku (trhu) alebo vedľa verejnej cesty), 

alebo činnosti mimo predajní, stánkov a trhov, kde sa jedná o predaj zásielkový, cez internet, 

predaj realizovaný podomovými obchodníkmi, cez predajné automaty a pod.  

Jednotlivé skupiny sú podrobne popísané v metodickom podklade Štatistického úradu 

Slovenskej republiky, prípadne Eurostatu (Eurostat, 2008). 

Maloobchodná sieť 

Maloobchodná činnosť je obvykle realizovaná v maloobchodných jednotkách, ktoré sa 

v rámci sídelného útvaru môžu združovať do väčších alebo menších celkov a takýmto 

spôsobom vytvárať ucelený priestor pre uspokojovanie spotrebiteľského dopytu. 

Maloobchodná sieť je podľa Pražskej (2002, s. 744) „usporiadaný súbor (systém) 

prevádzkových jednotiek maloobchodu s ich vzájomnými väzbami, ktoré sú vytvárané 
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rozdielnosťou a príbuznosťou sortimentného a prevádzkového zamerania, konkurenciou 

a určitou kooperáciou a koordináciou činnosti“. 

Jednotlivé maloobchodné jednotky, ktoré do siete patria, sú charakteristické určitým 

spôsobom usporiadania a vzájomnou previazanosťou z hľadiska veľkosti, typu sortimentu, 

umiestnenia a pod. Hlavným dôvodom existencie maloobchodnej siete je zabezpečenie 

rozmanitosti a celej škály produktov, ktoré zákazník v danej lokalite očakáva a požaduje. 

Maloobchodná sieť nemusí existovať v danom teritóriu kontinuálne po celý rok, môže 

dochádzať k obmenám napr. podľa ročného obdobia alebo podľa špeciálnych príležitostí. 

Z tohto pohľadu je možné rozlíšiť sieť stálu a sieť doplnkovú. Doplnková sieť je tvorená za 

účelom uspokojenia krátkodobého a sezónneho dopytu, napr. pri koncertoch alebo sezónnych 

aktivitách (Pražská, 2002). 

Ďalší prístup poskytuje pohľad na dva typy maloobchodnej siete podľa pohybu. 

Maloobchodná sieť stacionárna má svoje pevné stanovisko na rozdiel od siete ambulantnej, 

ktorá stanovisko mení podľa potreby (predaj tovaru z nákladného auta, ktoré obchádza 

jednotlivé miesta dopytu).  

Určité odlišnosti vykazuje maloobchodná sieť mestská od siete vo vidieckych 

sídelných útvaroch. Rozdiely vyplývajú z počtu potenciálnych zákazníkov, frekvencie 

nákupu, typu požadovaného sortimentu, akceptovateľnej cenovej úrovne a pod. Táto 

dizertačná práca je zameraná na maloobchodné jednotky stacionárne, stále, mestské 

i vidiecke. Neberie do úvahy predaj skúmaných produktov mimo predajnú plochu. 

Ďalšie členenie maloobchodnej siete uvádza Pražská (2002, s. 754), pričom člení 

primárnu sieť, kam je možné zaradiť tradičné prevádzkové typy maloobchodu (obchodné 

domy, špecializované predajne), sekundárnu sieť, ktorá využíva hlavne samoobslužné formy 

predaja (supermarket, hypermarket, DIY), terciárnu sieť využívajúcu možnosť predaja bez 

predajnej plochy, kde sa predpokladá veľká dynamika vývoja (non-store retail, predajné 

automaty, predaj cez QR kódy v metre) a kvartérnu sieť špecificky zameranú na skladové 

a výstavné plochy. 

Systematizácia maloobchodných jednotiek 

Pre správne určenie maloobchodnej činnosti jednak pre štatistické účely a jednak pre 

nastavenie vhodnej stratégie výrobcu pri distribúcii tovaru a maloobchodníka ako účastníka 

distribučnej cesty, je nutné vytvoriť typológiu maloobchodných formátov.  
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Pod pojmom systematizácia je možné chápať zaradenie maloobchodnej jednotky 

k určitému typu – formátu. Je to z toho dôvodu, že jednotlivé maloobchodné jednotky sa od 

seba odlišujú na základe rôznych znakov. Všeobecne je možné brať do úvahy znaky 

štruktúrne a znaky inštrumentálne. Rozdelenie zachytáva Tab. 2.1.  

Tab. 2.1: Systematizácia maloobchodných jednotiek 

 

Zdroj: Pražská (2002, s. 756) 

Znaky štruktúrne sú veľmi obťažne prispôsobiteľné počas chodu maloobchodnej 

jednotky a ideálne je pripraviť ich ešte pred samotným začatím maloobchodnej činnosti. 

Jedná sa napr. o sortimentný profil, formu predaja, veľkosť a stavebné riešenie 

maloobchodnej jednotky. Za znaky inštrumentálne je možné považovať napr. cenovú politiku, 

kvalitu sortimentu a doplnkové služby, ktoré poskytujú určitý priestor na ich modifikáciu 

v priebehu realizácie maloobchodnej činnosti. 

Pri definovaní typu maloobchodnej jednotky sa však nepoužívajú vždy všetky 

rozlišovacie znaky, dochádza k ich kombinácii podľa konkrétneho maloobchodného formátu. 

K základným maloobchodným formátom je možné podľa Pražskej (2002) zaradiť: 

 špecializované predajne (tovar s nižšou frekvenciou dopytu, doplnkové služby, 

odborný personál, umiestnenie v centre mesta, vyššia cenová hladina), 

 zmiešané predajne (široký a plytký sortiment, potravinársky i nepotravinársky tovar, 

vidiecke oblasti a okrajové časti miest, vyššia cenová hladina), 

 obchodné domy (široký a hlboký sortiment, doplnkové služby, odborný personál, 

umiestnenie v centre mesta, plocha 10-20 tis. m
2
, vyššia cenová hladina), 

 samoobsluhy s potravinami (široký sortiment potravinárskeho tovaru, základné druhy 

nepotravinárskeho tovaru, plocha do 400 m
2
), 

 supermarket (plný sortiment potravinárskeho tovaru, základné druhy 

nepotravinárskeho tovaru, plocha 400-2500 m
2
, samoobslužný i pultový predaj),  

 hypermarket (plný sortiment potravinárskeho tovaru, rozsiahly sortiment 

nepotravinárskeho tovaru, plocha nad 2500 m
2
, agresívna cenová politika, doplnkové 

služby, výhodná dopravná poloha) 

Štruktúrne znaky Inštrumentálne znaky 
sortimentný profil cenová politika 
forma predaja kvalita sortimentu 
umiestnenie predajne ponúkané služby 
veľkosť predajne komunikácia predajne 
stavebné riešenie atď. 
atď.  

Zdroj: Pražská (2002, s. 756) 
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 odborné veľkopredajne (špecializácia na nepotravinársky tovar, halové riešenie, dôraz 

na nízke ceny) a  

 diskonty (rýchloobrátkový tovar, obmedzený rozsah sortimentu, samoobslužný predaj, 

nižšia kultúra predaja, zameranie na nízku cenu). 

Systematizácia maloobchodných jednotiek je pomôckou pre popis nákupných 

zvyklostí zákazníka. Na slovenskom trhu patrili v roku 2006 medzi tri najpreferovanejšie typy 

predajní, kde zákazníci minuli najväčší podiel výdavkov na potraviny, supermarkety (31,1 %), 

samoobsluhy (29,3 %) a hypermarkety (27,2 %) (Belanová, 2006). V ďalších rokoch  došlo 

k zvýšeniu preferencií hypermarketov, ktoré postupne odsunuli supermarkety (od roku 2008)  

a  stali sa najviac využívaným miestom pre nákup potravín s 37% podielom oproti ostatným  

maloobchodným formátom (viď príloha 1, Obr.  1) (Incoma GfK, 2010a). 

2.1.2 Stratégie výrobcu vo vzťahu k maloobchodu 

Rola predaja priamo na predajnej ploche sa v súčasnosti mení a je nutné, aby túto 

zmenu reflektovali nielen maloobchodníci, ale aj dodávatelia produktov distribuovaných 

prostredníctvom maloobchodu. Zákazníci očakávajú, že v rámci nákupného procesu dostanú 

nákupný zážitok podporený novými informačnými technológiami. Naplnenie tohto 

predpokladu je nevyhnutným krokom k tomu, aby boli kamenné predajne, resp. predajne s 

predajnou plochou konkurencieschopné voči nákupu online, ktorého význam sa neustále 

zvyšuje (Gomez, 2012). 

Dôležitým východiskovým bodom pre činnosť maloobchodníka môže byť vernosť 

zákazníka konkrétnemu predajcovi pri nákupe. Zákazníci väčšinou rozdeľujú svoj 

disponibilný príjem, napr. v oblasti potravín, medzi jedno hlavné nákupné miesto a 

obmedzený počet sekundárnych nákupných miest. Výber hlavného nákupného miesta je 

pritom relatívne stály. Stupeň vernosti hlavnému predajnému miestu je závislý na  celkovom 

vzorci správania zákazníka, konkrétne na celkovom počte predajní, ktoré navštevuje a na 

rozdelení nákupných aktivít medzi ne (Baltas, 2010). 

Úspech rýchloobrátkového tovaru dnes vo veľkej miere závisí na tom, či je 

akceptovaný zo strany maloobchodných reťazcov, ktoré predstavujú veľmi silný element 

v distribúcii tovaru, a to z dôvodu vysokého podielu na realizácii maloobchodných tržieb 

v rámci konkrétneho územného celku, napr. štátu. Táto sila, väčšinou nadnárodných 

obchodných spoločností, do veľkej miery závisí na tom, ako sú na danom trhu rozvinuté 
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koncentračné procesy, procesy diferenciácie, ako rýchlo sa menia preferencie zákazníka a do 

akej miery môže obchodná loby ovplyvniť politicko-právne prostredie.  

Trend koncentrácie sa veľmi silno prejavuje vo vzťahu medzi dodávateľmi 

a výrobcami. Výrobcovia sa snažia zvyšovať svoju silu na trhu tým, že sa konsolidujú, 

vytvárajú stále väčšie globálne spoločnosti, ktoré následne disponujú vyššou vyjednávacou 

silou voči maloobchodníkom. Malý výrobca, ktorý chce zabezpečiť zaradenie svojho 

produktu do sortimentu maloobchodu, musí v mnohých prípadoch pristúpiť na striktné 

podmienky nadnárodnej obchodnej spoločnosti (poplatky za zaradenie (zalistovanie) do 

sortimentu, poplatky za umiestnenie v regáli, príspevky na novootvorenú predajňu a pod.). 

Okrem toho, že takýto hráč má na trhu výbornú vyjednávaciu pozíciu, predstavuje často pre 

výrobcu jediný možný distribučný kanál, ktorým môže osloviť širokú masu zákazníkov. 

Tento jav je najviac viditeľný v potravinárskom segmente, kde kratšia doba 

trvanlivosti/použiteľnosti je obmedzujúcim faktorom pri výbere distribučnej cesty. 

U nepotravinárskeho tovaru sa alternatívne distribučné cesty hľadajú o niečo jednoduchšie, čo 

je spôsobené najmä možnosťou predaja online alebo vo vlastných predajniach. 

Ďalším dôvodom, prečo je distribúcia cez nadnárodné reťazce, ktoré pôsobia na 

rozsiahlom území, nevyhnutná, je práve ich prítomnosť vo veľkom počte sídelných útvarov 

a zároveň vysoký podiel na celkových výdajoch domácností. Z toho môže následne vyplývať 

i vysoký trhový podiel na celkovom objeme tržieb v maloobchode za potravinársky, ale 

i nepotravinársky tovar. Okrem toho sú reťazce disponujúce maloobchodnými jednotkami 

s veľkou predajnou plochou schopné dosahovať úspory z rozsahu, čím sa stávajú 

konkurencieschopnejšími ako ich menší konkurenti (Barber, 2004). 

Koncentračný proces na strane výrobcu je výrazom snahy o zvýšenie podielu na trhu, 

zvýšenie ziskovosti a zároveň i vyjednávacej sily, a to napríklad voči celosvetovým 

maloobchodným firmám. Intenzita konkurencie medzi výrobcami sa prejavuje 

i v maloobchode a medzi jej najvýraznejšie determinanty patrí podľa Draganskej (2007) 

maloobchodná štruktúra, úspory z rozsahu, prítomnosť vlastných značiek maloobchodníka 

(privátnych značiek), hĺbka sortimentu, vernosť zákazníka a nákladovosť surovín. 

Bežnou situáciou je, že až 70 % maloobchodného obratu realizuje prvých 10 

obchodných spoločností pôsobiacich na trhu. Výrobca rýchloobrátkového tovaru vtedy nemá 

mnoho možností, ako distribuovať svoje výrobky. Môže si samozrejme zvoliť alternatívy 

v podobe podnikových predajní alebo predajných automatov, tzn. predaj mimo predajnú 
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plochu, čo je možné len u úzkej škály výrobkov. Svoj vplyv majú i zvyklosti spotrebiteľa na 

danom trhu. Dnes nie je možné predpokladať, že spotrebiteľ bude realizovať týždenný nákup 

potravín v predajnom automate, alebo bude postupne navštevovať podnikové predajne 

jednotlivých výrobcov. Určitým východiskom je využitie predaja online, ktoré je ale opäť 

limitované charakterom výrobku (a v prípade e-shopu prevádzkovaného zavedenou 

maloobchodnou spoločnosťou prináša rovnaké prekážky v podobe nutnosti zaradenia výrobku 

do sortimentu obchodníka).  

Ďalším ovplyvňujúcim faktorom je vysoké tempo uvádzania nových výrobkov na trh 

a s tým súvisiaci a nutný proces diferenciácie. Výrobcovia neustále prinášajú na trh nové viac 

či menej inovované výrobky. Maloobchodník si preto môže vyberať a do svojho sortimentu 

zaradiť tie, u ktorých predpokladá, že budú generovať vysoký obrat alebo zisk. Tento postup 

mu umožňuje vyžadovať od výrobcu i určité garancie, ako napr. spätný odber nepredaných 

výrobkov po uplynutí doby trvanlivosti, účasť na letákových akciách pri uvádzaní výrobku do 

sortimentu maloobchodníka, nutnosť dodávať príslušenstvo (chladiace boxy, regály), 

zabezpečovať aktivity podpory predaja a pod.  

Vyššie zmienené skutočnosti teoreticky vysvetľuje Meffert (1996). Obchod 

predstavuje akýsi filter vo vzťahu k výrobe v tom zmysle, že práve obchod rozhoduje o tom, 

ktoré výrobky sa do obchodnej siete dostanú (Obr. 2.2).  

Obr. 2.2: Teória filtra 

 

Zdroj: Meffert (1996, s. 168) 

Maloobchodné firmy majú výrazný rozhodovací podiel na tom, či bude výrobok 

v obchodnej sieti distribuovaný (distribučný filter). Tento vplyv súvisí s ich všeobecne silnou 

vyjednávacou pozíciou voči výrobcom, ktorá sa prejavuje napr. vo forme vyžadovania 
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vstupných poplatkov za zaradenie výrobku do sortimentu. Táto sila nadnárodných 

obchodných reťazcov je v regióne strednej Európy nespochybniteľná. 

Maloobchodné firmy ďalej ovplyvňujú imidž výrobku, jeho umiestnenie a prezentáciu 

(filter imidžu a umiestnenia). Rozhodovanie o doplnkových stojanoch so sekundárnym 

umiestnením výrobku, účasti v letákových akciách maloobchodu, umiestnení POP materiálov, 

ochutnávkach a súťažiach je plne v kompetencii maloobchodníka, samozrejme 

s prihliadnutím na situáciu na trhu a požiadavky zákazníkov. Výrobca môže tieto náležitosti 

ovplyvniť len za predpokladu, že to maloobchodník umožní a ďalej za predpokladu, že 

podmienky vyžadované maloobchodníkom budú pre výrobcu akceptovateľné nielen 

obsahovou stránkou, ale hlavne finančnou náročnosťou. 

Obchodník taktiež predstavuje prostredníka alebo sám poskytuje doplnkové služby 

k výrobku, ktorých kvalita poskytovania môže výrazne ovplyvniť vnímanie výrobku zo strany 

zákazníka (filter poradenstva a servisu).  

Ciele výrobcu a obchodníka sú samozrejme v určitých oblastiach protichodné. 

Výrobca očakáva od maloobchodníka zabezpečenie niektorých obchodných funkcií 

a maloobchodník za to očakáva podiel na obchodnej marži, prípadne i ďalšie poplatky za 

doplnkové funkcie a aktivity. U niektorých druhov výrobkov funguje, ak ich výrobca 

distribuuje ku konečnému spotrebiteľovi cez medzičlánky, ktoré sú predstavované práve 

maloobchodnými jednotkami. V takom prípade môže byť maloobchod motivovaný rôznymi 

platbami, vyššou maržou, propagačnými prostriedkami, výrobkami zdarma a pod. Jedná sa 

o tzv. obchodnú podporu, ktorú je možné zaradiť pod aktivity podpory predaja.  

Odlišne funguje stratégia ťahu, stratégia pull, kedy výrobca pôsobí priamo na 

konečného spotrebiteľa, napr. masívnou komunikačnou kampaňou. Spotrebiteľ potom 

vyžaduje výrobok priamo u maloobchodníka, pričom na to môže mať rôzne pohnútky, ktoré 

závisia od nastavenia prezentovaných benefitov výrobku pre spotrebiteľa (môže sa jednať 

o módny hit alebo napr. o inovovaný výrobok). Maloobchodník v takom prípade nemá inú 

možnosť, len zaradiť výrobok do svojho sortimentu, aby vyhovel prianiam zákazníka 

a nestratil ho. Je teda zrejmé, že rozhodovanie o zvolenej stratégii bude závisieť od charakteru 

výrobku a pozície výrobcu na trhu z pohľadu zákazníkom vnímaných výhod. V praxi často 

dochádza ku kombinácii push a pull stratégie, pretože ich obsahové náplne sú veľmi dobre 

kombinovateľné (Pelsmacker, 2003). 
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Je zrejmé, že distribučná a komunikačná stratégia výrobcu musia byť vo vzájomnom 

súlade. Dochádza totiž k spätným efektom rozhodnutí výrobcu na rozhodnutia 

maloobchodníka a naopak. Oba subjekty sa pritom snažia o čo najvyšší výkon. Na Obr. 2.3 sú 

znázornené základné prvky komunikačného mixu priradené k push a pull stratégii a aktivity, 

ktorými maloobchodník reaguje na tieto činnosti.  

Obr. 2.3: Aktivity výrobcu a maloobchodníka pri presadzovaní stratégie tlaku a ťahu 

 

 Zdroj: Ailawadi (2009, s. 2) 

Podľa Mefferta (1996) si môže výrobca pri definovaní stratégie voči obchodníkovi 

vybrať medzi štyrmi možnosťami. Môže zvoliť stratégiu prispôsobenia, konfliktu, kooperácie 

alebo uhýbania, a to podľa toho, do akej miery reaguje na marketingové aktivity obchodu a do 

akej miery je schopný byť aktívny pri vytváraní vlastných predajných ciest (viď Tab. 2.2). 

Tab. 2.2: Stratégie výrobcu voči maloobchodníkovi 

 

Stratégia prispôsobenia 

Výrobca preferuje stratégiu prispôsobenia v prípade, že zaujíma pasívny postoj pri 

tvorbe predajných ciest, akceptuje súčasné podmienky na maloobchodnom trhu a na 

vybraných maloobchodníkov presúva časť alebo všetky obchodné funkcie. Uplatniteľnosť 

tejto stratégie je limitovaná na výrobky, ktoré vyžadujú klasické a zaužívané predajné cesty. 

Nové predajné cesty výrobca akceptuje len v tom prípade, že sú osvedčené a už vyskúšané 

iným subjektom na trhu.  

Ťah Tlak Prezentácia maloobchodníka

Reklama Predajné sily

Public Relations Podpora predaja

Podpora predaja (kupóny, rabaty, vzorky) Cena

Media Mix (tradičné média, nové média)

Cena

Cena

Reklama

Vernostné programy

Výrobné v. privátne značky

Nástroje cenovej politiky (frekvencia, 

načasovanie, online v. offline)

Necenová podpora (stojany, kupóny, miesto 

v regáli, vzorky, POP materiály)

Značka (výrobná v. privátna) (predaj, rast, 

marža, zisk na výrobok)

Kategória (penetrácia, predaj, trhový podiel, 

rast, marža)

Predajňa (frekvencia nákupu, predaj, 

podiel, rast, zisk)

Zákazník (predaj, podiel na výdavkoch, 

zisk)

Rozhodnutia maloobchodníka

Rozhodnutia maloobchodníka

Marketing výrobcu 
Pasívny pri vytváraní odbytových 

ciest 
Aktívny pri vytváraní odbytových 

ciest 

Pasívny v reakcii na marketingové aktivity 
obchodu 

Prispôsobenie (strpenie moci) Konflikt (boj o moc) 

Aktívny v reakcii na marketingové aktivity 
obchodu 

Kooperácia (získanie moci) Uhýbanie/Ignorovanie 

Zdroj: Meffert (1996, s. 170) 
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Táto stratégia nevyžaduje od výrobcu veľkú aktivitu, avšak ak výrobca prestane 

reagovať na zmeny na trhu, zmeny v správaní zákazníkov a svoje výrobky bude distribuovať 

stále rovnakou predajnou cestou bez akejkoľvek reflexie trendov na trhu, môže v dlhodobom 

horizonte predstavovať ohrozenie úspechu výrobcu na trhu. 

Stratégia konfliktu 

V prípade, že výrobca aktívne tvorí vlastné predajné cesty a nespolieha sa len na 

súčasné existujúce podmienky, prípadne trh úplne ignoruje, aplikuje stratégiu konfliktu. Táto 

stratégia je využiteľná hlavne u výrobcov, ktorí majú vysokú vyjednávaciu silu. Môže sa 

jednať o väčšie nadnárodné spoločnosti, ktoré vyrábajú na trhu veľmi obľúbený a zákazníkmi 

vyžadovaný produkt, prípadne disponujú vysokým tržným podielom v rámci alebo naprieč 

výrobkovými kategóriami. Ako prípad v oblasti rýchloobrátkového tovaru je možné uviesť 

veľké nadnárodné giganty ako Unilever, Kraft a pod. 

Stratégia konfliktu nie je dlhodobo udržateľná, pretože v prípade, že je sila výrobcu 

dostatočne vysoká, často začne aktívne pôsobiť proti aktivitám maloobchodu, tzn. aplikuje 

stratégiu úhybnú. To vedie k vytvoreniu vlastnej distribučnej štruktúry na trhu vo forme napr. 

vertikálnej kooperácie (napr. akvizíciou maloobchodného reťazca). V prípade, že sila výrobcu 

nie je dostatočne vysoká, aby podmienkam maloobchodu vzdoroval, často dochádza 

k prispôsobeniu sa a k ukončeniu tvorby vlastných predajných ciest.  

Stratégia kooperácie 

Kooperačná stratégia je pre obe strany, maloobchodníka i výrobcu, často najlepším 

riešením. Spočíva v tom, že výrobca nehľadá nové predajné cesty, ale využíva maloobchodné 

firmy ako distribučné články v rámci distribučného kanála. Tomu prispôsobuje i svoje 

marketingové aktivity, dochádza k súladu v zmysle spoločného postupu napr. pri zladení 

aktivít podpory predaja priamo na predajnej ploche maloobchodníka s reklamnou kampaňou 

v nadlinkových médiách. V prípade kooperácie vytvára maloobchodník rámec, v ktorom sa 

výrobca so svojimi aktivitami pohybuje, a zároveň preberá niektoré funkcie predaja. 

Stratégia obchvatná a úhybná 

Obchvatná stratégia predpokladá realizáciu distribúcie tovaru bez akejkoľvek 

súčinnosti s maloobchodníkom. Výrobca volí iné predajné cesty, či už v predajniach (napr. 

vlastné predajne) alebo mimo predajnú plochu (napr. predaj v automatoch, pojazdné predajne, 



21 

 

telefonický predaj, katalógový predaj) a má absolútnu kontrolu nad celým pohybom tovaru až 

ku konečnému zákazníkovi.  

U úhybnej stratégie sa výrobca orientuje na najsilnejšieho maloobchodníka na trhu, 

tzn. toho, kto realizuje v požadovanom segmente zákazníkov najvyššie tržby a má najvyšší 

trhový podiel, prípadne oslovuje najväčší počet zákazníkov cieľového segmentu. Zároveň 

však realizuje obchodné väzby i k ostatným, menej silným, a to za účelom rozloženia rizika 

pri prípadných problémoch so strategickým partnerom. 

2.1.3 Charakter maloobchodného trhu na Slovensku 

Charakter maloobchodného trhu výrazným spôsobom ovplyvňuje podmienky, v rámci 

ktorých jednotlivé subjekty (maloobchodníci a ich dodávatelia) realizujú svoju podnikateľskú 

činnosť, a zároveň je charakter trhu touto činnosťou ovplyvňovaný a vytváraný. K trendom 

vývoja maloobchodného trhu je možné zaradiť internacionalizáciu činností, zavádzanie 

nových maloobchodných formátov, postupné znižovanie podielu nezávislého obchodu na 

maloobchodnom obrate a rovnako aj vyššiu vyjednávaciu silu veľkých obchodných 

spoločností, ktoré postupne stále viac naberajú na obľube u zákazníkov (Pražská, 2000).  

Tieto prejavy je možné súhrnne pomenovať ako koncentráciu obchodných firiem, ich 

kooperáciu a tým vznikajúcu tržnú dominanciu spojenú s integrovaním do väčších celkov 

a rozširovaním činnosti do zahraničia. Jednotlivé trendy sú vzájomne prepojené a svojím 

pôsobením na trhu vytvárajú synergický efekt. 

Maloobchodné tržby sa na Slovensku od roku 2005 vyvíjali pozitívne, pričom tento 

trend bol prerušený až v roku 2009, a to veľmi pravdepodobne v dôsledku finančnej 

a následne ekonomickej krízy (príloha 1, Tab.  1 a Tab.  2). Trh bol v roku 2005 výrazne 

ovplyvnený regionálnymi rozdielmi (napr. v nezamestnanosti), s čím veľmi úzko súviseli 

rozdielne objemy nákupov domácností. Nákupné správanie zákazníkov v okolí hlavného 

mesta sa podobalo nákupnému správaniu obyvateľov vyspelých ekonomík, na zvyšku územia 

boli preferované objemovo menšie nákupy s vyššou frekvenciou. Cena sa stala základným 

nástrojom konkurenčného boja takmer všetkých maloobchodníkov, čoho príčinou bolo najmä 

rozširovanie diskontných predajní (Skála, 2010). 

V súvislosti s aktivitami konkurenčného súťaženia maloobchodníkov voči diskontu 

Lidl sa objavila krátkodobá deflácia cien potravín, čo však negatívne neovplyvnilo obrat 

maloobchodníkov, pretože až štvrtina výdavkov domácností smerovala do tohto segmentu. Na 
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toto zvýšenie obratu v obchode s potravinami malo vplyv i postupné zavádzanie vlastných 

značiek maloobchodníkov (privátnych značiek) v rôznych cenových a kvalitatívnych 

kategóriách. Štruktúra trhu zostala z hľadiska pozícií jednotlivých obchodníkov približne 

rovnaká (u niektorých sa jednalo o dlhodobú pozíciu), v oblasti veľkoobchodu došlo 

k zmenám v stratégii, kedy veľkoobchody začali viac kooperovať, čo malo za následok ich 

profiláciu na distribučné a logistické centrá maloobchodu. Z hľadiska vývoja 

maloobchodných formátov došlo k zvýšeniu počtu i kvality formátu supermarket, zvýšeniu 

počtu hypermarketov, odborných veľkopredajní a diskontov. 

V rokoch 2006 a 2007 bol trh pod permanentným dozorom zo strany Európskej 

centrálnej banky (ECB) kvôli prechodu na spoločnú európsku menu. Z makroekonomického 

hľadiska došlo k nárastu cien, priemernej nominálnej mesačnej mzdy i HDP, ktorého zvýšenie 

však nebolo zapríčinené zvyšovaním cien, ale rastom produktivity práce a nákupmi 

domácností. Obraty maloobchodných sietí spolu s veľkoobchodmi dosiahli v roku 2007 výšku 

500 mld. Sk, čo je možné považovať za dovtedajšie rekordné hodnoty. V tomto období 

zaznamenal obchod najlepšie výsledky od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, pričom 

podiel domáceho (obrat 74 mld. Sk) a zahraničného (obrat 109 mld. Sk) kapitálu sa vychýlil 

smerom k zahraničným majetkovým účastiam.  

Z hľadiska rozširovania jednotlivých maloobchodných formátov v oblasti potravín 

došlo k nárastu počtu supermarketov a diskontných predajní. U formátu hypermarket sa 

záujem obchodných spoločností presunul smerom k menším mestám a obciam, a zároveň 

došlo k zníženiu preferovanej rozlohy hypermarketu. 

Trh bol naďalej relatívne vysoko koncentrovaný, pričom miera koncentrácie sa 

zvyšovala. Podľa Finneho (2009) mali 3 najväčšie obchodné spoločnosti (Coop Jednota, 

Tesco a Billa) podiel na maloobchodnom obrate až 46 % (príloha 1, tab. Tab.  3).  

Roky 2008 a 2009 boli, najmä v súvislosti s globálnou ekonomickou krízou, pre vývoj 

obchodu na Slovensku nepriaznivé. Došlo k poklesu obratov obchodných spoločností, a to 

hlavne v súvislosti s nákladmi vyplývajúcimi z prechodu na euro. Klesajúci disponibilný 

príjem domácností a zvyšovanie nezamestnanosti boli faktormi negatívne ovplyvňujúcimi 

marže, a to nielen u potravín. Pomer medzi počtom medzinárodných a domácich spoločností 
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v TOP 30
1
 bol 11:19, avšak pri vyjadrení v objeme obratu prevyšovali medzinárodné 

spoločnosti (3494,4 mil. € k 1558,4 mil. €). Spoločnosťou s najvyšším obratom zostala 

obchodná aliancia COOP Jednota Slovensko so svojimi 28 členmi. Pri porovnaní obratu za 

jednotlivé obchodné spoločnosti sa na prvých 4 priečkach poradie od roku 2007 nezmenilo 

(Tesco, Metro, Billa, Kaufland), pričom prvá desiatka obchodu na Slovensku bola tvorená 

tými istými spoločnosťami už od roku 2005.
2
 

Roky 2009 a 2010 priniesli prepad v celkových maloobchodných tržbách. Určitý 

pozitívny vývoj bol zaznamenaný až vo výsledkoch za rok 2011. Podobne tento vývoj 

zachytil indikátor dôvery v obchode
3
, ktorého hodnota sa na prelome rokov 2008 a 2009 

výrazne prepadla (príloha 1, Obr.  2). Negatívny dopad ekonomických udalostí v roku 2008 sa 

prejavil i v počte osôb zamestnaných v maloobchode (príloha 1, Tab.  5), avšak vývoj 

priemernej mzdy na tieto udalosti nereagoval, dokonca došlo k nárastu v priemernej mzde 

dosahovanej v maloobchode (príloha 1, Tab.  6). 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa Bratislavský kraj v rokoch 

2008 – 2010 výrazne odlišoval v ukazovateli maloobchodné tržby od ostatných regiónov 

Slovenska (ŠÚSR, 2009). Maloobchodné tržby sa vo všetkých obdobiach nachádzali na 

úrovni asi šesťkrát vyššej ako v ostatných regiónoch, z ktorých ani jeden nevykazoval 

významnú odchýlku (viď Tab. 2.3).  

Tab. 2.3: Tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode (SK NACE, Rev.2) 

 

                                                 

 

1 Rebríček TOP 50 a neskôr TOP 30 obchodných spoločností zostavuje spoločnosť Terno – Agentúra pre výskum trhu 

v spolupráci s Incoma GfK a časopisom Moderní obchod. Jedná sa o rebríček obchodných spoločností pôsobiach v oblasti 

veľkoobchodu a maloobchodu podľa reálneho alebo odhadovaného obratu.  
2 Porovnanie predajnej plochy maloobchodu v EÚ je uvedené v prílohe 1, Tab.  4.  
3 „Indikátor dôvery v obchode (RCI) je kompozitný ukazovateľ, vypočítaný ako aritmetický priemer konjunkturálnych sáld 

súčasnej a očakávanej podnikateľskej situácie a stavu zásob tovarov (s opačným znamienkom).“ Zdroj: ŠÚ SR (2007) 

Tržby za vlastné výkony a tovar (€, v b. c.) podľa územia, SK NACE Divízie a rok 

  Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 

2008 2009 2010 

Bratislavský kraj 7 855 906 095 7 117 414 353 7 503 990 939 

Trnavský kraj 1 962 523 929 1 684 255 497 1 510 088 006 

Trenčiansky kraj 1 674 860 476 1 319 031 306 1 326 105 673 

Nitriansky kraj 2 160 172 860 1 871 437 532 1 651 680 118 

Žilinský kraj 1 957 034 248 1 733 135 670 1 544 698 830 

Banskobystrický kraj 1 561 010 830 1 497 071 976 1 497 839 664 

Prešovský kraj 1 397 608 535 1 103 656 635 1 189 942 815 

Košický kraj 1 238 422 163 1 115 207 811 1 069 728 137 

Celkom 19 807 539 136 17 441 210 780 17 294 074 182 

Zdroj: ŠÚSR (2009)  
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Aj v prípade prepočtu dosiahnutých tržieb na 1 obyvateľa je stav podobný (viď 

príloha 1, Tab.  7, Obr.  3 ), na prvom mieste je Bratislavský kraj, nasledovaný Trnavským, 

Trenčianskym, Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Tieto kraje je možné považovať za 

kraje s vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva, čo sa môže premietať do maloobchodných 

tržieb. S touto skutočnosťou súvisí obchodná politika jednak samotných maloobchodných 

reťazcov, ako aj výrobcov distribuujúcich tovar prostredníctvom maloobchodu konečnému 

spotrebiteľovi. Rozdielna ekonomická výkonnosť regiónov môže byť rozhodujúcim vplyvom 

na rozdielnu výkonnosť obchodných zástupcov v týchto regiónoch. Okrem toho je možné 

predpokladať, že práve v regiónoch s vysokou kúpyschopnosťou sa bude veľmi výrazne 

prejavovať konkurenčný boj medzi výrobkami na predajnej ploche a tým sa bude do popredia 

dostávať práve požiadavka na výborné umiestnenie a prezentáciu v mieste predaja. 

Samotný rok 2010 priniesol nárast tržieb obchodníkov z TOP 30 asi o 6 %, čo 

znamenalo medziročný  nárast tržieb TOP 10 obchodných spoločností na 3,2 mld. €. 

Najvýraznejší nárast tržieb zaznamenala spoločnosť Kaufland (viď Tab. 2.4). 

Tab. 2.4: TOP 10 obchodníkov na Slovensku (2009-2010, v mil. €) 

 

Zdroj: Skála (2010) 

Slovenský maloobchodný trh bol v roku 2010, spolu s Maďarskom a Slovinskom, 

považovaný za najviac koncentrovaný trh strednej a východnej Európy  (viď príloha 1,     

Obr.  4) (Incoma GfK, 2010b). V rámci slovenského maloobchodného trhu predstavovali 

tržby prvých desiatich obchodníkov z rebríčka TOP 50 až 65 % celkových tržieb TOP 50. 

V prípade celkových maloobchodných tržieb z potravín, nápojov, tabaku a drogérie to v roku 

2010 bolo až 50 % tržieb. Obchodníci v TOP 10 sa od roku 2005 takmer vôbec nemenili, 

maximálne došlo k zmene umiestnenia v rebríčku. Spotrebitelia začali bežné nákupy 

výraznejšie nakupovať v menších predajniach, na čo reagovali veľké obchodné reťazce 

zavádzaním formátov s nižšou plošnou výmerou (Šimková, 2011). 

V roku 2011 vzrástol maloobchodný obrat asi o 8,3 %, pričom TOP 10 obchodných 

spoločností dosiahlo celkový obrat vo výške 4,17 mld. € (TASR, 2012). Rast tržieb 

Spoločnosť 2009 2010 rozdiel 

1. Tesco Stores 1 143 1 170 +27 
2. Billa 440 487 +47 
3. Metro Cash&Carry Slovakia 461 478 +17 
4. Kaufland 353 420 +67 
5. GG Tabak 309 374 +65 
6. Ahold Retail 250 220 –30 
7. Lidl 177 184 +7 
8. NAY 175 181 +6 
9. CBA Slovakia 163 163 0 
10. bauMax 125 135 +10 
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zaznamenali len najväčšie spoločnosti s výrazným trhovým podielom, menší alebo nezávislí 

obchodníci dosiahli nižšie tržby. Najvyšší nárast tržieb zaznamenali spoločnosti Kaufland 

a Labaš (viď Tab. 2.5). V rámci obchodných aliancií dosiahla najvýraznejší obrat spoločnosť 

COOP Jednota Slovensko, a to až vo výške 1,15 mld. €. 

Tab. 2.5: TOP 10 obchodných spoločností na Slovensku za rok 2011 (v mil. €) 

 

Zdroj: CBA Slovakia (2012) 

2.2 Optimalizácia dostupnosti a prezentácie produktu na predajnej ploche 

Výrazným prvkom vzájomného vzťahu medzi výrobcom a maloobchodníkom 

optimalizácia a zaistenie dostupnosti produktu na predajnej ploche, ktoré predchádzajú 

spoluprácu priamo v mieste predaja. Jedná sa o viac či menej spoločný postup pri 

zabezpečovaní dodávky tovaru do maloobchodnej siete s čo najnižšími nákladmi, udržiavanie 

optimálnej úrovne zásob s cieľom minimalizácie vypredania tovaru, umiestňovanie tovaru na 

predajnej ploche a využitie podporných prostriedkov pri predaji. V prípade, že tieto procesy 

nefungujú alebo sa v  priebehu ich realizácie vyskytujú akékoľvek chyby a problémy, je 

dopad na predajnosť tovaru predvídateľný (Finne, 2009). 

Ohlasom na novovznikajúce potreby vyplývajúce z narastajúceho množstva úloh 

kladených na články distribučného reťazca je vznik nových stratégií a prístupov, ktorých 

cieľom je zjednodušiť túto spoluprácu a zároveň minimalizovať náklady na oboch stranách. 

Jedná sa o koncepty ECR, category management, space management, supply chain 

management atď. 

Spolupráca medzi výrobcom a maloobchodníkom musí, okrem zaistenia dodávateľsko 

odberateľských vzťahov pred a po dodaní tovaru, nutne prebiehať i priamo na predajnej 

ploche, a to nielen v oblasti zabezpečenia samotnej prítomnosti produktu. Aktivity s cieľom 

zvýšiť visibilitu a atraktivitu produktu priamo v predajnej jednotke sú svojim objemom veľmi 

rozsiahle. Jedná sa o najrôznejšie varianty spolupráce, či už je to spoločná organizácia 

ochutnávok a promočných kampaní, inštalácia podporných komunikačných materiálov 

  Spoločnosť Tržby 

1 Tesco 1290 
2 Kaufland 705 
3 Billa 506 
4 Lidl 390 
5 GG Tabak 388 
6 Ahold 220 
7 Labaš 192 
8 NAY 184,7 
9 CBA Slovakia 174,2 
10 bauMax 124 
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dodávaných priamo výrobcom, využitie chladiacich zariadení maloobchodníka, organizácia 

súťaží a pod. 

2.2.1 Efficient Consumer Response  

Strategické partnerstvo (tiež strategická aliancia) predstavuje spoluprácu na rôznych 

úrovniach distribučného reťazca, avšak nie formou vertikálnej kooperácie. Cieľom je čo 

najefektívnejšie zaistiť presun tovaru od výrobcu k zákazníkovi. Efficient Consumer 

Response (ďalej ECR) je možné definovať ako „stratégiu využiteľnú hlavne pre 

potravinársky maloobchod, ktorá využíva úzku spoluprácu medzi maloobchodníkmi 

a dodávateľmi s cieľom zvýšiť hodnotu pre zákazníka“. (Finne, 2009, s. 112) 

Pre spoločnosti, ktoré využívajú ECR je typické, že „operatívne pravidlá sú špeciálne 

navrhnuté pre oblasť potravinárskeho maloobchodu, zamerané na celý hodnotový reťazec od 

výrobcu až k zákazníkovi, a nielen na operácie vo vnútri firmy. Účastníci operujúci 

v hodnotovom reťazci vzájomne spolupracujú, nepreferujú obvyklú konfrontáciu a plánovanie 

vychádza primárne z potrieb zákazníka a jeho správania“. (ECR Community, 2011) 

Ideálna situácia nastáva v prípade, že vysokokvalitný produkt je automaticky 

dodávaný priamo do maloobchodnej jednotky bez potreby zbytočnej administratívy. K 

činnostiam realizovaným pri ECR patrí analýza zásob s cieľom ich minimalizácie, spoločné 

plánovanie kampaní, zabezpečenie maximálnej dostupnosti produktu, cross docking a pod. 

Účastníci ECR analyzujú každú činnosť a jej celkový prínos pre hodnotový reťazec, pričom 

odbúravajú tie činnosti, ktoré nie sú potrebné, prípadne prinášajú zvýšené finančné nároky 

v podobe nákladov. Koncept ECR je uplatniteľný i v doplnkových činnostiach, bez ktorých 

spolupráca medzi maloobchodníkom a výrobcom nemôže fungovať. Jedná sa napr. 

o zabezpečenie doplnkových propagačných materiálov do predajne, dopravu a údržbu 

chladiacich zariadení, špeciálnych stojanov, aktivít podpory predaja (ochutnávky, pri kúpe 6 

ks darček,...) a pod.  

Štyri hlavné oblasti, ktorých sa aplikácia ECR týka, sú uvedené na Obr. 2.4. Prvou 

oblasťou je riadenie dopytu, ktoré zahŕňa najmä efektívnu tvorbu sortimentu, s čím súvisí 

i efektívne zavádzanie nových výrobkov na trh a efektívny program podpory predaja. Ďalším 

prvkom ECR je riadenie dodávok, ktoré sa zameriava na oblasť zásobovacieho procesu. Obe 

tieto oblasti by malo byť prepojené výborným informačným systémom (RFID kódy, QR kódy 

(z angl. Quick Response), sledovanie zásielok na ceste a pod.). Výsledkom spolupráce medzi 
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dodávateľom a maloobchodníkom by sa mal stať integrovaný systém schopný plánovať 

a predikovať dodávky, riadiť náklady a tvorbu hodnoty. 

K iniciatíve ECR pre Českú a Slovenskú republiku sa pripojili významní hráči na 

maloobchodnom trhu z oboch strán dodávateľsko odberateľského reťazca, napr. spoločnosti 

Ahold, Globus, Danone, Kraft Foods, Tesco, Unilever, Procter&Gamble. 

Obr. 2.4: Štyri oblasti riadenia dodávateľského reťazca 

 

Zdroj: Martoch (2011) 

2.2.2  Category management 

Súčasťou konceptu ECR je okrem riadenia dodávateľsko odberateľského reťazca 

i zameranie sa priamo na konečného spotrebiteľa v zmysle správneho nastavenia sortimentu, 

nových výrobkov v rámci neho a oslovenie zákazníka na predajnej ploche pomocou 

programov podpory predaja. V tomto prípade sa jedná o aktivity tzv. category managementu 

(ECR Česko-Slovenská iniciatíva, 2011). Podľa Česko-Slovenskej iniciatívy ECR (2011) je 

možné category management definovať ako „metódu riadenia zmien na základe pochopenia 

nákupného a spotrebného správania zákazníkov a ich potrieb“.  

Hesková (2006, s. 52) vymedzuje category management ako „proces, v ktorom 

výrobcovia a maloobchodníci dosahujú vyšší zisk na základe obojstranne výhodnej 

spolupráce s cieľom zvýšiť obrat kategórie jednak prispôsobením sa potrebám spotrebiteľa, 

a jednak znižovaním nákladov pomocou efektívnejšieho riadenia nákladových štruktúr“. 

Cieľom category managementu je zabezpečiť to, aby zákazník vždy našiel požadovaný 

produkt na predajnej ploche a zároveň eliminovať produkty s nízkou predajnosťou. Spoločný 

postup obchodného reťazca a výrobcu pri tvorbe ponuky tovaru umožňuje identifikovať 

potenciálne úspory a zároveň zlepšiť obchodné výsledky a zvýšiť podiel lojálnych 

zákazníkov. Uplatňovanie category managementu je viac v rukách maloobchodníka ako 
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výrobcu, avšak sila vplyvu závisí i od veľkosti výrobcu, ktorý s maloobchodníkom jedná 

v rámci dodávateľsko odberateľského reťazca. Veľkí dodávatelia majú relatívne silnú pozíciu 

pri aplikácii princípov category managementu a zároveň sú schopní najviac ovplyvniť 

realizované taktiky, zatiaľ čo rola malých dodávateľov je v rámci rozhodovania o category 

managemente malá. So silou vplyvu na aplikáciu princípov category managementu rastie 

i vnímaný efekt jeho uplatnenia (Lindblom, 2008). 

Vznik tejto koncepcie bol podnietený zvyšujúcim sa počtom komerčných druhov 

a hĺbkou ponúkaných výrobkových radov, tzn. rozširovaním šírky a hĺbky obchodného 

sortimentu. V neposlednom rade bolo príčinou i neustále zavádzanie nových produktov na trh. 

Tento nárast počtu položiek sortimentu zvyšuje atraktivitu predajných miest a tým i dopyt po 

„prítomnosti“ na predajnej ploche v obchodných reťazcoch, a to hlavne v situácii, keď sa trh 

stáva nasýtený z hľadiska počtu maloobchodných jednotiek, v ktorých je realizovaný  

maloobchodný predaj (Murray, 2010). Úspech výrobcu, ale i maloobchodníka, je závislý na 

tom, ako dokáže reagovať na tieto zmeny a prispôsobovať sa im neustálym rozhodovaním 

koľko akých produktov kde a kedy umiestniť (Hansen, 2010).  

Zákazník je pri nákupe zahltený veľkým množstvom ponúkaných možností, z ktorých 

si vyberá na základe určitého kľúča. Veľmi často sa hodnotenie sortimentu v predajni zužuje 

na 4 oblasti – cenová úroveň, kvalita sortimentu, šírka a hĺbka sortimentu, prezentácia 

sortimentu (Bauer, 2012). Tieto faktory následne formujú predstavu zákazníka o atraktivite 

sortimentu maloobchodníka. Okrem toho sa predajná plocha stáva finančne náročnou a je 

preto nutné využiť ju maximálne s ohľadom na finančné efekty z nej plynúce. 

Pre výrobcu ako dodávateľa je tiež veľmi výhodné poznať, akým spôsobom si 

maloobchodník nadefinoval jednotlivé kategórie a aké roly priradil jednotlivým produktom. 

Je to hlavne z toho dôvodu, že následne môže prispôsobiť štruktúru výrobného sortimentu 

týmto okolnostiam a tým lepšie zacieliť na konečného spotrebiteľa. Toto rozdelenie rolí 

medzi predávané kategórie môže determinovať výber vhodného maloobchodníka za účelom 

distribúcie tovaru. S rolami priradenými výrobkom
4
 v konkrétnej kategórii úzko súvisí 

predpokladané objednané množstvo, tržby a zároveň i spôsob komunikácie so zákazníkom na 

predajnej ploche. Významnosť tohto kroku vyplýva práve z toho, že je nutné poznať 

                                                 

 

4 Bližšie k jednotlivým rolám v Cimler (2007). 
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a pochopiť spotrebiteľské správanie, ako si zákazník produkt vyberá, ako ho ovplyvňuje šírka 

a hĺbka sortimentu, nákupné prostredie a pod.  

V prípade, že obchodník striktnými pravidlami obmedzí napr. spoločnú prezentáciu 

jednej značky disponujúcej produktmi, ktoré rozloží na viacero miest na predajnej ploche, 

musí sa tomu výrobca prispôsobiť práve v oblasti komunikácie, tvorby a umiestnenia 

podporných materiálov, stanovenia princípov rozmiestnenia výrobkov v rámci výrobkového 

radu v regáli, počtu facingov výrobkov a pod. Interné podmienky maloobchodníka potom 

môžu ovplyvniť i stanovenie oblastí kontroly dohodnutého vystavenia prakticky 

zabezpečovaného činnosťou obchodného zástupcu priamo v teréne. Postup maloobchodníka 

pri implementácii category managementu je k dispozícii v prílohe 2, Obr.  5.  

2.2.3 Space management 

Space management je možné podľa Heskovej (2006, s. 80) charakterizovať ako 

„súhrn riadiacich, tzn. plánovacích, rozhodovacích a kontrolných aktivít zameraných hlavne 

na riešenie predajného priestoru predajnej jednotky“. V istom zmysle by bolo možné aktivity 

space managementu zaradiť do podobnej skupiny ako činnosti merchandisingu. 

Efektné a účinné rozmiestnenie tovaru v regáloch a na predajnej ploche napomáha 

nielen lepšej orientácii zákazníka, ale hlavne v ňom podporuje chuť k nákupu a rozhodovanie 

priamo na predajnej ploche (Valezuela, 2012).  Planogram (príloha 2, Obr.  6) je základným 

nástrojom space managementu a podľa Cimlera (2007, s. 144) predstavuje „grafické 

znázornenie optimalizácie rozloženia produktov v regáloch“. Toto grafické znázornenie 

vystavenia tovaru (jednak numerické, a jednak vizuálne, napr. v podobe piktogramov) by 

malo napomôcť maximalizovať predaj a ziskovosť s prihliadnutím na vizuálnu integritu 

ponuky tovaru (Fernie, 2003). 

Rozhodovanie o optimálnej alokácii tovaru v regáli je závislé na tom, kto optimálnu 

alokáciu analyzuje. Výrobca ako dodávateľ chce maximalizovať objem predaja a ziskovosť 

vlastných produktov, čo je možné podporiť výlučným alebo výnimočným umiestnením 

v regáli. Na druhej strane maloobchodníkovým cieľom je maximalizácia objemu predaja 

a zisku v rámci kategórie bez ohľadu na jednotlivých výrobcov (Murray, 2010). Na 

rozhodnutia o rozmiestnení tovaru má samozrejme svoj vplyv i výrobca, a to hlavne pri 

samotnom uzatváraní zmlúv s obchodníkmi, ktorí pri požiadavke lepšieho umiestnenia 

vyžadujú platbu, napr. regálovné. Za lepšie umiestnenie je možné pokladať každé, ktoré zvýši 

predaj výrobku, jedná sa napr. o čelo regálu, sekundárnu pozíciu po vstupe do predajne, 
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priestor v blízkosti pokladničnej zóny. Okrem toho je možné vyžadovať určité špecifické 

umiestnenie výrobkov v poradí, v akom chce výrobca tieto produkty prezentovať, napr. od 

najdrahšieho po najlacnejší, od najviac predávaného po najmenej predávaný.  

Týmto spôsobom môže do dopredu vytvorenej schémy rozmiestnenia regálov 

a výrobkov v nich, prípadne do rozmiestnenia sekundárnych pozícií na predajnej ploche, 

zasahovať aj výrobca, ktorý využíva maloobchod ako medzičlánok v procese distribúcie 

tovaru ku konečnému spotrebiteľovi. Ešte výraznejší je vplyv v prípade, že sa jedná 

o výrobkovú kategóriu, ktorá je pre maloobchodníka veľmi významná, napr. z dôvodu 

generovania vysokých tržieb. V súčasnosti existujú rôzne softwarové nástroje (napr. 

Spaceman od AC Nielsen, viac v prílohe 2, Tab.  8), ktoré umožňujú, aby mal obchodník 

neustály prehľad o tom, ako majú regály a predajné miesto vyzerať. Bolo by samozrejme 

možné, aby sa výrobky umiestňovali tam, kde je voľné miesto, ale v takom prípade môže 

utrpieť nielen estetika prezentácie tovaru, ale hlavne objem predaného tovaru (Finne, 2009).  

2.2.4 Komunikácia v mieste predaja 

Komunikácia v mieste predaja (in-store komunikácia) je považovaná za „klasickú 

formu podpory predaja, čo je možné chápať ako všetky aktivity na podporu predaja, ktoré sú 

realizované v maloobchodných jednotkách“. (Bárta, 2009, s. 202)  

In-store komunikáciu je možné zaradiť pod podporu predaja, kam okrem toho patria i 

ochutnávky a demonštrácie, vernostné programy, špeciálne akcie (kupónový predaj 

a motivačné hry) a spotrebiteľské súťaže. Schematické znázornenie je k dispozícii na        

Obr. 2.5.  

Obr. 2.5: In-store komunikačné aktivity 

 

Zdroj: Bárta (2009, s. 202) 

Iné poňatie Bártu (2009) vníma in-store aktivity ako súčasť podlinkovej marketingovej 

komunikácie v maloobchode a stavia ich na rovnakú úroveň ako tzv. obchodnú podporu 

(aktivity zamerané na podporu rôznych článkov distribučného reťazca za účelom vyjednania 

In-store 

Ochutnávky Demonštrácie Programy lojality Špeciálne akcie 
Spotrebiteľské 

súťaže 
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výhodnejších podmienok), sampling (rozdávanie vzoriek, prípadne iných materiálov, a to 

priamo na predajnej ploche alebo inými kanálmi, napr. priložením do tlačovín), 

merchandising (dlhodobá spolupráca s predajným miestom a na predajnom mieste), kupóning 

(aktivita zameraná na zvýšenie predaja, prípadne záujmu o výrobok prostredníctvom zľavy, 

druhého výrobku zdarma atď.) a event marketing (aktivity zamerané na usporadúvanie akcií 

a aktivít pre rôzne skupiny verejnosti – zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov a 

pod.). 

Pelsmacker (2003) dokonca vyčleňuje komunikáciu v mieste predaja ako samostatný 

prvok komunikačného mixu, a stavia ju úplne mimo podporu predaja. V tomto prípade sú ako 

nástroje komunikácie v mieste predaja uvádzané displeje s premietaním obrazu, reklama v 

predajni, spôsob ponuky tovaru, jeho uloženie, písomná prezentácia, usporiadanie predajného 

miesta atď.  

Asociácia POPAI Central Europe v rámci podlinkových aktivít zvlášť definuje 

samotnú podporu predaja a jej služby, a takisto Point-of-Purchase prostriedky (POP 

prostriedky), ktoré považuje za nástroje komunikácie na predajnej ploche. „POP prostriedky 

zahŕňajú fyzickú a reklamnú aktivitu dostupnú v mieste predaja (s výnimkou ochutnávok), 

teda na predajnej ploche. Neobsahujú materiály v rámci nákupných centier, príjazdových 

plôch alebo priľahlých miest. Rozhodujúcim okamihom pre zaradenie materiálu do POP je 

vstup na predajnú plochu.“ (POPAI Central Europe, 2010b) 

Využitie nástrojov podpory predaja v rámci maloobchodnej jednotky je obľúbený 

hlavne z toho dôvodu, že pri správnom nastavení krátkodobo zvyšuje objem predaja. 

K tomuto nárastu dochádza buď nahradením pôvodného miesta nákupu zo strany zákazníka 

iným miestom nákupu (tzn. zákazník sa presúva za aktivitou podpory predaja), alebo 

nahradením (výmenou) nakupovanej značky za inú značku v obvyklom mieste predaja (čo je 

pozitívom pre maloobchodníka, pretože zákazník zostáva, avšak negatívom pre výrobcu, 

pretože zákazník sa od značky odkloní) (Klabjan, 2011).  

Hodnotenie efektu nárastu predaja po aktivitách komunikácie v mieste predaja by 

malo byť realizované s prihliadnutím na vedľajšie efekty, ktoré môžu aktivity podpory 

predaja priniesť. Jedná sa o efekt zmeny značky (cross-brand effects – druhotný dopyt), efekt 

zmeny obdobia (cross-period effects – primárny dopyt pochádzajúci z iného obdobia) a efekt 

expanzie kategórie (category-expansion effects – primárny dopyt). Podiel týchto troch zložiek 

na zvýšení dopytu po výrobku je odhadovaný ako približne rovnaký (Heerde, 2008).  
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Vplyv podpory predaja sa môže prejaviť i v zdanlivo nesúvisiacej kategórii, hlavne 

u produktov, ktoré je možné považovať za komplementy a v maloobchodnej jednotke sú často 

umiestňované blízko seba. Vtedy sa podpora predaja realizovaná na predajnej ploche u jednej 

kategórie môže prejaviť zvýšeným predajom kategórie súvisiacej (Hruschka, 1999).  

2.2.5 Merchandising 

Pojem merchandising
5
 je možné interpretovať ako spôsob usporiadania predajného 

miesta a s tým súvisiacich aktivít. Cieľom je upraviť predajné miesto tak, aby tovar pôsobil na 

zákazníka príjemne, presvedčivo a lákal ho k nákupu konkrétneho výrobku, skupiny výrobkov 

alebo celej výrobkovej kategórie. Vhodné vystavenie tovaru spojené so zabezpečením jeho 

dostupnosti (prezentované množstvo, naplnenosť regálov apod.) totiž môže zákazníka 

ovplyvniť vo výraznej miere. Základné aktivity merchandisingu sú uvedené v prílohe 2,   

Tab.  9.  

Merchandising je možné, podľa POPAI Central Europe (2012), definovať ako 

„techniku na optimalizáciu predaja založenú na plánovaní a štúdiu umiestnenia výrobkov 

v regáli alebo na predajnej ploche. Jej cieľom je atraktívna, pôsobivá a informujúca 

prezentácia o výrobku.“ Bárta (2009, s. 215) toto poňatie dopĺňa s tým, že „cieľom 

merchandisingu ako procesu je nájsť optimálne vystavenie sortimentu (v prvej úrovni 

kategórií a v druhej úrovni položiek kategórií), ktoré vedú k zvýšeniu predaja (maximalizácii 

zisku)“. 

Podľa Bártu (2009) až 60 % zákazníkov nemá pred príchodom do maloobchodnej 

jednotky konkrétnu predstavu o svojom nákupe a len asi 4 % z nich si vytvára pred nákupom 

nákupné zoznamy. Tento fakt vytvára priestor na určité manévrovanie a ovplyvnenie 

rozhodovacieho procesu zákazníka, kde hrá rolu i nákupné prostredie, a tým i vizualita 

produktu ako takého.  

Samotné rozhodovanie o priestorovom usporiadaní tovaru v maloobchodnej jednotke 

(space management) a priamo v regáli (shelf management) je ovplyvnené mnohými faktormi 

(Fernie, 2003). Jedná sa napr. o povahu sektoru, v ktorom maloobchodník podniká (rozdielny 

prístup u prémiových (luxusných) výrobkov, kde každý výrobok potrebuje väčší priestor na 

                                                 

 

5 Z anglického merchandise – tovar, sortiment.  
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vystavenie, napr. samostatnú vitrínu, a na druhej strane širokosortimentný predajca 

rýchloobrátkového tovaru, u ktorého zákazník vyžaduje široký a relatívne hlboký sortiment).   

Podľa Drézeho (1994) prináša reorganizácia umiestnenia produktov za účelom 

podpory cross-category merchandisingu (kedy sú navzájom sa podporujúce kategórie 

produktu vystavované spoločne, napr. cereálie a mlieko) zvýšenie predaja. Veľký efekt na 

objem predaja má hlavne zmena pozície produktu, zatiaľ čo vplyv navýšenia počtu facingov 

v regáli vykazuje vplyv malý. 

Pri optimalizácii rozmiestnenia produktov v predajni a v regáli je vo väčšine 

obchodných reťazcov nutné rešpektovať firemné manuály, ktoré presne špecifikujú 

rozmiestnenie tovaru. Priestor na prispôsobenie však vzniká u domácich alebo nezávislých 

maloobchodníkov (u medzinárodných reťazcov môže byť určité umiestnenie priamo súčasťou 

zmluvy). Výrobca distribuujúci svoje výrobky cez maloobchodné jednotky tak 

prostredníctvom vhodne zvolenej stratégie jednak smerom k zákazníkovi a jednak smerom 

k distribučnému článku môže zlepšiť svoju pozíciu na trhu. 

Základné pravidlá, na ktoré je podľa Bártu (2009) vhodné pri merchandisingových 

aktivitách klásť dôraz, sa zameriavajú hlavne na predajné miesto. Dôležitá je realizácia 

akýchkoľvek činností priamo tam, kde vzniká najväčší efekt na zákazníka. Výhodné je podľa 

Fernieho (2003) využiť široké spektrum možností na predajnej ploche (platené či neplatené 

regály), zabezpečiť dostatočné množstvo čelných pozícií produktu (facingov), pričom ale 

maloobchodník často vyžaduje, aby vzájomné pomery medzi značkami v regáli rešpektovali 

rozdelenie na trhu (známe „share-of-shelf = share-of-market“ pravidlo). Toto pravidlo sa 

uplatňuje hlavne v oblasti potravín a je výhodné najmä pre lídrov trhu, ktorí sú si ochotní 

a schopní zaplatiť dodatočnú starostlivosť o svoje výrobky v regáloch, a to buď externej firme 

alebo sú tieto kompetencie zadané priamo obchodnému zástupcovi dodávateľa a tvoria časť 

popisu jeho práce. 

Medzi ďalšie možnosti využitia merchandisingu patrí umiestnenie materiálov na 

podporu predaja, a to v mieste predaja, ale i sekundárne na predajnej ploche, zoskupovanie 

výrobkov jednej značky spolu, tzn. bez oddelenia konkurenčnými výrobkami, pričom poradie 

značiek by malo rešpektovať ich cenovú škálu, výrobok by mal byť umiestnený v prvej línii 

pri pohľade zákazníka (líder regálu). V súvislosti s vnímaním ceny zo strany zákazníka sa, 

najmä pre maloobchodné jednotky, ktoré zoskupujú tovar podľa kategórie, a nie podľa značky 

či výrobcu, využíva pravidlo, ktoré odporúča, aby výrobok lacnejší ako porovnateľný 
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konkurenčný výrobok bol umiestnený čo najbližšie najviac blízkemu konkurenčnému 

výrobku a naopak (pravidlo horizontálneho umiestnenia).  

Podľa Bártu (2009) zvýši sekundárne umiestnenie, teda umiestnenie výrobku mimo 

primárnu predajnú oblasť (napr. koreniace prípravky k mäsu vo zvláštnom stojane), predaj 

tohto výrobku až o 60 % a umiestnenie v pokladničnej zóne zvýši tržby dokonca až štyrikrát.  

Podľa Fernieho (2003) je rozumné zoskupovať výrobky, ktoré napĺňajú podobnú 

potrebu, pričom ich umiestnenie na predajnej ploche potom vyplýva z typu nákupu (napr. 

impulzívny tovar pri vchode alebo východe z maloobchodnej jednotky). Zoskupovanie 

výrobkov vyvoláva v spotrebiteľovi pocit usporiadanosti a zjednodušuje mu orientáciu 

v regáli. Pri väčšom počte facingov vedľa seba ako je šesť (tento medzník je približný, bude 

závisieť na charaktere produktu a na jeho obrátkovosti) však prezentovaný tovar začína 

pôsobiť nudne a bez nápadu.  

2.3 Personálne zabezpečenie predaja pri distribúcii prostredníctvom 

maloobchodu 

Štruktúra predajných síl závisí, okrem mnohých ďalších faktorov, na zvolenej 

distribučnej stratégii, na charaktere produktu a trhu, na ktorom sa výrobca pohybuje, na 

preferenciách zákazníka a vnútornej organizácii výrobcu. Predajné sily sú nevyhnutnou 

súčasťou organizačnej štruktúry výrobcu, ktorý distribuuje výrobky prostredníctvom 

maloobchodu.  Na Obr. 2.6 sú znázornené základné body budovania a riadenia predajných síl, 

ktorými by sa výrobca mal riadiť.  

Obr. 2.6: Proces budovania a riadenia predajných síl 

 

Zdroj: Kotler (2001, s. 614) 

Pri tvorbe stratégie predajných síl je nutné rozhodnúť, aké ciele majú byť zapojením 

predajných síl sledované, aké budú zdroje predajných síl (vlastné v. externé), kam budú 
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predajcovia zaradení z pohľadu organizačnej štruktúry spoločnosti, ako budú predajcovia 

odmeňovaní a pod. Súhrnne je možné povedať, že musí byť stanovená rola predajnej sily. 

Následne, po vytvorení stratégie predajných síl, sa pristupuje k tvorbe systému výberu, 

vzdelávania a školenia, motivácie, kontroly a hodnotenia predajných síl. V tejto dizertačnej 

práci je riešená problematika hodnotenia predajných síl – obchodných zástupcov 

v maloobchodných jednotkách. 

2.3.1 Štruktúra predajných síl 

Voľba štruktúry predajných síl patrí k zásadným rozhodnutiam. Je totiž dôležité 

uvedomiť si výhody a nevýhody dvoch rôznych typov predajných síl, a to vlastných 

predajcov a externých predajných síl (Lyková, 2002). Štandardná analýza pri tomto 

rozhodovaní je nákladovo orientovaná, pričom náklady na vlastné predajné sily sú vnímané 

ako fixné, zatiaľ čo náklady na externých predajcov (outsourcovaných) variujú podľa objemu 

predaja (Ross, 2009).  

Vlastní predajcovia pracujúci či už priamo vo firme alebo v teréne sú považovaní za 

zamestnancov firmy, a tým generujú mzdové náklady. Okrem toho sú jednoduchšie riaditeľní, 

musia sa podrobiť firemnej stratégii v oblasti predaja a pracovať podľa stanoveného 

predajného manuálu. Okrem predajnej činnosti sa môžu zaoberať i ďalšími aktivitami ako je 

zber informácií a ich vyhodnocovanie, návrhy ďalších postupov v oblasti predaja, inovácie 

predajného manuálu a pod. Voči firme prejavujú i vyššiu mieru lojality. Práve využitie 

predajných síl i na získavanie informácií z terénu, ktorých zber je inak zverený externej 

agentúre a môže vyžadovať vysoké vynaložené prostriedky, je výraznou výhodou vlastných 

predajných síl (Rapp, 2009).  

Externí predajcovia a sprostredkovatelia pracujú za províziu z predaja. Ich využitie je 

vhodné najmä v tých oblastiach trhu, ktoré sú pre firmu obťažne dosiahnuteľné v najširšom 

slova zmysle. Môže sa jednať o vzdialené časti trhu, prípadne zahraničné trhy, kde je výhodné 

využiť znalosť miestnych podmienok zo strany externého pracovníka. Druhým dôvodom pre 

voľbu externého predajcu môžu byť i výhodnejšie finančné podmienky pre firmu, napr. 

absencia priamych mzdových nákladov. 

Obchodný zástupca ako osoba reprezentujúca výrobcu v operatívnych záležitostiach 

voči maloobchodníkovi môže byť jednak vlastným zamestnancom, a jednak externým 

predajcom, ktorý je odmeňovaný províziou z dosiahnutého objemu predaja. V prípade 

intenzívnej distribúcie, ktorá je typická u rýchloobrátkového tovaru, je bežné, že obchodný 
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zástupca nie je podriadený priamo výrobcovi, ale oblastnému managerovi (niekedy tiež 

nazývanému supervisorovi), ktorý môže byť zvolený podľa toho, akú organizáciu predajných 

síl výrobca zvolí (napr. podľa územia, podľa výrobku a pod.). 

K hlavným aktivitám predajných síl patrí príprava a realizácia predaja, popredajná 

aktivita a realizácia administratívnych činností. Priame zaisťovanie predaja, ako základná 

aktivita obchodného zástupcu, nie je v oblasti maloobchodu, najmä voči silným 

medzinárodným reťazcom, prioritná. Podmienky zaradenia výrobku do sortimentu týchto 

obchodných spoločností sú veľmi striktné a samotný obchodný zástupca väčšinou nemá 

mnoho možností výrobok do sortimentu presadiť. Iná situácia nastáva u nezávislých 

maloobchodníkov, kde môže zaisťovanie predaja patriť k významným aktivitám obchodného 

zástupcu. K ďalším úlohám obchodného zástupcu výrobcu v maloobchodných jednotkách 

patrí zaisťovanie podmienok, ktoré boli dohodnuté medzi výrobcom a maloobchodníkom. 

Môžu sa týkať zásobovania, prítomnosti tovaru na predajnej ploche, umiestnenia 

a usporiadania výrobkov, prezentácie tovaru i doplnkových materiálov. Okrem toho obchodný 

zástupca získava informácie, ktoré sa na trhu vyskytujú a ktoré môže výrobca využiť vo svoj 

prospech. 

2.3.2 Organizácia predajných síl 

Hierarchické rozčlenenie predajných síl súvisí so špecifickými potrebami konkrétnej 

firmy, ktorá môže voliť územné usporiadanie, usporiadanie podľa druhu výrobku, podľa 

jednotlivých trhov a nakoniec i kombináciu predchádzajúcich možností. Výber úzko súvisí 

s charakterom predávaného výrobku, rozložením a koncentráciou zákazníkov, a taktiež 

preferenciami týchto zákazníkov v oblasti obsluhy. 

Územné usporiadanie 

Územné usporiadanie vychádza z predpokladu, že pri priradení konkrétneho regiónu 

konkrétnemu predajcovi, prípadne obchodnému zástupcovi, sa využije výhoda postupného 

získania hlbokých znalostí o danom regióne zo strany predajcu a naviazanie kontaktov so 

súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi. Ďalším predpokladom pre územné rozmiestnenie 

predajcov je typ predávaného sortimentu, ktorý by mal byť zameraný na jeden výrobkový rad 

určený zákazníkom naprieč celým trhom (Lyková, 2002). 

Výhodou tohto usporiadania predajcov je najmä priama zodpovednosť predajcu za 

jemu zverený región a tým potenciálne zvýšená starostlivosť o tento región z jeho strany, čiže 
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väčšie predajné úsilie. Prednosťou územného usporiadania je i možnosť zníženia cestovných 

nákladov (a s tým súvisiacej straty času) z dôvodu jasne vymedzeného teritória. 

V praxi je nutné výkony predajcov vyhodnocovať a porovnávať navzájom. V prípade 

územného rozdelenia je toto porovnanie relatívne jednoduché, avšak za podmienky dodržania 

rovnakých východiskových charakteristík územia, ktoré bývajú ťažko dosiahnuteľné. 

Jednotlivé územia sa totiž v praxi odlišujú jednak veľkosťou, náročnosťou dosiahnutia 

zákazníka alebo potenciálom predaja vychádzajúceho napr. z kúpyschopnosti obyvateľstva 

žijúceho v regióne. Typickým príkladom môže byť rozdiel medzi zabezpečením predaja vo 

veľkomeste (napr. prostredníctvom hojne zastúpených obchodných reťazcov) a v riedko 

osídlenej oblasti, kde hlavný distribučný kanál tvoria menší nezávislí maloobchodníci. 

Za účelom objektívnej komparácie výkonov predajcov je nutné vytvoriť porovnateľné 

podmienky (Grant, 1996). Jednou z možností je nastavenie minimálnych limitov v objeme 

predaja zvlášť pre jednotlivé regióny alebo hodnotenie výkonu predajcu prostredníctvom 

odchýlky od dlhodobého priemeru regiónu. To všetko za predpokladu porovnateľného 

časového zaťaženia jednotlivých predajcov súvisiaceho s prekonávaním vzdialeností v 

regióne. 

V tejto dizertačnej práci sú hodnotení obchodní zástupcovia, ktorí sú rozmiestnení 

územne, čo vyplýva z charakteru produktu (rýchloobrátkový spotrebný výrobok – pivo).  

Usporiadanie podľa druhu výrobku 

Výrobková organizačná štruktúra predaja sa využíva u technicky náročných 

produktov, pričom firma v rámci svojho sortimentu disponuje viacerými takýmito výrobkami. 

Nie je však vhodná, ak sú tieto výrobky určené pre rovnakého zákazníka. Vtedy môže totiž 

dochádzať k paralelným návštevám predajcov jednej firmy, ktorí nemusia byť schopní 

koordinovať vlastné aktivity. Ideálny prípad použitia tejto predajnej koncepcie je situácia, 

kedy sa v portfóliu výrobcu vyskytuje špecifický produkt, ktorý je technicky náročný 

a vyžaduje veľmi hlboké znalosti zo strany predajcu. Zároveň jeho predaj vyžaduje veľmi 

veľké predajné úsilie (Lyková, 2002).  

Je možné predpokladať, že každý predajca sa snaží optimalizovať svoj výkon 

sústredením sa na predaj tých položiek, ktoré mu prinášajú najvyšší úžitok. Predaj takéhoto 

náročného produktu preto môže prinášať veľké predajné úsilie, ktoré nie je dostatočne 

kompenzované zo strany firmy. Preto sa tento typ produktu môže stať nevyhľadávaným zo 

strany predajcu. Vtedy je vhodné k produktu priradiť konkrétneho špecialistu, ktorý sa bude 
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zaoberať výhradne jeho predajom a bude schopný riešiť sofistikované otázky, s ktorými 

prichádza zákazník. 

Usporiadanie podľa trhu 

Ak firma obsluhuje svojimi výrobkami rôzne trhy (v zmysle priemyselných odvetví), 

je vhodná organizácia predajcov práve podľa týchto trhov, prípadne konkrétnych zákazníkov. 

Objektom predaja sa pritom u jednotlivých predajcov môže stať rovnaký produkt, ktorý bude 

doplnený inými komplementárnymi produktmi. Hlavnou výhodou tohto usporiadania je 

detailná znalosť odvetvia zo strany predajcu, jeho dlhodobá orientácia v tejto oblasti 

a budovanie dlhotrvajúcich vzťahov so zákazníkmi. Nevýhoda môže vyplývať z vysokých 

nákladov na prekonanie vzdialeností v prípade, že zákazníci sú územne veľmi rozptýlení. 

Kombinované usporiadanie predajcov 

Pri kombinácii usporiadania podľa trhu, výrobku alebo územia je možné využívať 

výhody viacerých usporiadaní predajcov. Predpokladom je správne nastavenie predajných síl. 

Pri kombinovaní môže dochádzať k rôznym variantom, napr. organizácia predajcov určitých 

výrobkov na určitom území, organizácia predajcov určitých výrobkov na určitom trhu alebo 

organizácia predajcov určitému trhu (určitým zákazníkom) na určitom území (Lyková, 2002). 

Rozdelenie predajcov podľa významnosti zákazníka 

V praxi sa často zákazníci rozdeľujú podľa toho, aký výnos prinesú firme. I keď napr. 

rôzni zákazníci nakupujú jeden výrobok, líšia sa v objeme nákupu, dĺžke splatnosti faktúry, 

a preto sú pre firmu rôzne významní. Jednou z možností rozdelenia predajcov je teda 

rozdelenie podľa významu zákazníka pre firmu, napríklad podľa objem tržieb. Na rozdelenie 

predajcov je v takom prípade možné využiť ABC analýzu a rozdeliť zákazníkov na 

strategických (prinášajú asi 80 % tržieb), stredne veľkých a pravidelných zákazníkov 

(prinášajú asi 15 % tržieb) a zákazníkov malých a nepravidelných (prinášajú asi 5 % tržieb).  

Veľkí kľúčoví zákazníci (tzv. key accounts) môžu realizovať nákup centrálne a vo 

veľkých objemoch, čím sa ich pozícia voči firme výrazne posilňuje. V takom prípade je 

nutnosťou, aby sa konkrétnemu zákazníkovi venoval jeden predajca dlhodobo, aby poznal 

jeho potreby a požiadavky a zároveň bol schopný tieto požiadavky presadiť do firmy (napr. 

do výroby alebo nákupu predávajúcej firmy). 
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2.3.3 Hodnotenie a odmeňovanie predajných síl 

Metódy hodnotenia práce  

Základné metódy hodnotenia práce rozdeľuje Armstrong (2005) na neanalytické, 

analytické, jednofaktorové, založené na zručnostiach a schopnostiach (hodnotia viac ľudí ako 

prácu samotnú), trhové oceňovanie a na systémy používané poradenskými firmami v oblasti 

riadenia. 

Táto dizertačná práca sa zaoberá práve poslednou z uvedených metód hodnotenia 

práce. Tieto metódy využívajú na hodnotenie práce vlastné postupy poradenských firiem 

(napr. HayGroup, Pilat), ktoré sú väčšinou založené na princípe bodovania zvolených 

faktorov. V tejto práci sa konkrétne jedná o metódu Total Shopscore Index (TSI), ktorá slúži 

primárne na hodnotenie práce obchodných zástupcov v maloobchodných jednotkách. 

Hodnotenie práce obchodných zástupcov 

Hodnotenie predajcov pôsobiacich v teréne vykazuje odlišné znaky ako je tomu 

u zamestnancov pracujúcich priamo v prostredí firmy. Všeobecne je možné povedať, že 

predajcu odmeňovaného podľa výkonu (napr. províziou k základnému platu) je nutné 

kontrolovať menej ako predajcu, ktorý je odmeňovaný pevnou odmenou. Motivačný systém 

by mal byť pripravený v súlade so systémom hodnotenia. 

Pri usmerňovaní práce predajcov v teréne je nutné vziať podľa Lykovej (2002) do úvahy: 

 nutnosť kontaktovania nových zákazníkov (či je nutné kontaktovať nových 

zákazníkov, aký počet kontaktov je nutné získať, aby si predajca udržal stanovený 

výkon, aký počet pokusov je nutné realizovať na získanie zákazníka, atď.), 

 administratívne úkony súvisiace s predajom (odovzdávanie priebežných hodnotení 

práce, informácií o aktivitách, ktoré môžu zlepšiť vzťah so zákazníkom, atď.) a 

 nutnosť zberu informácií, ktoré slúžia ako podklad pre marketingové účely. 

Podkladom pre správne rozhodovanie predajcov v teréne je predajný manuál, ktorý by 

mal riešiť všetky vyššie spomenuté oblasti. Okrem toho by sa mal zaoberať i reakciou 

predajcu na vznik mimoriadnych udalostí. Základom pre hodnotenie predajcov sa môžu stať 

správy z jednaní a o výsledkoch predaja, ktoré dokladujú predajcovu schopnosť zorganizovať 

si pracovný čas a zmysluplne ho využiť. Tieto správy sa vyhodnocujú za každého predajcu 

zvlášť. Okrem toho sa hodnotenie realizuje na základe participácie predajcu na 

marketingových aktivitách firmy, pri hodnotení situácie na trhu, odhadoch jeho vývoja a pod. 
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 Druhou možnosťou je vzájomná komparácia predajcov, pri ktorej by však mala byť 

zaručená rovnaká východisková pozícia, tzn. veľmi podobné podmienky, v ktorých predajca 

pracuje (veľkosť regiónu, počet potenciálnych zákazníkov, kúpyschopnosť obyvateľstva, 

objem marketingových aktivít v jednotlivých oblastiach,...). Porovnanie výkonu predajcu 

(objem predaja, počet a frekvencia návštev zákazníkov, úspešnosť v získavaní nových 

zákazníkov a pod.) v jednotlivých časových obdobiach prispieva k hodnoteniu vývoja výkonu 

predajcu. Nedochádza však k jeho porovnaniu s priemerom, prípadne s ostatnými predajcami. 

Finančná alebo časová nákladnosť vykonávaných činností sa môže odlišovať v jednotlivých 

regiónoch, podľa typu predávaného produktu a pod. Náklady môžu súvisieť i napr. s počtom 

telefonických kontaktov, počtom demonštrácií produktu, prípravou a samotným 

kontaktovaním zákazníka alebo vzdialenosťou, ktorú je nutné prekonať. Z toho dôvodu je 

vhodné do hodnotenia zahrnúť i túto oblasť (Dickinson, 2003). 

Okrem hodnotenia, kde sa ako podklad používajú interné informácie, je možné využiť 

i hodnotenie predajcov samotnými zákazníkmi, a to prostredníctvom výskumu, či už 

kvantitatívnou metódou dopytovania alebo kvalitatívnou metódou hĺbkového rozhovoru. 

V tomto prípade je možné zistiť i kvalitatívne vlastnosti predajcu, úroveň jeho znalostí, jeho 

schopnosti s spôsob komunikácie s klientom. 

Kompletný postup hodnotenia práce jednotlivých zamestnancov je veľmi 

komplikovaný proces. Musí byť totiž jasne stanovené, ktoré činnosti budú hodnotené 

a rovnako i to, akým mechanizmom. Podstatné je určenie faktorov použitých pri hodnotení, 

spôsobu hodnotenia stanovených faktorov (výkonové normy, pozorovanie, snímkovanie práce 

a pod.), dopadu hodnotenia do systému odmeňovania (napr. tvorba stupnice odmien) a taktiež 

minimálnych požadovaných limitov u jednotlivých zložiek hodnotenia a pod. 

Výrobca sa podľa Granta (1996) musí rozhodnúť, do akej miery bude kombinovať 

hodnotenie behaviorálnych charakteristík obchodného zástupcu a hodnotenie jeho výkonu 

(bližšie v prílohe 2, Tab. 10), pričom motivácia v oboch oblastiach môže zvýšiť celkovú 

efektívnosť predaja (Baldauf, 1999).   

Motivácia súvisí s odmeňovaním veľmi úzko. Úspech motivačného programu súvisí 

s individualitou každého predajcu, pričom väčšina predajného tímu nebude podľa Murphyho 

(2004) ani pri zvýšenej motivácii pracovať efektívnejšie, na rozdiel od iniciatívnych 

predajcov, ktorí na dosiahnutie požadovaného výkonu nepotrebujú motivačný program. 

Okrem toho má systém cieľov v rámci motivačného programu dvojaký efekt. Veľmi náročne 
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krátkodobo orientované ciele môžu na rozdiel od dlhodobejšie naformulovaných cieľov 

motiváciu obchodného zástupcu znížiť a smerovať ho k porušeniu etických a iných princípov 

uplatňovaných v organizácii (Murphy, 2004). Prehľadne nastavený systém motivácie zároveň 

prináša vyššiu mieru spokojnosti predajných síl (zároveň nižšiu úroveň stresu a syndrómu 

vyhorenia) ako systém byrokratický a s nízkou úrovňou kontroly (Cravens, 2004). 

Odmeňovanie obchodných zástupcov 

Odmeňovanie obchodného zástupcu by malo odrážať jeho aktivitu, ktorá je meraná 

prostredníctvom nastaveného systému hodnotenia práce obchodných zástupcov. V prípade, že 

primárnym cieľom obchodného zástupcu nie je zaradenie výrobku do sortimentu 

maloobchodníka, ale zaisťovanie podmienok dopredu dohodnutých medzi výrobcom 

a maloobchodníkom, nie je možné jednoducho využiť hodnotenie na základe výkonu 

meraného napr. obratom. V takom prípade sa v oblasti maloobchodu využívajú výsledky napr. 

TSI. Na základe dosiahnutej hodnoty za maloobchodné jednotky priradené obchodnému 

zástupcovi a jej vývoja je možné určiť dodatočnú odmenu k pevnej mzde.  

2.4 Analýza maloobchodu 

Skutočnosti zmienené v predchádzajúcich kapitolách popisujúce spoluprácu medzi 

výrobcom  a maloobchodníkom či už na predajnej ploche alebo ešte predtým v hodnotovom 

reťazci, je nutné analyzovať za účelom ich prispôsobovania a optimalizácie. 

Účelom analýzy maloobchodu je zistenie informácií, ktoré využije buď výrobca ako 

dodávateľ alebo samotný maloobchodník ako podklad pre rozhodovanie. Preto je nutné pri 

samotnej analýze akceptovať a brať do úvahy, pre koho je analýza primárne určená. 

V prípade, že výstupy budú použité pre výrobcu, ktorý sa rozhoduje o tom, ktoré distribučné 

články využije pri distribúcii tovaru ku konečnému spotrebiteľovi, tzn. kam umiestni svoje 

produkty, akým spôsobom a v akom objeme ich umiestni na predajnej ploche, aké podporné 

aktivity bude realizovať za účelom zvýšenia predaja v rámci vybraného kanálu a pod., bude 

prístup odlišný ako v prípade výstupov určených pre maloobchodný reťazec, čiže obchodnú 

firmu.  

2.4.1 Analýza maloobchodu z pohľadu maloobchodníka 

Prvý prístup (pohľad maloobchodníka) vyplýva z konkurenčného súťaženia medzi 

samotnými maloobchodníkmi, kedy tí maloobchodníci, ktorí nie sú súčasťou siete, sú vnímaní 

ako konkurencia. Cieľom je získanie konkurenčnej výhody voči ostatným reťazcom. 
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V prípade, že maloobchodník nie je súčasťou žiadnej siete, môže byť jeho snahou čo najlepšie 

postavenie v regióne, sídelnom útvare, v mestskej časti a pod. 

Pri analýze maloobchodníka sa realizuje analýza externá, zameraná na pozíciu 

maloobchodníka oproti konkurentom pri pôsobení na trhu, a to s prihliadnutím na potreby, 

požiadavky, očakávania a reálne skúsenosti zákazníka, a analýza interná, ktorá je realizovaná 

na podobnom princípe ako finančná analýza (Spáčil, 2003). 

Externá analýza sa zameriava na ukazovatele ako celková predajná plocha, priemerná 

veľkosť predajnej plochy na predajňu, celkový počet maloobchodných jednotiek, počty 

v jednotlivých regiónoch a pod. Ďalším kritériom hodnotenia maloobchodníka je obchodný 

sortiment, konkrétne kategórie ako šírka a hĺbka sortimentu, kvalita sortimentu, podiel 

privátnych a výrobných značiek, podiel potravín a nepotravín a pod.  

Neoddeliteľným súčasťou analýzy je hodnotenie imidžu. Analýza imidžu 

maloobchodníka zahŕňa podľa Spáčila (2003) hodnotenie nákupného prostredia, tzn. 

dispozičného riešenia, nákupnej atmosféry, predajného personálu, ďalej tiež marketingovú 

komunikáciu, cenový index a pod. Súčasťou hodnotenia je i otváracia doba, dostupnosť 

z hľadiska umiestnenia v sídelnom útvare, poskytované doplnkové služby, spôsob predaja, 

rýchlosť odbavovania pri pokladniciach atď. 

Interná analýza maloobchodu hodnotí schopnosť podniku obstáť z hľadiska 

ekonomických veličín, ako je napr. obrátkovosť zásob, veľkosť predaja na jednotkovú plochu, 

rentabilita zásob alebo rentabilita jednotkovej plochy. Tieto ukazovatele sa môžu stať 

nástrojom hodnotenia vnútorného zdravia maloobchodníka a predznamenávať trendy vo 

vývoji jeho pozície na trhu do budúcnosti.  

2.4.2 Analýza maloobchodu z pohľadu výrobcu 

Analýza maloobchodu z pohľadu výrobcu súvisí s rozhodovaním v oblasti distribúcie 

tovaru smerom ku konečnému zákazníkovi. Výrobca si vyberá podľa svojho zamerania 

a možností na trhu z určitého spektra distribučných článkov, tzn. kanálov, ktoré môže využiť 

na to, aby si konečný zákazník mohol jeho výrobky zakúpiť. V prípade výroby potravín 

a nápojov je toto spektrum veľmi široké, od využitia priamej distribúcie prostredníctvom 

vlastného e-shopu alebo podnikovej predajne, až po viacúrovňové distribučné kanály 

zahŕňajúce veľký počet medzičlánkov od veľkoobchodníka, cez distribučné centrum, až po 

maloobchodníka. 
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V tomto prípade je maloobchodník vnímaný ako medzičlánok v procese distribúcie, 

cez ktorý sa výrobok dostane ku konečnému spotrebiteľovi. Z pohľadu výrobcu je nutné 

zistiť, do ktorých maloobchodných jednotiek umiestniť produkty, ako zabezpečiť neustálu 

dostupnosť výrobku v predajni a aký je optimálny objem výrobku v predajni, akým spôsobom 

prezentovať produkty a kam ich v predajni umiestniť, ako zabezpečiť dodržiavanie 

štandardov prezentácie výrobku v predajni a pod. 

Distribúcia produktov v súčasnosti vyžaduje nielen základné dodanie tovaru do 

maloobchodnej jednotky, ale aj ďalšie pridružené aktivity, ktorých obsah a množstvo je 

závislé na type produktu, pozícii dodávateľa (výrobcu) na trhu, zmluvných podmienkach 

s maloobchodníkom a pod. Konkrétne sa jedná o zaistenie sprievodných produktov alebo 

služieb, ktorými môžu byť chladiace zariadenia určené priamo na predajnú plochu, POP 

materiály (pútače, špeciálne stojany, regálové a nadregálové dekorácie atď.), zvýraznenie 

cenoviek, účasť v akciových ponukách maloobchodníka, ktorá môže spôsobiť vyššiu obrátku 

zásob tovaru v určitých obdobiach a pod. 

Analýza maloobchodu z pohľadu výrobcu má svoju kvalitatívnu a kvantitatívnu 

stránku. U kvantitatívnej analýzy sa sleduje objem predaja v konkrétnej predajni a s ním 

súvisiaci predajný a trhový podiel. Využívajú sa indikátory ako numerická a vážená 

distribúcia, indikátor veľkosti (ako podiel váženej a numerickej distribúcie), rozsah 

predajného sortimentu a cenový index (Spáčil, 2003). 

Numerická distribúcia (angl. market coverage) vyjadruje, aký je podiel prítomnosti 

výrobcu (resp. značiek jeho výrobkov) v maloobchodných jednotkách, ktoré predávajú 

vybranú výrobkovú kategóriu. Vážená distribúcia (angl. weighted distribution) hodnotí podiel 

obratu výrobkovej kategórie tam, kde sa predáva vybraná značka, k celkovému obratu danej 

výrobkovej kategórie vo všetkých maloobchodných jednotkách disponujúcich touto 

výrobkovou kategóriou. 

Predajný podiel ako podiel obratu značky k obratu celej výrobkovej kategórie tam, kde 

je daná značka predávaná, je spravidla vyšší ako trhový podiel. Trhový podiel vyjadruje 

podiel značky na celkovom trhu, takže pri jeho výpočte sa počíta i s maloobchodnými 

jednotkami, v ktorých sa daná značka nepredáva.  
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Ako zdroj dát sú využívané tzv. panely predajní
6
 poskytujúce ucelený prehľad 

o štruktúre maloobchodných tržieb. Okrem toho sú využívané i panely domácností, napr. 

Nielsen Household Panel od Nielsen (2010), ktorých účelom je získanie informácií 

o nákupoch spotrebiteľov, ich štruktúre, objeme, frekvencii a pod. Tieto dáta sú ďalej 

spracované pre viacero odvetví (syndikovaný výskum) a následne poskytované na predaj. 

Analýzami maloobchodu z tohto pohľadu sa zaoberajú napr. agentúry AC Nielsen Company 

a Symphony IRI Group (Little, 1998). 

Kvalitatívna analýza maloobchodu z pohľadu výrobcu je zameraná na to, ako a akým 

spôsobom sú produkty v predajni umiestňované a prezentované. Zároveň môže slúžiť ako 

nástroj na hodnotenie práce obchodného zástupcu v maloobchodných jednotkách. Sledujú sa 

parametre ako stav zásob, doloženosť regálu, umiestnenie produktu, primárna a sekundárna 

prítomnosť POP materiálov, prítomnosť a správnosť informácie o cene a pod. Za jednu 

z možností ako aspoň čiastočne kvantifikovať kvalitatívne faktory pôsobenia výrobcu na 

predajnej ploche, je možné považovať tzv. Total Shopscore Index (ďalej TSI), ktorý je pre 

každý výskum jedinečný a unikátne zostavený presne podľa potrieb a zadania klienta. TSI nie 

je jediným metodickým postupom uplatňovaným pri hodnotení výrobcu v maloobchode, resp. 

hodnotenia práce obchodného zástupcu v maloobchodných jednotkách. Na trhu existuje väčší 

počet výskumných agentúr, ktoré v rámci portfólia služieb poskytujú podobné metodiky 

hodnotenia. Sú však súčasťou ich know-how, a preto nie sú verejnosti voľne prístupné. 

Dáta potrebné na stanovenie TSI sa získavajú prostredníctvom pozorovania priamo na 

predajnej ploche maloobchodnej jednotky. Za každé pozorovanie je vypočítaná jedna hodnota 

TSI. Stanovenie súboru maloobchodných jednotiek, v ktorých je pozorovanie realizované, je 

v kompetencii výrobcu ako zadávateľa výskumu, prípadne výskumnej agentúry. V prípade, že 

výrobca distribuuje výrobky súčasne v medzinárodných a domácich reťazcoch a nezávislých 

maloobchodných jednotkách, je vhodné pozorovanie rozčleniť zvlášť na nadnárodné 

spoločnosti (medzinárodné siete) a domáce reťazce spolu s nezávislým maloobchodom. 

Dôvodom je predpoklad odlišných podmienok pre výrobcu zo strany týchto dvoch skupín. 

Medzinárodné siete väčšinou predstavujú predajne s veľkou predajnou plochou, kde je 

možné vystaviť oveľa väčšie množstvo produktu, centrálne sa dohodnúť na prechodných 

                                                 

 

6 Panely predajní predstavujú reprezentatívnu vzorku maloobchodných jednotiek konkrétnej krajiny. 
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alebo trvalých podmienkach s týmito obchodnými reťazcami. Tieto obchodné spoločnosti 

navyše disponujú veľkou vyjednávacou silou, najmä v súvislosti s veľkým počtom 

maloobchodných jednotiek a vysokým počtom zákazníkov.  

Na strane druhej u domácich sietí a nezávislých maloobchodníkov môže byť situácia 

viac závislá na samotnom obchodnom zástupcovi a na tom, aké konkrétne podmienky je 

schopný s konkrétnym predajcom dohodnúť, pričom tie môžu byť ovplyvnené osobnejším 

vzťahom s majiteľom alebo vedúcim danej maloobchodnej jednotky. 

2.4.3 TSI ako nástroj kvalitatívnej analýzy maloobchodu z pohľadu výrobcu 

Kvalitatívna analýza maloobchodu je zameraná na hodnotenie kvality procesov 

zásobovania a budovania pozície a prezentácie priamo na predajnej ploche maloobchodnej 

jednotky. Nástrojom, ktorý sa za účelom kvalitatívnej analýzy maloobchodu využíva, je Total 

Shopscore Index (Spáčil, 2003). 

Kritériá sledované pri kvalitatívnej analýze maloobchodu pochádzajú najčastejšie 

priamo od zadávateľa výskumného projektu. Každý výrobca, tzn. zadávateľ výskumu, 

disponuje vlastnými skúsenosťami z maloobchodného trhu, ktoré sa odrazia pri tvorbe 

štruktúry TSI, tzn. pozorovaných kritérií. Tým je kladený dôraz na konkrétne požadované 

faktory a charakteristiky, ktoré by mali byť v maloobchodných jednotkách splnené. 

Zadávateľmi sú väčšinou veľké nadnárodné firmy, ktoré takto využívajú skúsenosti z iných 

trhov, veľmi často majú vytvorené štandardy v oblasti zásobovania, pozície a prezentácie 

tovaru na predajnej ploche. Miera dodržania týchto štandardov je potom obsahom Total 

Shopscore Indexu ako nástroja hodnotenia práce obchodných zástupcov v maloobchode.  

Pred nadefinovaním pozorovaných kritérií dochádza k internému alebo externému 

auditu v rámci firmy a maloobchodu a k nadefinovaniu kritérií podľa typu hodnoteného 

výrobku (potraviny alebo nepotraviny), podľa kategórie zákazníka (kľúčový zákazník, 

domáca sieť, nezávislý maloobchodník), podľa maloobchodného formátu (supermarket, 

hypermarket, samoobsluha, pultová predajňa a pod.), podľa vnímaného imidžu značky na 

skúmanom trhu alebo podľa pozície samotnej firmy na trhu (líder, nasledovateľ alebo 

zástupca tržnej niky). 

Pri definovaní obsahu hodnotenia (definovanie kritérií) sa prirodzene berie do úvahy 

i samotné správanie spotrebiteľa, tzn. to, akým spôsobom reaguje v maloobchode, aká aktivita 

výrobcu ho podnieti k vyskúšaniu výrobku a následnému nákupu, kde najrýchlejšie 
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zaregistruje značku výrobku. Vychádza sa jednak zo všeobecne platných a empiricky 

zistených skutočností (zóna očí, smer a rýchlosť pohybu zákazníkov, vnímanie priestoru 

a pod.), a jednak zo skúseností samotného výrobcu. Okrem toho je možné využiť výsledky 

výskumov bežne dostupných na trhu.  Napr. k faktorom, ktoré na Slovensku najviac 

ovplyvňovali nákupné rozhodnutie v oblasti potravín za rok 2007, patrili kvalita a čerstvosť 

tovaru, cena, široká ponuka výrobkov, zreteľné označenie ceny, čistota predajne a okolia, 

rýchlosť vybavenia nákupu. Poradie dôležitosti faktorov zisťované v rámci projektu Shopping 

Monitor 2008/2009 sa len čiastočne zmenilo. K najdôležitejším faktorom patrila čerstvosť 

a kvalita tovaru (86 %), cena (79 %), výrazné označenie ceny výrobku (70 %), šírka 

sortimentu (66 %) a čistota predajného miesta (60 %) (Čekovská, 2009). 

Využitie Total Shopscore Indexu ako nástroja na práce hodnotenie obchodných 

zástupcov by malo vychádzať z vyššie zmienených podmienok, ale zároveň by malo brať do 

úvahy reálne možnosti na maloobchodnom trhu. Obchodný zástupca je v oblasti maloobchodu 

väčšinou osoba, ktorá prichádza do kontaktu s vedúcimi jednotlivých maloobchodných 

jednotiek. Jeho úlohou je, okrem iného, zabezpečovať napĺňanie jednak centrálne 

dohodnutých podmienok medzi výrobcom a obchodným reťazcom, resp. maloobchodníkom, 

a jednak snažiť sa vlastným úsilím dosiahnuť lepšiu pozíciu a prezentáciu jemu zvereného 

portfólia výrobkov v pridelených maloobchodných jednotkách. 

Obchodný zástupca môže disponovať určitou vyjednávacou silou pri presadzovaní 

nadštandardných kritérií v maloobchodnej jednotke (napr. sekundárne ocenenie
7
), ale až 

následne po zaradení produktu do sortimentu (zalistovaní). To platí hlavne u obchodných 

reťazcov, ktoré si kladú striktné podmienky v tejto oblasti. Naopak u nezávislých 

maloobchodníkov môže obchodný zástupca zabezpečiť i zaradenie širšieho portfólia 

výrobkov do sortimentu, a to väčšinou vhodnými stimulmi, napr. podporou predaja cielenou 

na obchodníka. Z tohto pohľadu by bolo možné rozčleniť pozorované kritériá i podľa ich 

dynamiky, na ktorú má obchodný zástupca vplyv, na statické a dynamické. 

Fyzická forma štandardov umiestnenia a prezentácie výrobku v maloobchode sa môže 

reálne prejaviť ako unikátny predajný alebo obchodný manuál, podľa ktorého pracujú 

                                                 

 

7 Uvedenie ceny výrobku mimo hlavnú predajnú sekciu, napr. vo vstupných priestoroch maloobchodnej jednotky. 
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obchodní zástupcovia konkrétnej firmy. Výsledky TSI je potom možné vztiahnuť práve na 

hodnotenie práce obchodných zástupcov a premietnuť ich do systému odmeňovania. 

Výpočet TSI 

Výpočet Total Shopscore Indexu prebieha na základe údajov získaných pozorovaním 

v maloobchodných jednotkách. Za každú navštívenú maloobchodnú jednotku je k dispozícii 

jeden záznamový formulár s ohodnotenými kritériami. Každé z týchto kritérií je hodnotené 1 

alebo 0 podľa toho, či bolo alebo nebolo naplnené. Zhodnotenie toho, či bolo kritérium 

naplnené, prebieha buď priamo na predajnej ploche alebo až následne po dopočte 

doplnkových údajov. Pridelenie bodov za naplnenie kritéria môže prebiehať: 

 priamo na predajnej ploche (napr. FIFO, prvá pozícia), 

 po dopočte požadovanej hodnoty kritéria a jeho porovnaní s cieľovou hodnotou 

(space), 

 po vyhodnocení splnenia doplnkových požiadaviek (napr. chladnička výrobcu) alebo 

 po vyhodnotení vzájomných závislostí v prípade existencie kritéria hodnoteného 

nielen za sledovaného výrobcu, ale i za konkurenciu (napr. sekundárna pozícia 

výrobcu v. konkurenta) 

Ešte pred samotným výpočtom celkového TSI je nutné dopočítať tzv. čiastkové 

indexy. Pozorované kritériá totiž majú medzi sebou väzby v závislosti na tom, či sa dotýkajú 

posúdenia úrovne prítomnosti výrobkov na predajnej ploche, ich pozície alebo prezentácie. 

Preto sú zvlášť počítané 3 čiastkové indexy, a to index prítomnosti (Inventory index), index 

pozície (Position Index) a index prezentácie (Presentation Index). Výpočet je u všetkých troch 

indexov rovnaký. Vychádza z aritmetického priemeru hodnotenia splnenia/nesplnenia 

jednotlivých čiastkových faktorov obsahovo prislúchajúcich danému indexu (jedná sa teda 

vždy o binárne premenné): 

   ,          (2.1) 

kde  predstavuje index prítomnosti, pozície alebo prezentácie,  predstavuje 

stav splnenia -teho kritéria indexu (každé kritérium nadobúda hodnotu 0 alebo 1) a  je počet 

hodnotených faktorov zahrnutých do indexu. 

Výpočet celkového TSI na jednu navštívenú maloobchodnú jednotku je možné 

realizovať buď ako aritmetický priemer, alebo ako súčin čiastkových indexov:  
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,    (2.2) 

,    (2.3) 

kde TSI  je Total Shopscore Index, IINV  je hodnota indexu prítomnosti, IPOS je hodnota 

indexu pozície a IPRES  je hodnota indexu prezentácie. 

Výber spôsobu výpočtu TSI je výhradne na rozhodnutí výrobcu ako zadávateľa 

výskumu alebo výskumnej agentúry. V prípade, že je jeden čiastkový index hodnotený 

omnoho horšie ako ostatné dva, je vplyv na výslednú hodnotu TSI vyšší pri výpočte súčinom 

ako aritmetickým priemerom. Súčin indexu prítomnosti, pozície a prezentácie je využívaný 

najmä v situácii, keď výrobca kladie výrazný dôraz na proporcionalitu jednotlivých 

čiastkových indexov. Dôvodom môže byť fakt, že v prípade napr. výbornej prezentácie 

produktu na predajnej ploche, avšak zároveň pri veľmi nízkom počte facingov, neprítomnosti 

dôležitých položiek sortimentu výrobcu alebo nesprávnom uložení produktov v regáli, sa 

znižuje efekt na zákazníka.  

Aritmetický priemer naproti tomu vyrovnáva rozdielne hodnoty čiastkových indexov 

a znižuje vplyv jednej nízkej hodnoty. Ešte vhodnejším variantom výpočtu by bolo použitie 

geometrického priemeru, ktoré je vyhladenejší a eliminuje vplyv odľahlých hodnôt na 

výslednú hodnotu TSI. 

Pri interpretácii hodnoty TSI za účelom hodnotenia obchodného zástupcu je možné 

brať do úvahy hodnotu TSI (vypočítanú buď aritmetický priemerom, alebo súčinom troch 

čiastkových indexov) za každú predajňu, ktorá náleží obchodnému zástupcovi alebo použiť 

aritmetický priemer hodnotení za všetky predajne, ktoré patria k danému obchodnému 

zástupcovi. V tejto dizertačnej práci sa objavujú obidva prístupy, tzn. interpretácia TSI ako 

hodnoty za jedno pozorovanie, ako aj interpretácia TSI ako priemeru hodnôt za viac 

pozorovaní, napr. podľa obchodného zástupcu, regiónu a pod.  

Interpretácia hodnoty TSI závisí od toho, čo je výrobcom považované za štandard, 

avšak platí, že čím je hodnota TSI vyššia, tým je obchodný zástupca hodnotený viac 

pozitívne. Porovnávanie výkonov obchodných zástupcov môže byť dokonca obmedzené na 

porovnateľné územia. Z toho plynie, že výborné hodnotenie v jednom regióne môže byť 

v inom regióne vnímané ako podpriemerné.  
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Index prítomnosti 

Inventory Index je možné voľne interpretovať ako index prítomnosti alebo 

zásobovania. Posudzuje prítomnosť sledovaného výrobku alebo skupiny výrobkov 

v hodnotenej maloobchodnej jednotke. Hodnotenie je realizované jednak samostatne za 

výrobky jedného výrobcu, a jednak so zapojením konkurenčných výrobkov, a to za účelom 

zvýšenia vypovedacej schopnosti výsledkov u kritéria FWS a space (Spáčil, 2003). 

Okrem samotnej prítomnosti sa hodnotí i „objem“ prítomnosti jednak na predajnej 

ploche, a jednak v regáli. To, či bude hodnotená prítomnosť len v regáli alebo i na predajnej 

ploche, závisí od charakteru produktu a jeho obvyklého alebo zo strany výrobcu 

vyžadovaného umiestnenia.  

Základnými sledovanými kritériami tohto indexu sú numerická distribúcia, forward 

stock (FWS), space, doloženosť tovaru, kľúčový sortiment, odporúčaný sortiment a prípadne 

i celkový zalistovaný sortiment.  

Numerická distribúcia v rámci tohto indexu hodnotí prítomnosť aspoň jedného 

výrobku z každej značky z portfólia výrobcu. Obvykle sa zvlášť vyhodnocuje každý variant 

výrobku konkrétnej značky (napr. pivo v plechovke 10°, 11° a 12°, pivo v sklenenej fľaši 10°, 

11° a 12° atď.). Pre účely dopočtu FWS a space dochádza i k sledovaniu všetkých alebo len 

vybraných konkurenčných značiek v danej výrobkovej kategórii. Numerická distribúcia je 

taktiež východiskom pre hodnotenie kľúčového a odporúčaného sortimentu. 

Forward stock je hodnotený ako podiel počtu čelných pozícií (facingov
8
) sledovaného 

výrobku (alebo viacerých výrobkov jedného výrobcu) k celkovému počtu všetkých 

regálových facingov danej výrobkovej kategórie. Toto kritérium je využiteľné vtedy, ak sú 

výrobky prezentované v regáloch. Jeho hodnota sa porovnáva s minimálnou hodnotou 

stanovenou zo strany výrobcu. U výrobkov obvykle prezentovaných v prepravkách dochádza 

k použitiu kritéria plocha (space), ktoré vyjadruje, koľko predajnej plochy zaberajú sledované 

značky výrobcu vo vybranej predajnej oblasti v komparácii s konkurenčnými značkami. 

Space je možné vypočítať napr. ako podiel počtu zvislých stĺpcov prepraviek (alebo kartónov 

piva) v sekcii piva u každej hodnotenej značky výrobcu k celkovému počtu zvislých stĺpcov 

prepraviek všetkých výrobcov piva v danej sekcii. U oboch zmienených kritérií je bodové 

                                                 

 

8 Pri pohľade na regál spredu sa jeden viditeľný výrobok rovná jednému facingu. 
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hodnotenie priznané až po porovnaní hodnoty vypočítanej z pozorovaných údajov s hodnotou, 

ktorá bola výrobcom stanovená ako cieľová. Táto cieľová hodnota je stanovovaná 

individuálne a reflektuje odlišnosti medzi regiónmi, maloobchodnými formátmi alebo 

obchodnými reťazcami. Mala by vychádzať z potenciálu, ktorý existuje v danom regióne. 

Kritérium doloženosť tovaru vyjadruje objem tovaru, ktorý je zákazníkovi viditeľne 

vyložený v regáli alebo v prepravkovej sekcii. Účelom je zhodnotenie toho, ako obchodný 

zástupca dbá na zaistenie dostatočného objemu tovaru na predajnej ploche. 

Kľúčový sortiment si volí firma podľa toho, ktoré výrobky v rámci sortimentu 

považuje za najvýznamnejšie a ktoré by sa mali bezpodmienečne nachádzať v každej 

maloobchodnej jednotke bez ohľadu na jej veľkosť a umiestnenie, tzn. bez ohľadu na 

maloobchodný formát, región, mesiac pozorovania, obchodný reťazec a pod. V praxi sa však 

môžu vyskytnúť výnimky a kľúčový sortiment môže byť zvlášť nastavený pre jednotlivé 

obchodné reťazce v prípade, že existujú rozdiely v zalistovanom sortimente medzi týmito 

maloobchodníkmi. Okrem toho môže dochádzať i k medziregionálnym rozdielom, a to 

v prípade, že portfólio výrobcu obsahuje viacero značiek, z ktorých niektoré vykazujú vyšší 

dopyt v jednom regióne, ale v ostatných regiónoch sú preferované iné značky z danej 

výrobkovej kategórie. Kľúčový sortiment by sa dal nazvať i sortimentom strategickým, 

ktorého absencia by mohla zákazníka viesť k nákupu konkurenčného výrobku. Spravidla sa 

jedná o výrobok spotrebiteľmi najviac požadovaný, ako napríklad základná príchuť jogurtu, 

konzumný chlieb, polotučné mlieko a pod.  

Odporúčaný sortiment je časť sortimentu výrobcu, ktorý zahŕňa kľúčový sortiment 

doplnený o ďalšie výrobky. Doplnkové výrobky sa môžu odlišovať v závislosti na veľkosti 

a umiestnení maloobchodnej jednotky, regióne alebo obchodnej firme. Je pochopiteľné, že 

určité rozdiely v sortimente povahou rozdielnych maloobchodných jednotiek musia existovať 

(nie vždy je možné predávať rovnaký sortiment v malej predajni potravín na dedine 

a v hypermarkete umiestnenom v navštevovanom nákupnom centre). Preto je možné, podobne 

ako pri kľúčovom sortimente, stanoviť rôzne varianty odporúčaného sortimentu podľa 

konkrétnych podmienok na trhu a využívaných maloobchodných formátov.  

Výrobky zaradené do sortimentu maloobchodníka (zalistovaný sortiment) sa 

posudzujú predovšetkým u veľkých maloobchodných reťazcov, neraz čiastočne alebo úplne 

vlastnených zahraničnými obchodnými skupinami. V prípade, že výrobca chce distribuovať 

svoje výrobky cez tieto nadnárodné siete, veľmi často musí zaplatiť, tzv. zalistovací poplatok 
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(Haluza, 2011). V tom prípade závisí počet výrobkov v takejto maloobchodnej jednotke na 

finančnej sile výrobcu a na tom, aký objem financií je ochotný a schopný do zalistovania 

vložiť (samozrejme po zhodnotení predpokladaných budúcich výnosov). Výška 

zalistovacieho poplatku závisí na konkrétnom obchodnom reťazci a charaktere produktu. 

Väčšinou vychádza z trhovej sily maloobchodníka, počtu zákazníkov a rozsahu sortimentu. 

Absencia zalistovaného sortimentu je výrazným pochybením obchodného zástupcu. 

Index pozície 

Lepšie umiestnenie výrobku oproti konkurencii priamo na predajnej ploche je veľmi 

významné. Dôsledkom tejto skutočnosti je fakt, že za umiestnenie v čele regálu, vo výške očí, 

v regáli s akciovým (zlacneným) tovarom, v pokladničnej zóne alebo pri vstupe do predajne 

obchodné reťazce často vyžadujú tzv. regálovné, teda poplatok zabezpečujúci výrazné 

umiestnenie na predajnej ploche oproti konkurencii. Zrušený zákon o neprimeraných 

podmienkach v obchodných vzťahoch (zrušený k 31. 7. 2011) zaviedol pre tieto poplatky 

pojem zadná marža, ktorá bola z legislatívneho hľadiska akceptovaná do výšky 3 % z tržieb. 

(Huba, 2010). 

Index  pozície vyhodnocuje umiestnenie výrobku v predajni prostredníctvom kritérií 

ako sú napríklad systém uloženia, poradie značiek, neprerušovaný blok, rotácia zásob a ďalšie 

(Spáčil, 2003). V rámci tohto indexu je nevyhnutné rozlíšiť dva pojmy, a to pozícia 

a umiestnenie. V prípade posudzovania pozície dochádza k vyhodnoteniu pozície výrobku 

v priestore maloobchodnej jednotky, tzn. pozície v rámci predajnej plochy. Hodnotí sa 

primárna pozícia (jogurty v sekcii mliečnych výrobkov) a  pozícia sekundárna, tzn. 

umiestnenie mimo hodnotenej sekcie (napr. koreniny v sekcii mäsa), ktoré má podporiť 

impulzívne nákupy zákazníkov (tzv. cross-merchandising).
9
  

Hodnotenie kritéria umiestnenie zahŕňa sledovanie kvality umiestnenia výrobku 

v rámci hodnotenej sekcie (väčšinou sa jedná o priestor, kde je možné obvykle nájsť 

výrobkovú kategóriu), tzn. či sa výrobok nachádza v úrovni očí, či je línia výrobku v regáli 

prerušená iným konkurenčným výrobkom, či sa výrobok nachádza na začiatku alebo na konci 

                                                 

 

9 Okrem toho je možné hodnotenie pozície realizovať, u výrobkov, ktoré sú takto prezentované, zvlášť v regáloch a zvlášť 

v hlavnej sekcii mimo regálov. Dôvodom môže byt odlišné stanovenie napr. usporiadania výrobkov v týchto dvoch 

oblastiach predajnej plochy. 
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regálu
10

 a pod. Niektoré z týchto hodnotených parametrov sú do istej miery závislé na 

postupoch vyžadovaných obchodným reťazcom alebo iným maloobchodníkom. Jedná sa napr. 

o zaužívané rozmiestnenie výrobkovej kategórie priamo v predajni, napr. pivo podľa 

stupňovitosti, čokolády podľa druhu. V takomto prípade nie je možné vyžadovať, aby 

obchodný zástupca presadzoval štandardy výrobcu, ktoré sú v rozpore s postupmi 

maloobchodníka. Taktiež by nemal byť za toto kritérium hodnotený.  

Medzi ďalšie čiastkové kritériá sledované v rámci indexu pozície patrí napríklad: 

 imidž lídra – s ktorou značkou výrobku sa zákazník stretne pri pohybe predajňou pri 

vstupe do sekcie ako prvou,  

 systém uloženia – dodržanie výrobcom stanoveného systému uloženia, napr. počet 

prepraviek naložených na sebe, počet prepraviek vedľa seba, počet jednotlivých 

variantov výrobku vedľa seba v regáli,  

 poradie značiek – dodržanie poradia značiek podľa pravidiel výrobcu (najčastejšie od 

najdrahších po najlacnejšie v smere pohybu zákazníka, napr. značka A, značka B, 

značka C), 

 neprerušovaný blok – blok značiek jedného výrobcu nie je prerušený konkurenčnou 

značkou (to platí nielen v prípade, že výrobca disponuje portfóliom rôznych značiek, 

ale i v prípade, že sa výrobky medzi sebou odlišujú napr. veľkosťou, tvarom, 

príchuťou a pod.), 

 rotácia zásob – sledovanie umiestnenia výrobkov podľa dátumu spotreby (často je 

hodnotené dodržanie pravidla FIFO, tzn. či sú výrobky s kratšou dobou trvanlivosti 

umiestnené vpredu v regáli), 

 umiestnenie – celkové umiestnenie výrobkov danej značky v sekcii (napr. umiestnenie 

v regáli, umiestnenie v špeciálnom stojane). 

Index prezentácie 

Index prezentácie hodnotí spôsob prezentácie konkrétneho výrobku z pohľadu 

zákazníka. Najdôležitejším kritériom hodnoteným v indexe prezentácie je oceňovanie (jedná 

sa o prítomnosť ocenenia primárneho a sekundárneho) a prítomnosť POP materiálov (Spáčil, 

                                                 

 

10 Posúdenie začiatku a konca je na pozorovateľovi, pričom sa vychádza zo zaužívaného pohybu zákazníkov v konkrétnej 

maloobchodnej jednotke. 
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2003). Základom kritéria oceňovanie je samozrejme ocenenie primárne (na výrobku alebo 

v jeho tesnej blízkosti je viditeľná cena, ktorá je navyše i správna), pretože plní pre zákazníka 

významnú informačnú funkciu, a okrem toho je zo zákona povinné. U niektorých výrobkov 

existuje navyše povinnosť uvádzania jednotkovej ceny. Okrem viditeľnosti ceny sa môže ešte 

hodnotiť súlad ceny uvedenej na výrobku, ceny účtovanej pri pokladni a ceny uvedenej 

v akciovom letáku, súlad ceny jedného konkrétneho výrobku bez ohľadu na jeho umiestnenie 

v rámci celej maloobchodnej plochy, prehľadnosť uvedenia ceny, čistota a nepoškodenosť 

cenoviek, viditeľné označenie akciovej ceny a pod. Kontrola primárneho oceňovania je často 

v kompetencii obchodného zástupcu a teda firma samotná môže zabezpečiť jeho správne 

uvedenie. Väčšinou je nutné akceptovať špecifické predpisy uvádzania ceny, napr. v regáli 

podľa zaužívaných postupov obchodného reťazca alebo nezávislého maloobchodníka. 

Na primárne ocenenie nadväzuje ocenenie sekundárne, t.j. uvedenie ceny kdekoľvek 

v maloobchodnej jednotke okrem sledovanej sekcie, napr. cena konkrétnej značky jogurtu je 

uvedená na plagáte hneď po vstupe do predajne, cena je uvedená pri sekundárnej pozícii 

výrobku alebo kdekoľvek inde bez ohľadu na to, či sa tam nachádza i samotný výrobok. 

Sekundárne ocenenie sa presadzuje veľmi obťažne, jeho umiestnenie je plne v kompetencii 

maloobchodníka a najjednoduchšie sa presadzuje v menších nezávislých maloobchodných 

jednotkách. Veľmi úzko súvisí so sekundárnou pozíciou výrobku na predajnej ploche. 

V prípade, že výrobca do maloobchodnej jednotky presadí napr. chladiaci box alebo zvláštny 

stojan, je veľmi pravdepodobné, že výrobky v ňom umiestnené, budú ocenené. Sekundárne 

umiestnená cena plní viac propagačnú ako informatívnu funkciu. 

Druhým veľmi významným kritériom je sledovanie prítomnosti Point-of Purchase 

materiálov (POP materiálov), ktoré môžu informovať, ale i podporiť nákupné rozhodnutie 

v mieste predaja. POP materiály predstavujú akékoľvek prostriedky, ktoré používa konkrétna 

firma na upútanie zákazníka v mieste predaja. Nie je samozrejme výnimkou, že i samotný 

maloobchodník sa zúčastňuje na tejto prezentácii a napomáha zviditeľňovať určité značky, 

napr. prostredníctvom prepracovanej navigácie na predajnej ploche. 

V rámci kritéria prezentácie pozorovateľ ďalej posudzuje napr. čistotu maloobchodnej 

jednotky ako celku, čistota sekcie, v ktorej sa výrobok nachádza (kritériá obťažne 

ovplyvniteľné zo strany výrobcu), čistota samotného výrobku, jeho neporušenosť atď. Táto 

časť kritérií je podrobená subjektívnemu hodnoteniu zo strany pozorovateľa. 
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3 Metodológia dizertačnej práce 

3.1 Predmet a cieľ 

V tejto dizertačnej práci je riešený problém hodnotenia práce obchodných zástupcov 

priamo v maloobchodných jednotkách. Okrem hodnotenia prostredníctvom kvantitatívnych 

údajov, najčastejšie pomocou dosiahnutej výšky tržieb v maloobchodnej jednotke, je vhodné 

zamerať sa i na posúdenie kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré môžu hrať pri rozhodovaní 

zákazníka významnú úlohu priamo na predajnej ploche a podporovať tak dosahovanie vyšších 

tržieb.  

Ďalším dôvodom monitoringu práce obchodného zástupcu zastupujúceho konkrétnu 

značku výrobku, prípadne celé portfólio značiek jedného vlastníkam, je fakt, že jednou z jeho 

úloh je napríklad zabezpečiť prítomnosť, dostatočnú visibilitu a vhodnú prezentáciu produktu 

na predajnej ploche maloobchodnej jednotky. Vzhľadom k veľkému podielu nákupných 

rozhodnutí spotrebiteľov realizovaných priamo v predajni pri nákupe, môže byť práve 

schopnosť reprezentanta zabezpečiť vyššie zmienené činnosti rozhodujúca pre úspech 

výrobku v predajni. 

Predmetom skúmania bol výkon obchodných zástupcov jedného konkrétneho výrobcu 

operujúcich v maloobchodných predajniach s potravinami. Jednalo sa o široké spektrum 

maloobchodných formátov, od hypermarketu a supermarketu, cez samoobsluhy, pultové 

predajne a čerpacie stanice. Zvlášť boli pritom hodnotení obchodní zástupcovia operujúci 

v medzinárodných reťazcoch a zvlášť tí, ktorí zabezpečovali obchodnú činnosť v domácich 

reťazcoch a nezávislých maloobchodných jednotkách. Objektom pozorovania bola jedna 

výrobková kategória jedného vybraného výrobcu, a to pivo v rôznych variantoch 

stupňovitosti, objemu a druhu obalu. Výber konkrétneho výrobku jedného výrobcu vyplýva 

z podstaty metodiky TSI a z účelu, na ktorý je index využívaný.  

Cieľom tejto dizertačnej práce bolo zhodnotiť objektivitu metódy Total Shopscore 

Index ako nástroja na hodnotenie práce obchodných zástupcov v maloobchodných jednotkách 

v podmienkach Slovenskej republiky, a to na príklade jedného konkrétneho výrobku. 

Účelom bolo zistiť, do akej miery je výsledná hodnota TSI, ktorá sa používa ako 

podklad pre hodnotenie a následné odmeňovanie obchodného zástupcu, plošne porovnateľná 

na celom sledovanom území, t.j. na Slovensku, a následne navrhnúť úpravy metodiky TSI 

s ohľadom na túto skutočnosť. Dôvodom pre túto aplikáciu bolo to, že sledované územie sa 
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medziregionálne odlišuje svojou povahou, hustotou umiestnenia a počtom zahraničných 

obchodných reťazcov, domácich sietí a nezávislých maloobchodných jednotiek, charakterom 

maloobchodných formátov a pod., čo môže priniesť problémy pri objektívnom porovnaní 

výkonu obchodných zástupcov operujúcich na územiach s rozdielnymi charakteristikami. 

Výsledné hodnoty TSI a jeho čiastkových indexov boli porovnávané v závislosti na 

regióne pozorovania, maloobchodnom formáte, obchodnom zástupcovi pre konkrétny región, 

mesiaci pozorovania a pod. Čiastkovým cieľom bolo vysvetliť vplyv zmienených faktorov na 

výsledné hodnoty TSI, pomocou ktorého je možné primárne hodnotiť prácu obchodných 

zástupcov pracujúcich v teréne, a sekundárne i konkurenčnú pozíciu značky 

v maloobchodných jednotkách. 

Ďalším problematickým bodom, a teda i čiastkovým cieľom, bola porovnateľnosť 

pozorovaných premenných, inými slovami ich váha na celkovom výsledku (viď Obr. 3.1).  

Obr. 3.1: Ciele dizertačnej práce 

 

Niektoré premenné (kritériá) sa, na rozdiel od iných, vyznačujú veľmi vysokým 

stupňom naplnenia (kritérium je napr. splnené v 80 % pozorovaní). Ak by došlo k vyradeniu 

vstupnej premennej, ktorá je u väčšiny pozorovaní splnená (napr. prítomnosť primárneho 

ocenenia) a k vyradeniu premennej, kde je splnenie viac komplikované (napr. presadenie 

sekundárnych POP materiálov), účinok na priemernú výslednú hodnotu TSI (napr. za celé 

sledované územia, prípadne za jedno časové obdobie) by mohol byť rozdielny. Otázkou bolo 

preto rozdelenie sledovaných premenných do skupín, ktoré by boli vzájomne späté 

a vyznačovali sa podobnou dôležitosťou, resp. účinkom na hodnotu TSI. 

Otázka premenných bola riešená i v súvislosti s ich povahou. V štruktúre TSI sa 

vyskytujú kategoriálne premenné, ktorých naplnenie je možné jednoznačne zhodnotiť, pričom 

hodnotenie prebieha na dichotomickej škále, tzn. splnil – nesplnil. V tomto prípade môže 

dôjsť k problému len v súvislosti s chybným posúdením situácie priamo na predajnej ploche 

objektivita 
metódy TSI 

vplyv externých 
faktorov na TSI 

porovnateľnosť 
pozorovaných 
premenných 

objektivita 
minimálnych 

hodnôt u 
pomerových 
premenných 
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alebo nezapočítaním napr. POP materiálu, čo pri finálnom prideľovaní bodov spôsobí 

potenciálne nesprávny výsledok.  

Okrem toho sa však v TSI vyskytujú pomerové premenné, ktorých splnenie nehodnotí 

pozorovateľ priamo na predajnej ploche, ale k hodnoteniu dochádza až na základe určitého 

čiastkového výpočtu. Príkladom je hodnota space alebo FWS, u ktorých sú nastavené 

minimálne požadované hodnoty zo strany výrobcu, resp. zadávateľa výskumu. V tomto 

prípade nie je problematické posúdenie, či bola daná premenná splnená alebo naopak, ale 

posúdenie, či nastavená minimálna hodnota je alebo nie je relevantná vzhľadom k potenciálu, 

napr. regiónu, v ktorom sa obchodný zástupca pohybuje. Z vyššie uvedených dôvodov bol 

stanovený ďalší čiastkový cieľ práce, a to posúdenie vzťahov medzi cieľovými a reálnymi 

hodnotami pozorovaných kritérií. 

3.2 Analyzovaný dátový súbor 

Analytická časť dizertačnej práce vychádza z dát získaných terénnym výskumom 

(konkrétne pozorovaním), ktoré boli zozbierané výskumnou agentúrou Respond Slovakia, 

s.r.o. pre jej vlastné komerčné účely. Tieto dáta je nutné pre účely tejto dizertačnej práce 

považovať za dáta sekundárne, a to vzhľadom k pôvodu a tomu, že boli prvotne získané za 

iným účelom ako za účelom spracovania dizertačnej práce.  

Autorka sa v minulosti na podobnom výskume podieľala, a to formou práce pre 

výskumnú agentúru (Respond&Co, s.r.o. a Respond Slovakia, s.r.o.), ktorej obsahom bola 

administratívna príprava výskumu (podklady pre výskumníkov v teréne, zoznamy 

maloobchodných jednotiek, výber navštívených maloobchodných jednotiek, výpočet pomerov 

medzi jednotlivými maloobchodnými formátmi u domácich sietí a nezávislého maloobchodu, 

atď.), účasť na školení pozorovateľov, samotný zber dát v časti roka a jednom regióne, 

kontrola pozorovateľov v teréne v rámci jedného regiónu a vklad dát do dátovej matice. 

3.2.1 Charakteristika výskumu 

Objektom pozorovania bolo výrobkové portfólio jedného konkrétneho výrobcu piva, 

ktorý bol v maloobchodných jednotkách zastupovaný obchodným zástupcom (a 

sprostredkovane i supervisorom ako osobou nadriadenou obchodnému zástupcovi). 

Pozorovanie bolo realizované v maloobchodných jednotkách s potravinami na území 
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Slovenska každý mesiac v priebehu jedného roka (2008), vždy na začiatku mesiaca.
11

 Jedno 

pozorovanie znamenalo jednu návštevu maloobchodnej jednotky a vyplnenie pozorovacieho 

formulára. Čas hodnotenia si volil každý pozorovateľ podľa svojich možností individuálne. 

Každá maloobchodná jednotka mala dopredu prideleného supervisora a obchodného zástupcu, 

pod ktorého spadala. Rovnako bola vždy identifikovaná z hľadiska príslušnosti 

k maloobchodnému formátu, regiónu, mesiacu pozorovania a u medzinárodných sietí 

i z hľadiska príslušnosti k obchodnému reťazcu. Tieto údaje boli súčasťou dátovej matice. 

Základný súbor mal dve časti. Prvá časť bola tvorená medzinárodnými sieťami 

(Ahold, Billa, Carrefour, Tesco, Kaufland a Metro
12

). V rámci tohto základného súboru boli 

navštívené všetky maloobchodné jednotky na území Slovenska, výberový súbor je rovný 

základnému súboru (2403 pozorovaní za rok). Druhá časť základného súboru bola tvorená 

domácimi sieťami a nezávislým maloobchodom. Štruktúra výberového súboru bola stanovená 

ako presný pomer  maloobchodných formátov veľká samoobsluha (50 %), malá samoobsluha 

(30 %), čerpacia stanica (10 %) a pultová predajňa (10 %). Navštívená a hodnotená bola len 

časť základného súboru (8150 pozorovaní za rok). V Tab. 3.1 a Tab. 3.2 je k dispozícii 

prehľad počtu pozorovaní (n) rozdelených podľa jednotlivých identifikačných znakov.  

Výskum bol realizovaný pozorovateľmi vyškolenými agentúrou Respond Slovakia. 

Nástrojom zberu dát bol pozorovací formulár (viď príloha 3, Obr.  7), ktorý je pre účely 

prezentácie v tejto dizertačnej práci očistený o identifikátory, ktoré by mohli jasne ukázať 

pôvodného zadávateľa výskumu. Preto v ňom nie sú uvedené konkrétne produkty (značky), 

ktoré boli pozorované, avšak jeho štruktúra zodpovedá skutočnosti.  

3.2.2 Spracovanie dát 

Keďže dáta boli získané v 24 samostatných dátových maticiach v MS Excel, bolo ich 

nutné spracovať. Za týmto účelom boli odstránené prebytočné údaje, ktorých využitie pre 

spracovanie dizertačnej práce nebolo plánované. Následne boli dáta za 12 mesiacov 

prevedené do jednej súhrnnej dátovej matice zvlášť za medzinárodné siete a zvlášť za domáce 

                                                 

 

11 Maloobchodné jednotky sú v dátovom súbore rozdelené na dve skupiny, a to medzinárodné siete a domáce siete 

a nezávislý maloobchod. Za medzinárodné siete boli považované reťazce so sídlom v zahraničí. Druhá skupina bola tvorená 

reťazcami so sídlom na území Slovenska (Coop, CBA, NitraZdroj a pod.) a maloobchodnými jednotkami, ktoré nie sú 

súčasťou reťazca a podnikanie realizujú samostatne. 
12 Reťazec Metro je z pohľadu teórie zaraďovaný k veľkoobchodnému formátu cash&carry, avšak jeho výskyt v dátovom 

súbore bol minimálny, a preto nebol z ďalších analýz vynechaný. 
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siete a nezávislý maloobchod. Vznikli tak dva dátové súbory, s ktorými bolo následne 

operované. Dôvodom bol predpoklad samostatnej analýzy oblasti medzinárodných sietí 

a domácich sietí a nezávislého maloobchodu.  

Počas obdobia, v ktorom bolo pozorovanie realizované, došlo k zmenám v priradení 

obchodných zástupcov a supervisorov k regiónom a k preskupovaniu regiónov. V súvislosti 

s nadefinovanými vedľajšími cieľmi dizertačnej práce bolo nutné zabezpečiť vzájomnú 

porovnateľnosť údajov v priebehu celého roka. Preto boli v dátovej matici realizované úpravy 

(jednotné rozdelenie územia do regiónov po celý rok a pod.). 

Z údajov v dátových maticiach boli stanovené kritériá, ktoré boli zaradené do výpočtu 

TSI, a spôsob ich hodnotenia v súvislosti s výpočtom TSI. Prideľovanie bodov prebiehalo: 

 priamo na predajnej ploche, kedy o výsledku rozhodol pozorovateľ (napr. FIFO, prvá 

pozícia), 

 po dopočte požadovanej hodnoty a po porovnaní s cieľovou hodnotou (space), 

 po vyhodnocení splnenia doplnkových požiadaviek (napr. chladnička výrobcu) alebo 

 po vyhodnotení vzájomných závislostí v prípade existencie kritéria hodnoteného 

nielen za sledovaného výrobcu, ale i za konkurenciu (napr. sekundárna pozícia 

výrobcu v. konkurenta).
13

 

Ďalej došlo k vlastnému prepočtu hodnôt jednak čiastkových indexov (Inventory, 

Position a Presentation Index) a jednak celkového Total Shopscore Indexu, ktorého hodnoty 

boli podrobované ďalším analýzam. Total Shopscore Index bol vypočítaný dvoma spôsobmi, 

a to s využitím aritmetického a súčinom čiastkových indexov. Každému pozorovaniu náleží 

jedna hodnota Total Shopscore Indexu vypočítaná aritmetickým priemerom a jedna hodnota 

vypočítaná súčinom. Dátová matica bola ďalej prevedená do programu SPSS a Stata, 

v ktorých boli realizované analýzy. 

3.2.3 Rozdelenie pozorovaní podľa identifikačných znakov maloobchodnej jednotky 

Medzinárodné reťazce 

Jedna časť dátového súboru bola tvorená medzinárodnými reťazcami, pre ktoré platia 

v porovnaní s domácimi sieťami a nezávislými maloobchodníkmi odlišné zákonitosti 

                                                 

 

13 Konkrétny postup výpočtu je popísaný v podkapitole 3.5. 
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a očakávania zo strany dodávateľskej firmy napr. z hľadiska počtu facingov, umiestnenia 

prípadných propagačných materiálov, sekundárneho umiestnenia na predajnej ploche, ale 

i odlišného spôsobu vyjednávania ročných kontraktov.  

Kompletný prehľad základného rozčlenenia pozorovaní podľa identifikačných znakov 

je k dispozícii v Tab. 3.1  a rozdelenie podľa obchodného zástupcu je vzhľadom k rozsiahlosti 

tabuľky uvedené v prílohe 4, Tab.  11.   

Tab. 3.1: Počet pozorovaní podľa supervisora, mesiaca, obchodného reťazca, maloobchodného formátu 

a regiónu (medzinárodné siete) 

 

Rozdelenie pozorovaní medzi jednotlivých supervisorov zodpovedá dĺžke práce na 

tejto pozícii. Niektorí supervisori pracovali pre firmu len veľmi krátky čas. Z toho následne 

vyplýva nižší podiel na celkovom počte sledovaných predajní, napr. u supervisora s kódovým 

označením ozs2
14

. V priebehu roka sa počet sledovaných predajní výrazne nelíšil. Rozdiely 

medzi začiatkom a koncom roka vyplývajú hlavne z toho, že v priebehu roka boli vystavané 

nové maloobchodné jednotky jednotlivých obchodných reťazcov, ktoré boli do hodnotenia 

zaradené. 

Obchodné reťazce neboli v súbore zastúpené rovnomerne. Dôvod je možné hľadať 

v reálnom pokrytí územia maloobchodnými jednotkami a rozdielnymi maloobchodnými 

formátmi. Obchodník, ktorý realizuje svoju maloobchodnú činnosť výlučne 

v supermarketoch, disponuje väčším počtom predajných miest v porovnaní s obchodníkom, 

ktorý sa sústreďuje výhradne alebo výraznejšie na hypermarkety. Príčinou je rozdielna 

záujmová oblasť, typický zákazník, ponúkaný sortiment a samozrejme i ekonomické 

                                                 

 

14 Všetky identifikačné údaje maloobchodnej jednotky (obchodný zástupca, supervisor, región, maloobchodný formát, 

obchodný reťazec) boli pri spracovaní nakódované. V prípade, že to bolo nutné, boli bližšie identifikované priamo v texte 

práce. 

supervisor n mesiac n obch_reťazec n mo_formát n región n 

ozs1 307 januar 190 Ahold 303 HM 1256 BA 356 
ozs2 24 februar 196 Billa 1055 SM 1088 BB 228 
ozs3 178 marec 196 Carrefour 48 CC 59 KE 181 
ozs4 151 april 197 Kaufland 337     PO 231 
ozs5 223 maj 201 Metro 59     PP 147 
ozs6 174 jun 201 Tesco 601     ZA 162 
ozs7 312 jul 202         RS 228 
ozs8 144 august 202         KO 223 
ozs9 139 september 204         NR 215 

ozs10 244 oktober 203         TN 231 
ozs11 181 november 204         TT 201 
ozs12 231 december 207           
ozs13 95               
Total 2403 Total 2403 Total 2403 Total 2403 Total 2403 
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podmienky jednotlivých regiónov. Výrazný rozdiel v počte obchodno prevádzkových 

jednotiek vykazujú obchodné reťazce Carrefour a Metro (48 a 59 pozorovaní). 

Do pôvodného dátového súboru bol zaradený i jeden veľkoobchodný reťazec formátu 

cash&carry, ktorý na celom území disponuje niekoľkými predajňami, čím celkové výsledky 

ovplyvní len s malou pravdepodobnosťou (z dôvodu nízkeho zastúpenia v dátovom súbore), 

a preto bol v konečnom dátovom súbore ponechaný. Okrem toho je nákup v tomto formáte 

možný nielen pre podnikateľov, ale po splnení určitých podmienok i pre bežných 

spotrebiteľov. 

Maloobchodné formáty sa v súbore vyskytujú tri, hypermarket, supermarket a už 

vyššie spomínaný veľkoobchodný formát cash&carry (avšak s nízkym výskytom len 59 

pozorovaní). Formát diskont, i keď sa v pôvodnom kódovaní nachádzal, nevykázal ani jeden 

výskyt, a to z dôvodu, že pozorovania neboli v diskontoch realizované.
15

 

V počte pridelených medzinárodných reťazcov jednotlivým obchodným zástupcom sa 

vyskytujú veľmi výrazné rozdiely, ktoré plynú najmä z územného (regionálneho) 

rozmiestnenia obchodných zástupcov. V sledovanom období existovali oblasti, kde sa 

predajne nadnárodných sietí nenachádzali, prípadne sa ich existencia obmedzila na niekoľko 

výskytov. Oproti tomu veľké mestá ako Bratislava, Košice, Prešov, Žilina a pod. boli najviac 

exponovanými miestami pre výstavbu maloobchodných jednotiek. Ich počet na jedného 

obchodného zástupcu bol preto vysoký. 

Domáce siete a nezávislý maloobchod 

Tab. 3.2 zachytáva základné rozdelenie počtu pozorovaní podľa supervisora, mesiaca 

pozorovania, regiónu, v ktorom k pozorovaniu došlo a maloobchodného formátu. V tabuľke 

nie je uvedená štruktúra podľa obchodného zástupcu, a to vzhľadom k rozsiahlosti (kompletná 

tabuľka je uvedená v prílohe 4, Tab.  11. 

                                                 

 

15 Diskont sa vyznačuje veľmi vysokým podielom vlastných privátnych značiek v sortimente. Preto je pre výrobcu veľmi 

náročné do tohto maloobchodného formátu presadiť svoje výrobky, pričom v minulosti bol podiel výrobných značiek na 

sortimente diskontu veľmi nízky. V súčasnosti (rok 2011) sa podiel výrobných značiek na sortimente zvyšuje, pričom do 

diskontov sa dostávajú najmä značky s vysokým trhovým podielom. 
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Tab. 3.2: Počet pozorovaní podľa supervisora, mesiaca, obchodného reťazca, maloobchodného formátu 

a regiónu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Rozdelenie sledovaných maloobchodných jednotiek medzi obchodných zástupcov je 

možné charakterizovať ako neproporcionálne. Výrazne prevyšuje zastúpenie obchodných 

zástupcov s počtom predajní 120 (až 56 výskytov). Ostatné hodnoty sa vyskytujú len jeden až 

päťkrát. Dátový súbor je veľmi rovnomerne rozdelený z hľadiska faktoru mesiac. Počet 

pozorovaní v jednotlivých mesiacoch je, až na január, rovnaký. Rozdelenie pozorovaných 

predajní do regiónov je, znovu až na jednu výnimku – región Bratislava, rovnomerné. Toto 

neplatí pre zastúpenie jednotlivých maloobchodných formátov. Dôvod je možné hľadať 

v pomere medzi formátmi, ktorý bol stanovený ešte pred začiatkom výskumu výskumnou 

agentúrou. Rozdiely v počte maloobchodných jednotiek pripadajúcich na jednotlivých 

supervisorov sa dajú vysvetliť tým, že obsadenie na tomto poste sa v priebehu roka menilo. 

Supervisor, ktorý pracoval kratšiu dobu roka, riadil obchodných zástupcov v menšom počte 

predajní ako ten, ktorý bol na rovnakej pozícii zamestnaný po celý rok. Podobne ako 

u medzinárodných sietí sa jedná hlavne o ozs2. 

3.3 Formulácia hypotéz 

3.3.1 Problémové okruhy dizertačnej práce 

Nasledujúce otázky je možné si položiť pri bližšom pohľade na ciele dizertačnej práce 

a štruktúru dátového súboru. Zamyslenie nad týmito oblasťami umožňuje formuláciu 

jednotlivých hypotéz. Problémové okruhy sumarizujú oblasti podliehajúce ďalšej analýze. 

 Je možné navzájom porovnávať výsledky TSI u jednotlivých obchodných zástupcov? 

 Ktoré faktory majú vplyv na výslednú hodnotu TSI? Aký veľký je tento vplyv? 

 Existujú rozdiely v hodnotách TSI za jednotlivé mesiace, v jednotlivých regiónoch, za 

jednotlivé obchodné reťazce a pod.? 

supervisor n mesiac n kod_región n typ_predajne n 

ozs1 720 január 670 BA 480 SMV 4020 
ozs2 120 február 680 BB 845 SMM 2502 
ozs3 683 marec 680 KE 960 PP 814 
ozs4 487 apríl 680 PO 800 ČS 814 
ozs5 710 máj 680 PP 760     
ozs6 840 jún 680 ZA 800     
ozs7 560 júl 680 RS 880     
ozs8 480 august 680 KO 710     
ozs9 719 september 680 NR 715     

ozs10 720 október 680 TN 600     
ozs11 960 november 680 TT 600     
ozs12 801 december 680         
ozs13 350             
Total 8150 Total 8150 Total 8150 Total 8150 
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 Existujú rozdiely v rozdelení hodnôt TSI pri analýze medzinárodných (nadnárodných) 

reťazcov a domácich sietí a nezávislého maloobchodu? 

 Ako je možné popísať vzťahy medzi premennými, ktoré priamo nevstupujú do 

výpočtu TSI, ale ovplyvňujú hodnoty iných premenných (napr. konkrétna hodnota 

space, cieľová hodnota FWS, počet výrobkov v rámci kľúčového alebo odporúčaného 

sortimentu,...)? 

Z definovaných problémových oblastí je možné vytvoriť hlavné nulové hypotézy, 

ktoré sú v tejto dizertačnej práci riešené. V nasledujúcom texte sú rozdelené na dve časti. Prvá 

časť obsahuje hypotézy týkajúce sa vplyvu externých faktorov na výslednú hodnotu TSI. 

Druhá časť je venovaná vzájomným vzťahom premenných, ktoré priamo nevstupujú do 

výpočtu TSI, avšak sú súčasťou buďto čiastkových výpočtov alebo sú sledované za účelom 

samostatného vyhodnotenia. 

3.3.2 Hypotézy vyplývajúce z predpokladaných externých vplyvov 

Vzhľadom k téme práce je dôležité zistiť, či sa hodnota TSI odlišuje v závislosti na 

osobe obchodného zástupcu. Keďže obchodný zástupca je styčným pracovníkom medzi 

výrobcom a maloobchodníkom, výrobca mu často udeľuje právomoci, ktoré môžu zlepšiť 

pozíciu a prezentáciu produktu na predajnej ploche. Ďalší faktor, ktorý môže ovplyvniť 

hodnotenie práce obchodného zástupcu prostredníctvom TSI, môže byť počet 

maloobchodných jednotiek, ktoré na konkrétneho obchodného zástupcu pripadajú. Dôvodom 

môžu byť rozdiely v časovej vyťaženosti obchodného zástupcu, ktorý je zodpovedný za menší 

počet predajní alebo naopak. Svoju úlohu však zrejme zohráva i rozloha územia, na ktorom sa 

pohybuje. Predpokladané vplyvy zobrazuje Obr. 3.2. 

Obr. 3.2: Predpokladané externé ovplyvňujúce faktory TSI 

 

 H0a: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na osobe obchodného zástupcu. 

 H0b: Hodnota TSI za obchodného zástupcu sa nemení v čase. 

hodnota 
TSI 

obchodný 
zástupca 
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 H0c: Počet maloobchodných jednotiek, ktoré pripadajú obchodnému zástupcovi, nemá 

vplyv na výšku TSI. 

Jednotlivé regióny Slovenska sa odlišujú vo svojich charakteristikách, ktoré vyplývajú 

z ovplyvnenia postoja k skúmanému produktu z dôvodu akejsi regionálnej preferencie. 

Ďalšími podstatnými znakmi, ktoré určujú odlišnosti regiónov navzájom, sú napr. rozdiely 

v kúpyschopnosti obyvateľstva, hustote a rozmiestnení obyvateľstva, obchodnej vybavenosti 

regiónov, prístupnosti a dostupnosti maloobchodných jednotiek nadnárodných spoločností.  

Ďalšou oblasťou skúmania bol vplyv regiónu na výslednú hodnotu TSI, pričom územie bolo 

rozdelené do 11 oblastí. 

 H0d: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na regióne pozorovania. 

Každý z regiónov má prideleného určitého supervisora, ktorý dohliada na výsledky 

regiónu a prácu samostatných obchodných zástupcov. Vhodnými motivačnými aktivitami by 

supervisor mohol, pri splnení určitých predpokladov, ovplyvniť prácu obchodného zástupcu 

a tým sprostredkovane i výslednú hodnotu TSI.  

 H0e: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na príslušnosti maloobchodnej jednotky 

k supervisorovi. 

Hodnotenie obchodných zástupcov prebieha periodicky každý mesiac roka. Je možné 

predpokladať, že výkon obchodného zástupcu by v rámci jedného roka mohol kolísať len 

v určitom rozmedzí. V priebehu roka však dochádza i k fluktuácii na pozícii obchodného 

zástupcu. Bolo by preto vhodné sledovať zmeny v TSI, ktoré zmena obchodného zástupcu 

prináša. Ďalej môže mať na výslednú hodnotu TSI vplyv i ročné obdobie, najmä vzhľadom 

k sledovanej výrobkovej kategórii (pivo).  

 H0f: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na mesiaci pozorovania. 

V rámci nadnárodných spoločností je možné jednoducho identifikovať príslušnosť 

maloobchodnej jednotky k obchodnému reťazcu. Obchodné reťazce sa odlišujú veľkosťou 

predajnej plochy, typickým umiestnením na území sídelného útvaru, počtom maloobchodných 

jednotiek na území Slovenska, obchodnou politikou voči svojim dodávateľom atď. Medzi 

ďalšie odlišnosti obchodných reťazcov, ktoré môžu ovplyvniť prácu obchodného zástupcu, 

patrí ochota spolupracovať na akciových ponukách, vystavení produktu a doplnkových 

komunikačných materiáloch a pod. Preto je možné očakávať, že TSI bude závisieť na tom, 

v ktorom obchodnom reťazci je pozorovanie uskutočnené. 
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 H0g: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na obchodnom reťazci. 

 H0h: Hodnota TSI v regióne sa nemení v závislosti na obchodnom reťazci. 

 H0i: Hodnota TSI sa nemení v čase v závislosti na obchodnom reťazci. 

Maloobchodné formáty sa vyznačujú špecifickými vlastnosťami, ktoré môžu 

poskytovať určitý manévrovací priestor pre obchodného zástupcu pri presadzovaní jeho vízií 

vystavenia a prezentácie produktu. Jedná sa napríklad o veľkosť predajnej plochy a spôsob 

komunikácie maloobchodnej jednotky so zákazníkmi. V súbore medzinárodných sietí boli 

maloobchodné formáty rozčlenené na hypermarket, supermarket a cash&carry. Pre domáce 

siete a nezávislý maloobchod bolo použité rozdelenie podľa typu predajne na veľkú a malú 

samoobsluhu, čerpaciu stanicu a pultovú predajňu. 

 H0j: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na maloobchodnom formáte predajne. 

Závislosť hodnoty TSI na externých vplyvoch bola overovaná prostredníctvom 

Kruskal-Wallisovho testu, ktorý predstavuje neparametrický variant analýzy rozptylu. 

Vyhodnotenie sily závislosti bolo realizované pomocou koeficientu η, resp. η
2 

 a 

vyhodnotenie H0c prebehlo pomocou regresnej analýzy.  

3.3.3 Hypotézy vyplývajúce zo vzájomných vzťahov medzi pozorovanými faktormi 

Pri  analýze vplyvu interných vstupných premenných na hodnotu TSI je úvaha 

zameraná na to, či je vhodné nastaviť určité váhy jednotlivým vstupným kritériám. Ďalšou 

oblasťou skúmania bol vzájomný vzťah premenných, ktoré boli pozorovaním zistené priamo 

na predajnej ploche (konkrétnou hodnotou), ale za účelom zaradenia do výpočtu Total 

Shopscore Indexu bolo nutné zmeniť ich povahu z pomerovej
16

 veličiny na kategoriálnu, 

konkrétne dichotomickú premennú. Príkladom môže byť hodnota „space“, ktorá je vyjadrená 

v % a do výpočtu vstupuje vždy po posúdení splnenia minimálnej požadovanej hranice v 

tvare splnil/nesplnil. 

 H0k: Výsledná hodnota TSI sa u medzinárodných sietí nemení v závislosti na cieľovej 

hodnote space. 

Ďalej je možné skúmať rozdielnosť alebo podobnosť rozptylu hodnôt TSI podľa toho, 

či daný čiastkový faktor bol alebo nebol splnený. V tomto prípade je možné predpokladať, že 

                                                 

 

16 Jedná sa o pomerovú veličinu, ktorá je vyjadrená ako pomer k celku, prípadne pomer ku konkurentovi. 
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faktory, ktoré priamo vstupujú do výpočtu TSI, budú vykazované ako majúce vplyv na 

hodnotu TSI. 

Okrem hodnoty space a FWS existujú i ďalšie faktory, ktoré priamo do výpočtu TSI 

nevstupujú. Jedná sa o prítomnosť chladničky alebo stojanu výrobcu na predajnej ploche a 

prítomnosť sortimentu výrobcu v chladničke maloobchodníka na predajnej ploche. U týchto 

kritérií je nutné stanoviť konkrétny postup hodnotenia. Pre túto prácu bolo stanovené, že 

v prípade, že si splnenie kritéria vyžaduje splnenie doplnkových požiadaviek (hodnotí sa napr. 

naplnenosť, dodržanie horizontálneho usporiadania, uvedenie ceny), tak za účelom 

dosiahnutia kladného hodnotenia je nutné, aby bola splnená viac ako polovica týchto 

doplnkových požiadaviek (výnimka je u kritéria chladnička predajne u  medzinárodných sietí, 

kde museli byť splnené všetky podkritériá). 

Ďalej bol skúmaný vzťah medzi cieľovou hodnotou space a skutočnou dosiahnutou 

hodnotou, vzťah medzi prítomnosťou kľúčového a odporúčaného sortimentu a pod. Ďalšie 

hypotézy sú prezentované nižšie a schematicky znázornené na Obr. 3.3. 

 H0l: Reálne dosiahnutá hodnota space nezávisí na nastavení cieľovej hodnoty space. 

 H0m: Splnenie kritéria space nezávisí na nastavení cieľovej hodnoty space. 

 H0n: Nastavenie cieľovej hodnoty space sa nemení v závislosti na regióne. 

 H0o: Nastavenie cieľovej hodnoty space sa nemení v závislosti na osobe obchodného 

zástupcu.  

 H0p: Prítomnosť odporúčaného sortimentu nezávisí na prítomnosti kľúčového 

sortimentu. 

Obr. 3.3: Predpokladané interné ovplyvňujúce faktory TSI 

 

Hypotézy H0k a H0l boli podrobené korelačnej analýze, kde bol zisťovaný Pearsonov 

korelačný koeficient, avšak vzhľadom k výskytu extrémnych hodnôt i Spearmanov korelačný 
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koeficient a Kendallovo τ. Na vyhodnotenie ostatných hypotéz bol využitý Kruskal-Wallisov 

test a sila závislosti bola hodnotená koeficientom η.   

3.4 Použité metódy vedeckej práce 

Pred samotným definovaním metód použiteľných na riešenie konkrétneho problému 

v tejto dizertačnej práci je vhodné nadefinovať si základné pojmy ako metodológia vedy, 

metodika vedeckej práce a metóda vedy. Metodológia vedy je najvšeobecnejším pojmom 

v rámci troch vyššie zmienených. Jedná sa o náuku o metódach, ktoré sú využívané pri riešení 

najrôznejších problémov a ktorá zároveň slúži k výberu metód relevantných pri riešení 

daného  problému. Metodológia vedy následne vytvára súbor pravidiel, ktoré popisujú cestu 

vysvetlenia konkrétnych javov, prípadne cestu overenia konkrétnych predpokladaných 

výsledkov.  

Metodika výskumnej práce popisuje proces, akým je možné v praxi realizovať 

výskumné postupy vedúce k realizácii konkrétneho výskumného cieľa. V podstate sa jedná 

o sled krokov, ktoré je nutné realizovať za týmto účelom. Metodiku je možné znázorniť napr. 

vývojovým diagramom. Metóda je „nástrojom na skúmanie daného výskumného problému. 

Je to spôsob a aplikácia postupu tak, aby bolo možné dosiahnuť stanovený výskumný cieľ“. 

(Ochrana, 2009, s. 12) Predpokladom využitia metódy je samozrejme znalosť postupu, ako 

metódu aplikovať zámerne a systematicky. Základné rozdelenie vedeckých metód podľa 

spôsobu vysvetlenia skúmaného problému je možné vidieť v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3: Typy vedeckých metód 

 

V tejto dizertačnej práci boli využité rôzne metódy vedeckej práce. Dáta, ktoré sa stali 

podkladom pre analýzu, boli získané pozorovaním, ktoré sa javí ako najvhodnejšia metóda 

nevyžadujúca priame zapojenie obchodných zástupcov alebo zástupcov maloobchodných 

jednotiek. Túto metódu je možné zaradiť k empirickým metódam, čo však neznamená, že pri 

jej aplikácii nie sú využité teoretické podklady. S cieľom minimalizácie možného narušenia 

pozorovania externými vplyvmi prešli pozorovatelia, ktorí dáta v teréne zbierali, podrobným 

Typ metód Druhy metód Príklad  

Explanatórne Empirické  Pozorovanie  
  Meranie  
  Experiment  
 Obecne teoretické Analýza 
  Syntéza  
  Indukcia 
  Dedukcia 
  Analógia 
  Porovnanie 
  Špecifikácia  
Interpretačné  Naratívne  Rozprávanie  
 Hermeneutické  Porozumenie textu 

Zdroj: Ochrana (2009, s. 16) 
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a opakovaným školením realizovaným výskumnou agentúrou, ktorá samotný zber dát 

zabezpečovala. 

Z obecne teoretických metód bola využitá analýza
17

, a to za účelom vyhodnotenia dát 

získaných pozorovaním a zhodnotenia vzájomných vzťahov medzi skúmaným TSI 

a prípadnými ovplyvňujúcimi faktormi. V rámci analýzy dát boli využité, okrem obecne 

teoretických metód, i metódy špeciálne vedecké, patriace hlavne do oblasti štatistiky, a to 

matematické a štatistické metódy (viď Tab. 3.4).  

Tab. 3.4: Použitie štatistických metód v dizertačnej práci 

 

Vypočítané hodnoty TSI boli v prvom rade popísané ukazovateľmi deskriptívnej 

štatistiky, ako je aritmetický priemer, stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka, 

koeficienty šikmosti a špicatosti, atď.  

Pri podrobnejších analýzach závislostí kvantitatívnych premenných bol okrem 

Pearsonovho korelačného koeficientu využitý aj Spearmanov korelačný koeficient 

a Kendallovo τ. Hodnoty korelačných koeficientov sa nachádzajú v intervale od -1 do 1, 

pričom pri interpretácii sa využíva absolútna hodnota. V sociologickom, resp. 

psychologickom výskume je hodnota koeficientu do 0,1 interpretovaná ako zanedbateľná, 

                                                 

 

17 Analýza (Ochrana, 2009, s. 19) je „taký myšlienkový postup, kedy je daný celok dekomponovaný na jednotlivé časti. 

Cieľom je vysvetliť daný problém detailným preskúmaním jeho zložiek“. 

Metóda Použitie 

deskriptívne 
štatistiky 

priemer, modus, kvartily, šikmosť, špicatosť, 
rozptyl, rozpätie,... 

výpočet čiastkových indexov a TSI, priemer TSI za všetky 
pozorovania 

korelačná 
analýza 

Spearmanov kor. koeficient (pomocne tiež 
Pearsonov kor. koeficient, Kendallov 
koeficient poradovej korelácie τ) 

vzťahy medzi TSI a čiastkovými indexmi, TSI a 
pozorovanými kritériami priamo nevstupujúcimi do výpočtu 
a pod.  

regresná analýza 
logistická regresia vzťahy medzi vybranými pozorovanými kritériami (napr. 

sekundárna pozícia výrobcu v. konkurenta, prítomnosť 
POP materiálov výrobcu v. konkurenta,...) 

kontingenčné 
koeficienty 

Cramérovo V, koeficient φ, kontingenčný 
koeficient, Pearson χ

2
 

vzťahy medzi externými premennými (OZ v. región, OR, 
MOF, OZS, mesiac,...) 

kontingenčné tabuľky zistenie rôznych vzťahov, napr. prítomnosť chladničky 
výrobcu a pridelenie bodov za toto kritérium,...) 

ďalšie analýzy 
závislostí 

ANOVA závislosť TSI na externých premenných (OZ, región, OZS, 
mesiac, maloobchodný formát, obchodný reťazec,...) 

Kruskal-Wallisov test závislosť TSI na externých premenných (OZ, región, OZS, 
mesiac, maloobchodný formát, obchodný reťazec,...) 

koeficient η (sila závislosti) sila závislosti TSI na externých premenných (OZ, región, 
OZS, mesiac, maloobchodný formát, obchodný reťazec,...) 

faktorová 
analýza 

  zníženie počtu pozorovaných kritérií, podklad pre zhlukovú 
analýzu 

zhluková analýza 

  vytvorenie skupín OZ, OR, MOF, regiónov, mesiacov podľa 
naplnenia pozorovaných kritérií 

vytvorenie skupín OZ podľa miery naplnenia pozorovaných 
kritérií 

vytvorenie skupín OZ podľa nových faktorov (získaných 
faktorovou analýzou) 
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hodnota v intevale od 0,1 do 0,3 ako slabá, hodnota medzi 0,3 – 0,5 stredná a hodnota nad 0,5 

vysoká.     

Za účelom zistenia miery asociácie medzi dvomi nominálnymi premennými bol 

využitý Cramerov kontingenčný koeficient V, ktorý nadobúda hodnoty od 0 do 1. Jeho 

intepretácia je podobná ako u vyššie zmienených korelačných koeficientov. Spolu 

s Cramerovým V bol vyhodnocovaný koeficient φ, ktorého hodnota je u tabuľky 2x2 rovnaká.  

Závislosť hodnoty TSI na externých vplyvoch bola overovaná prostredníctvom 

analýzy rozptylu ANOVA. V priebehu analýzy bola zistená nevhodnosť tejto metódy pre 

analyzovaný typ dát, a preto bola využitá metóda neparametrická, konkrétne Kruskal-

Wallisov test. V prípade, že je hladina významnosti menšia ako 5 % (obvykle stanovená 

hodnota), nulová hypotéza o rovnosti mediánov v skúmaných skupinách je zamietnutá, tzn. že 

hodnota TSI závisí na sledovanom externom vplyve.
18

 Vyhodnotenie sily závislosti bolo 

realizované pomocou koeficientu η, resp. η
2
. Hodnota η

2
 = 0,0099 je podľa Richardsona 

(2011) vyhodnotená ako slabá, hodnota 0,0588 ako stredná a hodnota 0,1375 ako silná. Tomu 

zodpovedá interpretácia η, kedy hodnota 0,1 vyjadruje slabý efekt, hodnota 0,243 indikuje 

strednú veľkosť efektu a hodnota 0,371 je interpretovaná ako silný efekt.  

Pri analýze kvantitatívnych premenných bola využitá lineárna a logistická regresia. 

U regresnej analýzy bola posudzovaná hodnota hladiny významnosti (významnosť pod 

hodnotou 0,05 indikuje závislosť), a okrem toho koeficient determinácie (obvykle značený 

ako R
2
), ktorý vyjadruje, akú časť variability závisle premennej je možné vysvetliť nezávisle 

premennou. Čím je hodnota tohto koeficientu vyššia (pohybuje sa od 0 do 1, resp. od 0 do 

100 %), tým nezávisle premenná viac ovplyvňuje závisle premennú.  

Logistická regresia bola využitá pri zisťovaní závislosti dvoch premenných 

(nadobúdajúcich hodnotu 0 a 1) pred samotným výpočtom TSI. Znovu bola posudzovaná 

hladina významnosti, kedy hodnota pod 0,05 indikuje závislosť. Následne bol vyhodnocovaný 

podiel šancí, ktorý vyjadruje šancu, s akou jedna premenná nadobudne hodnotu 1 (jav nastal) 

pri súčasnom nadobudnutí hodnoty 1 u druhej premennej v porovnaní so situáciou, keď táto 

druhá premenná nadobudne hodnotu 0 (jav nenastal).  

                                                 

 

18 Výsledky boli pri použití ANOVA rovnaké ako v prípade Kruskal-Wallisovho testu.  
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Za účelom redukcie počtu pozorovaných kritérií bola aplikovaná faktorová analýza. 

Nové faktory sa stali podkladom pre zhlukovú analýzu obchodných zástupcov.  

Výsledky analýz sú zobrazené, okrem iných foriem, aj v kontingenčných tabuľkách 

a graficky formou grafov, napr. škatuľového grafu, histogramu a dendrogramu. 

Syntéza
19

 by mala byť záverečným krokom analýzy, pretože myšlienky, ku ktorým 

analýza vedie, je nutné sumarizovať a vyvodiť z nich záver. Analýza a syntéza sú teda veľmi 

úzko prepojené metódy a väčšinou sú využité zároveň. K použitiu syntézy došlo pri 

formulovaní výstupov a záverov dizertačnej práce.  

Viac ako metóda dedukcie
20

 bola použitá metóda indukcie. Množina skúmaných javov 

(externé vplyvy a vnútorná štruktúra indexu) bola identifikovaná z pohľadu ich vzťahu 

k hodnote Total Shopscore Indexu, pričom následne bol z týchto čiastkových zistení 

formulovaný záver. Úplná indukcia nebola realizovaná, pretože pri formulácii záverov bolo 

abstrahované od faktorov, ktoré neboli súčasťou výskumu alebo boli obťažne zistiteľné, 

prípadne nezistiteľné vôbec.  

Okrem toho, že dáta boli analyzované štatistickými metódami, došlo k ich porovnaniu 

v čase. Bola teda využitá i metóda komparácie. Javí sa ako najvhodnejšia hlavne z toho 

dôvodu, že skúmané dáta boli získané pozorovaním v priebehu celého roka, je možné ich teda 

porovnávať za jednotlivé mesiace. 

3.5 Popis výpočtu hodnoty TSI pre účely dizertačnej práce 

Pre účely dizertačnej práce boli na základe údajov z dátovej matice vypočítané 

hodnoty TSI. U niektorých kritérií bol ešte pred ich zaradením do výpočtu TSI stanovený 

vlastný spôsob prideľovania bodov, kedy pred pridelením bodového hodnotenia boli 

realizované čiastkové analýzy závislostí. Preto je popis vlastnej štruktúry TSI pre účely tejto 

dizertačnej práce rozvedený veľmi podrobne.  

                                                 

 

19 Pri syntéze (Široký, 2011, s. 31) sa „sledujú vzájomné podstatné súvislosti medzi jednotlivými zložkami javu či objektu, čo 

napomáha k odhaleniu vnútorných zákonitostí fungovania a vývoja javu či objektu bádania“. 
20 Dedukcia je logickou metódou, kedy dochádza k usudzovaniu nového záveru použitím určitých pravidiel (od všeobecného 

k jednotlivému). 
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3.5.1 Výpočet TSI u medzinárodných sietí 

Nasledujúci text popisuje princíp tvorby indexu TSI, ktorý je schematicky znázornený 

v  Tab. 3.5 a Obr. 3.4. Celkový počet sledovaných kritérií je 18, tzn. maximálny počet bodov, 

ktoré môže obchodný zástupca pre výpočet TSI získať, je 18. V takom prípade by mal TSI 

hodnotu 1 (resp. 100 %). 

Tab. 3.5: Prehľad kritérií vstupujúcich do výpočtu TSI (medzinárodné siete) 

 

Obr. 3.4: Pozorované faktory a predpokladané vzťahy medzi nimi (medzinárodné siete) 

 

Index prítomnosti 

Do Inventory Indexu boli u medzinárodných sietí zahrnuté tri vstupné premenné, a to 

space, doloženosť a kľúčový sortiment. U kritéria space (k1) bolo vyhodnotenie realizované 

porovnaním reálnej hodnoty zistenej na predajnej ploche s hodnotou, ktorú výrobca stanovil 

ako cieľovú. Táto hodnota bola súčasťou údajov v dátovej matici. Doloženosť (k2) je 

 
Kritérium Kód Pridelenie kladného bodového hodnotenia 

Inventory 
Index 

space k1 Splnená minimálna úroveň objemu predajnej plochy. 
doloženosť k2 Výrobky doložené v regáloch a na predajnej ploche. 
kľúčový  sortiment k3 Prítomnosť kľúčového sortimentu. 

Position Index 

prvá pozícia k4 Prvá pozícia sledovaného výrobku v sekcii. 
horiz. usp.- hl. sekcia k5 Dodržanie hor. usporiadania v hlavnej sekcii výrobku. 
horiz. usp. - regál k6 Dodržanie hor. usporiadania v regáli. 
chladnička MO k7 Prítomnosť chladničky MO s výrobkami výrobcu. 
chladnička výrobcu k8 Prítomnosť chladničky. 
rotácia zásob k9 Staršie výrobky sa nachádzajú vpredu. 
extra pozícia centrálna k10 Prítomnosť extra pozície dohodnutej centrálne. 
extra pozícia lokálna k11 Prítomnosť extra pozície dohodnutej OZ. 
sekundárna pozícia k12 Prítomnosť výrobku mimo hlavnú sekciu výrobku. 

Presentation 
Index 

dlhodobo nízka cena k13 Upozornenie na dlhodobo nízku cenu. 
rovnaké ceny k14 Všetky uvedené ceny výrobku sú rovnaké. 
prítomnosť cenoviek k15 Ceny sú uvedené na cenovkách. 
čistota - hl. sekcia k16 Hlavná sekcia v okolí výrobku je čistá. 
POP - hl. sekcia k17 Prítomnosť POP výrobku v hlavnej sekcii. 
POP - sekundárne  k18 Prítomnosť POP výrobku mimo hlavnú sekciu. 
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kritérium, ktoré hodnotí, či sú na predajnej ploche a v regáloch doložené výrobky 

v dostatočnej miere. 

Kľúčový sortiment (k3) bol rovnako hodnotený podľa podkladov od zadávateľa 

výskumu. Pre každý obchodný reťazec boli zistené konkrétne produkty z portfólia 

spoločnosti, ktoré sa na predajnej ploche mali nachádzať, tzn. boli zaradené do sortimentu 

obchodníka. Za všetky obchodné spoločnosti boli autorkou vybrané produkty, ktoré boli pre 

všetky medzinárodné reťazce spoločné, a tieto boli stanovené ako kľúčový sortiment. 

Následne boli porovnané s reálnymi hodnotami v dátovej matici a bolo stanovené splnenie 

kritéria na základe prítomnosti jednotlivých položiek kľúčového sortimentu. 

Index pozície 

Pre výpočet Position Indexu bolo stanovených 9 vstupných kritérií, pričom všetky boli 

hodnotené jedným bodom v prípade pozitívneho naplnenia kritéria. V opačnom prípade bolo 

hodnotenie nulové. Maximálne bodové hodnotenie predstavuje 9 bodov. Jednalo sa o prvú 

pozíciu značky výrobcu v hlavnej sekcii výrobku (k4), horizontálne usporiadanie portfólia 

výrobkov podľa dopredu určenej schémy, a to jednak v hlavnej sekcii (k5), ako i v regálovej 

sekcii (k6).  

Štvrtým posudzovaným kritériom bola prítomnosť produktov výrobcu v chladiacom 

zariadení predajne (k7). V rámci tohto parametru sa posudzovali i doplnkové požiadavky, a to 

dodržanie predpísaného systému uloženia, naplnenie chladničky minimálne do dvoch tretín 

objemu a označenie produktov cenovkou. Ak sa produkty výrobcu nachádzali v chladničke, 

a zároveň boli splnené všetky doplnkové požiadavky
21

, kritérium bolo hodnotené ako 

naplnené (1 bod). 

V prípade, že sa na predajni nachádzalo chladiace zariadenie poskytnuté za účelom 

prezentácie samotným výrobcom (identifikácia podľa vizuálu, loga výrobcu), taktiež sa 

hodnotilo naplnenie doplnkových požiadaviek (k8). Jednalo sa o dodržanie požadovaného 

systému uloženia, prítomnosť povinného sortimentu, naplnenie minimálne dvoch tretín 

objemu chladiaceho zariadenia, absencia výrobkov, ktoré nepatria do sortimentu sledovaného 

výrobcu, dodržanie správneho umiestnenia, ďalej čistotu a neporušenosť chladničky. 

                                                 

 

21 Keďže boli stanovené len 3 doplnkové požiadavky, na udelenie kladného bodového hodnotenia bolo vyžadované 100% 

naplnenie. 
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Poslednou doplnkovou požiadavkou bolo umiestnenie cenoviek k výrobkom. V prípade, že 

minimálne 4 z týchto 7 požiadaviek boli naplnené, kritérium chladnička maloobchodníka bolo 

hodnotené jedným bodom.
22

 

Medzi ďalšie sledované kritériá patrila rotácia zásob podľa pravidla FIFO (k9, 

v popredí sa mali nachádzať výrobky s kratšou dobou minimálnej trvanlivosti ako mali 

výrobky umiestnené v zadných pozíciách) a prítomnosť extra pozície, či už dohodnutej 

centrálne s vedením obchodného reťazca (k10) alebo lokálne (k11), čo mohlo vyplývať 

z kvality práce samotného obchodného zástupcu.  

Posledným kritériom Position Indexu bola prítomnosť sekundárnej pozície výrobku na 

predajni (k12). Keďže v záznamovom archu sa sledovala prítomnosť nielen sledovaného 

výrobku, ale i výrobkov konkurenčných, za účelom stanovenia bodového hodnotenia bola 

pred samotným rozhodnutím o princípe bodovania prevedená čiastková analýza. Vychádzala 

z predpokladu, že ak existuje vzájomný vzťah medzi sekundárnou pozíciou výrobku 

a konkurenčnými výrobkami, tak je pre obchodného zástupcu jednoduchšie presadiť túto 

sekundárnu pozíciu v predajni. Zjednodušene povedané, ak druhotné umiestnenie presadil 

obchodný zástupca konkurencie, presadenie sledovaného výrobku hodnoteným obchodným 

zástupcom by malo byť jednoduchšie.  

Analýza χ
2
 testu nezávislosti potvrdila vzájomný vzťah sekundárneho umiestnenia 

výrobcu a sekundárneho umiestnenia konkurencie, čoho dôkazom je výsledná hodnota 

Pearsonovho χ
2
 koeficientu, ktorý sa líši od hodnoty 0 (viď Tab. 3.6). Je možné zamietnuť 

nulovú hypotézu o nezávislosti týchto dvoch premenných a prijať hypotézu alternatívnu.  

Tab. 3.6: Závislosť prítomnosti sekundárnej pozície výrobcu a konkurencie (Pearson χ
2 

test, 

medzinárodné siete) 

 

                                                 

 

22 Hranica, za ktorú sa považovalo splnenie kritéria, bola autorkou práce stanovená na viac ako polovicu splnených 

doplnkových požiadaviek nielen u medzinárodných sietí, ale aj u domácich sietí a nezávislého maloobchodu. 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 512,373
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 510,514 1 ,000   

Likelihood Ratio 530,693 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 2403     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 502,62. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Intenzitu závislosti je možné dedukovať na základe ďalších štatistík, a to φ 

a Cramerovho V, čo sú podľa Řezankovej (2010) miery asociácie použiteľné u nominálnych 

premenných. Hodnoty týchto koeficientov sú zhodne 0,462, čo poukazuje na stredne silnú 

závislosť. Je teda možné povedať, že ak sa na predajni bude nachádzať sekundárne 

umiestnený sledovaný výrobok, bude sa tu nachádzať i sekundárne umiestnený výrobok 

konkurencie (viď príloha 4, Tab.  13). Vzťah platí aj opačne. 

Analýza bola prevedená i s využitím logistickej regresie, ktorá je v prípade binárnych 

premenných ideálnym riešením. Koeficient β je na hladine spoľahlivosti 95 % štatisticky 

významný, z čoho vyplýva, že prítomnosť sekundárnej pozície konkurencie významne 

ovplyvňuje sekundárnu prítomnosť sledovaného výrobcu. Šanca prítomnosti sekundárnej 

pozície výrobcu pri prítomnosti sekundárnej pozície konkurencie je 7,42krát vyššia ako pri 

neprítomnosti konkurenčnej sekundárnej pozície. Tento výsledok potvrdzuje vzťah medzi 

sekundárnou pozíciou výrobcu a konkurencie (Tab. 3.7 a príloha 4, Tab.  14). 

Tab. 3.7: Podiel šancí (odds ratio) pre sekundárnu pozíciu konkurencie (medzinárodné siete) 

 

Preto bol v rámci tohto kritéria udelený bod len v tom prípade, že na predajni bol 

sekundárne vystavený výrobok sledovaného výrobcu a zároveň nebol vystavený konkurenčný 

výrobok. Jedná sa o bodovanie individuálnej aktivity obchodného zástupcu, ktorý dokázal 

dohodnúť výlučné postavenie výrobku na predajnej ploche. Všetky ostatné kombinácie získali 

nulové hodnotenie. 

Index prezentácie 

Pre výpočet Presentation Indexu bolo sledované značenie dlhodobo nízkej ceny 

sledovaných výrobkov (k13), dodržanie pravidla rovnakých cien pri viacnásobnej prezentácii 

sledovaných produktov (k14), označenie sledovaných výrobkov čistou a nepoškodenou 

cenovkou (k15) a čistota hlavnej predajnej sekcie, kde boli umiestnené sledované výrobky 

(k16). Ďalej bola sledovaná prítomnosť POP materiálov v hlavnej sekcii výrobku (k17) 

a sekundárne na predajnej ploche (k18), a to u sledovaného výrobku i u konkurencie. 

U posledného zmieneného kritéria bola znova vyhodnotená vzájomná závislosť, na základe 

ktorej bol stanovený postup prideľovania bodov. 

Logistic regression                               Number of obs   =       2403 

                                                  LR chi2(1)      =     530.69 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -1392.0368                       Pseudo R2       =     0.1601 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

sek_pozici~a | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

sek_pozici~t |   7.422684   .6856934    21.70   0.000     6.193393    8.895971 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Vzájomný vzťah medzi prítomnosťou POP materiálov sledovanej firmy a 

prítomnosťou POP materiálov konkurenčných značiek vykazuje závislosť, a to na 

jednopercentnej hladine významnosti (Tab. 3.8, príloha 4, Tab.  15).  

Tab. 3.8: Obojstranná závislosť prítomnosti POP výrobcu a konkurencie v hlavnej sekcii (medzinárodné 

siete) 

 

Toto zistenie podporuje výška koeficientu φ, Cramérovho V (zhodne 0,697) i 

Čuprovovho kontingenčného koeficientu (0,572). Podľa výšky týchto koeficientov je možné 

predpokladať silnejšiu závislosť ako vo vzťahu sekundárna pozícia sledovaných výrobkov v. 

sekundárna pozícia konkurencie (príloha 4, Tab.  13). 

Veľmi podobné výsledky vykazuje i porovnanie vzájomného vzťahu sekundárnej 

pozície POP materiálov sledovaného výrobku a konkurencie (φ, Cramerovo V je 0,764, viď 

príloha 4, Tab.  16 a Tab.  17). Preto bol v oboch prípadoch stanovený rovnaký postup 

pridelenia bodov. V prípade prítomnosti POP materiálov sledovaných výrobkov (či už 

v hlavnej sekcii alebo sekundárne na predajnej ploche) a zároveň pri absencii POP materiálov 

konkurenčných (opäť buď v hlavnej sekcii alebo sekundárne na predajnej ploche), bolo každé 

kritérium ohodnotené jedným bodom. V opačnom prípade bolo hodnotenie nula. 

Znovu došlo k posúdeniu oboch vzťahov prostredníctvom logistickej regresie. Vzťah 

bol posúdený ako štatisticky významný u obidvoch kritérií. Šanca prítomnosti POP 

materiálov výrobcu je 31,8krát vyššia v prípade, že je na predajnej ploche prítomný 

i konkurenčný POP materiál ako v prípade, že konkurenčný materiál chýba (Tab. 3.9 a príloha 

4, Tab.  18).  

Tab. 3.9: Podiel šancí pre prítomnosť POP materiálov (medzinárodné siete) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       2403 

                                                  LR chi2(1)      =    1287.12 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood =  -1015.399                       Pseudo R2       =     0.3879 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  pop_znacka | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

pop_konkur~t |   31.80087   3.642279    30.20   0.000     25.40666    39.80435 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Podobný výstup platí i pre sekundárnu pozíciu POP materiálu výrobcu, avšak 

v omnoho väčšej miere. Šanca existencie sekundárnej pozície POP materiálu výrobcu je až 

807,8krát vyššia v prípade, že bude na predajnej ploche sekundárne prítomný i konkurenčný 

POP materiál. Výsledky potvrdzujú správnosť použitého postupu, tzn. pridelenie bodu za 

prítomnosť POP materiálu výrobcu (primárnu i sekundárnu), v prípade, že zároveň nebol 

prítomný POP materiál konkurencie, a to znovu primárne alebo sekundárne (Tab. 3.10 

a príloha 4, Tab.  19). 

Tab. 3.10: Podiel šancí pre sekundárnu prítomnosť POP materiálov (medzinárodné siete) 

 

3.5.2 Výpočet TSI u domácich sietí a nezávislých maloobchodníkov 

Maximálny počet bodov, ktoré môže obchodný zástupca pre výpočet TSI získať, je 19, 

čomu zodpovedá hodnota TSI na úrovni 1 (resp. 100 %). Schematické znázornenie štruktúry 

celého TSI pre domáce siete a nezávislý maloobchod je uvedené v Tab. 3.11 a na Obr. 3.5.  

Tab. 3.11: Prehľad kritérií vstupujúcich do výpočtu TSI (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       2403 

                                                  LR chi2(1)      =     255.97 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -95.593927                       Pseudo R2       =     0.5724 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

sek_pop_zn~a | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

sek_pop_ko~t |   807.8125   394.9688    13.69   0.000     309.8327    2106.172 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Kritérium Kód Pridelenie kladného bodového hodnotenia 

Inventory Index 

kľúčový sortiment f1 Prítomnosť kľúčového sortimentu. 
odporúčaný sortiment f2 Prítomnosť odporúčaného sortimentu. 
space f3 Splnená min. úroveň objemu predajnej plochy. 
FWS f4 Splnená minimálna úroveň facingov v regáli. 

Position Index 

prvá pozícia f5 Prvá pozícia sledovaného výrobku v sekcii. 
horiz. usp. - hl. sekcia f6 Dodržanie hor. usporiadania v hlavnej sekcii. 
horiz. usporiadanie - regál f7 Dodržanie horizontálneho usporiadania v regáli. 
spoločný blok - hl. sekcia f8 Dodržaný spoločný blok. 
spoločný blok - regál f9 Dodržaný spoločný blok. 
rotácia zásob f10 Staršie výrobky sa nachádzajú vpredu. 
chladnička výrobcu f11 Prítomnosť chladničky výrobcu. 
stojan výrobcu f12 Prítomnosť stojanu výrobcu. 

Presentation Index 

rovnaké ceny f13 Všetky uvedené ceny výrobku sú rovnaké. 
prítomnosť cenoviek f14 Ceny sú uvedené na cenovkách. 
čistota - hl. sekcia f15 Hlavná sekcia v okolí výrobku je čistá. 
aktuálnosť POP f16 POP materiály sú aktuálne. 
sekundárne ocenenie f17 Umiestnenie ceny mimo hlavnú sekciu. 
prítomnosť POP - hl. sekcia f18 Prítomnosť POP výrobku v hlavnej sekcii. 
prítomnosť POP - sekundárne f19 Prítomnosť POP výrobku mimo hlavnú sekciu. 
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Obr. 3.5: Pozorované faktory a predpokladané vzťahy medzi nimi (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Index prítomnosti 

Do výpočtu Inventory Indexu vstupovala premenná kľúčový sortiment, odporúčaný 

sortiment, space a FWS. 

Na základe podkladov od výskumnej agentúry boli výrobky, ktoré sa nachádzali 

v listingu pre všetky typy predajní vyfiltrované a autorkou stanovené ako kľúčový sortiment 

(f1). Zvyšné výrobky, vždy za jednotlivé maloobchodné formáty (samoobsluha veľká, 

samoobsluha malá, pultová predajňa, čerpacia stanica), boli spolu s kľúčovým sortimentom 

definované ako odporúčaný sortiment (f2). Pre udelenie kladného bodového hodnotenia 

museli byť pri pozorovaní prítomné všetky stanovené výrobky za odporúčaný sortiment vždy 

podľa maloobchodného formátu.  

Kritérium space (f3) svojím obsahom zodpovedá kritériu u medzinárodných sietí. Pri 

dosiahnutí minimálnej požadovanej hranice (stanovená podmienkami zadávateľa výskumu) 

bol predajni udelený jeden bod. Regálový objem sledovaných výrobkov hodnotí FWS (f4)
23

. 

Podobne ako u space bola výrobcom stanovená a v dátovej matici identifikovateľná 

minimálna hranica, kedy pozitívne bolo hodnotené dosiahnutie alebo prekročenie tejto 

stanovenej hodnoty. Podobne ako u space bola hodnota FWS stanovená priamo zadávateľom 

výskumu a v tejto práci bola rešpektovaná.  

                                                 

 

23 FWS ako podiel facingov značiek jedného výrobcu k celkovému počtu facingov v danej výrobkovej kategórii (pivo) na 

regáli. 
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Index pozície 

Position Index obsahoval v tomto prípade 8 sledovaných kritérií. Jednalo sa o prvú 

pozíciu sledovaných výrobkov v rámci hlavnej predajnej sekcie (f5), dodržanie spoločného 

bloku sledovaných výrobkov jednak v hlavnej (f6), a jednak v regálovej sekcii (f7), dodržanie 

odporúčaného horizontálneho usporiadania sledovaných výrobkov podľa značiek v hlavnej 

(f8) a regálovej sekcii (f9) a dodržanie správnej rotácie zásob podľa pravidla FIFO (f10).  

Kritérium umiestnenia výrobkov v chladničke výrobcu (f11) bolo hodnotené po 

splnení doplnkových požiadaviek, kam bolo zaradené dodržanie stanoveného systému 

uloženia výrobkov v chladničke, prítomnosť povinného sortimentu, zaplnenie min. dvoch 

tretín objemu chladničky, neprítomnosť konkurenčných výrobkov, správne umiestnenie 

chladničky, čistota a funkčnosť a označenie sortimentu cenovkou. Ak boli splnené aspoň 4 

doplnkové požiadavky, predajni bol pridelený jeden bod. 

V menších maloobchodných jednotkách sa často nachádzal i stojan na výrobky 

(sklenené fľaše alebo plechovky) (f12). Jeho prítomnosť však pre pridelenie bodového 

hodnotenia nestačila, bolo nutné splniť min. 4 zo 7 doplnkových požiadaviek, ktorými bola 

naplnenosť, nepoškodenosť, prístupnosť výrobkov zo stojanu, neprítomnosť konkurenčných 

výrobkov v stojane, správne umiestnenie stojanu v predajni, označenie výrobkov cenovkou 

a viditeľnosť tejto cenovky.  

Index prezentácie 

Medzi sledované kritériá v rámci indexu prezentácie patrilo jednotné ocenenie 

sledovaných výrobkov rovnakou cenou na celej predajni (f13), umiestnenie cenoviek 

v hlavnej sekcii (f14), čistota výrobkov (f15) a aktuálnosť POP materiálov (f16).  

Okrem toho boli do indexu prezentácie zahrnuté tri kritériá, ktoré boli zaznamenané 

u sledovaných výrobkov, i u konkurencie. Pre správne nastavenie prideľovania bodov bola 

znovu realizovaná analýza vzájomných závislostí založená na podobnom princípe ako 

u medzinárodných sietí. Jednalo sa o vzťah medzi: 

 sekundárnym ocenením výrobku a konkurenčných výrobkov,  

 prítomnosťou POP materiálov u sledovaných výrobkov a konkurencie a 

 sekundárnou prítomnosťou POP materiálov u sledovaných výrobkov a konkurencie.  

Za účelom zistenia závislosti medzi sekundárnou prítomnosťou cenoviek sledovanej 

firmy a cenoviek konkurencie bol realizovaný χ
2
 test nezávislosti. Výsledky, uvedené v     
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Tab. 3.12 a Tab. 3.13 poukázali na to, že medzi zmienenými veličinami existuje silná 

vzájomná závislosť (φ, Cramerovo V je 0,735). 

Tab. 3.12: Obojstranná závislosť prítomnosti cenoviek výrobcu a cenoviek konkurencie (domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

 

Tab. 3.13: Závislosť prítomnosti cenoviek výrobcu na prítomnosti cenoviek konkurencie (domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

 

Preto je možné predpokladať, že v prípade, ak sa na predajnej ploche nachádza 

sekundárne ocenenie konkurenčných firiem, bude sa nachádzať i sekundárne ocenenie 

sledovanej firmy. Keďže účelom, pre ktorý je TSI počítaný, je všeobecne zhodnotenie práce 

obchodného zástupcu, do výpočtu TSI bola zahrnutá len pozitívna prítomnosť sekundárneho 

ocenenia firmy, avšak za predpokladu, že konkurencia sekundárnym ocenením 

nedisponovala. 

Zistené výsledky boli podrobnejšie skúmané prostredníctvom logistickej regresie. 

Výsledky, zobrazené v Tab. 3.14 a prílohe 4, Tab.  20, poukazujú na to, že medzi skúmanými 

premennými existuje vzťah (hodnota hladiny významnosti je nižšia ako 0,05). Šanca 

sekundárnej prítomnosti cenoviek výrobcu je 57krát vyššia pri súčasnej sekundárnej 

prítomnosti cenoviek konkurencie, než je tomu v opačnom prípade, tzn. pri neprítomnosti 

sekundárnej pozície cenoviek konkurencie.  

Tab. 3.14: Podiel šancí pre sekundárnu prítomnosť cenoviek (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       8150 

                                                  LR chi2(1)      =    4828.83 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -2825.7866                       Pseudo R2       =     0.4607 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 cenovky_sek | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

cenovky_s~nk |   57.00278   4.321709    53.33   0.000     49.13167    66.13487 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Podobné výsledky (silný vplyv) boli zistené vo vzťahu medzi prítomnosťou POP 

materiálov výrobcu a konkurencie v hlavnej sekcii výrobku (φ, Cramerovo V je 0,628, viď 

príloha 4, Tab.  21 až Tab.  24). Šanca prítomnosti POP materiálu výrobcu v hlavnej sekcii je 

asi 27krát vyššia v prípade prítomnosti konkurenčného POP materiálu než v jeho 

neprítomnosti. 

U sekundárne umiestnených POP materiálov výrobcu a konkurencie  bola taktiež 

zistená silná závislosť (φ, Cramerovo V je 0,656, viď príloha 4, Tab.  25 až Tab.  28).  

Sekundárna prítomnosť POP materiálu mimo hlavnú sekciu výrobku je asi 29,6krát vyššia 

vtedy, ak je sekundárne prítomný POP materiál konkurencie než v prípade, že konkurencia 

sekundárne umiestnený POP materiál nemá. Je teda zrejmé, že medzi týmito premennými 

vzťah existuje a výpočet indexov (pridelenie bodu len v prípade výlučného postavenia 

výrobcu v danom kritériu) bol stanovený logicky.  

3.5.3 Hierarchia pozorovaných premenných v TSI 

Premenné, ktoré boli do výpočtu TSI zahrnuté, sa odlišujú svojou povahou. Menší 

počet vykazuje výlučný charakter, tzn. nie je možné, aby boli splnené zároveň viacerými 

výrobcami na predajnej ploche. Oveľa väčší počet je však tých premenných, ktoré sú 

splniteľné mnohými konkurentmi zároveň na ploche jednej maloobchodnej jednotky. Okrem 

toho je možné premenné rozdeliť na tie, ktoré sa veľmi dynamicky menia, a na strane druhej 

tie, ktoré sú relatívne stále a aplikácia zmeny na predajnej ploche si vyžaduje dlhší čas. Na 

Obr. 3.6 a Obr. 3.7 je možné vidieť toto rozdelenie pre medzinárodné siete (označenie 

písmenom k) a pre domáce siete a nezávislý maloobchod (označenie písmenom f). Zaradenie 

vyplýva z vlastného úsudku autorky práce na základe zistených sekundárnych informácií. 

Legenda k obrázkom sa nachádza v Tab. 3.5 a Tab. 3.11. 

Obr. 3.6: Rozdelenie premenných podľa výlučnosti a dynamiky (medzinárodné siete, legenda: Tab. 3.5) 
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Podobné rozdelenie skúmaných kritérií môže byť nápomocné pri odlíšení oblastí, 

u ktorých je možné predpokladať možnosť rozhodovania a ovplyvňovania maloobchodníka zo 

strany obchodného zástupcu. Je vhodné zamyslieť sa aj nad tým, do akej miery môže 

obchodný zástupca zmeniť dynamiku alebo výlučnosť kritérií.  

Kritérium štandardne zaraďované k mnohonásobne plneným kritériám by sa mohlo 

stať exkluzívnym len v prípade, že by obchodný zástupca vlastným pôsobením zabezpečil, že 

konkurent nebude mať priestor na splnenie kritéria. Táto situácia pravdepodobne nastane 

jednoduchšie v domácich sieťach a nezávislom maloobchode ako u medzinárodných 

obchodných reťazcov, kde je aplikovaný štandardizovaný postup, napr. pri povoľovaní POP 

materiálov na predajnej ploche alebo umiestňovaní chladničky výrobcu. U mnohonásobných 

kritérií by bolo možné taktiež predpokladať, že miera ich naplnenia bude vyššia ako 

u exkluzívnych kritérií, kde musí jeden výrobca súperiť o jedno miesto, napr. o prvú pozíciu 

v regáli alebo v sekcii výrobku. 

Obr. 3.7: Rozdelenie premenných podľa výlučnosti a dynamiky (domáce siete a nezávislý maloobchod, 

legenda: Tab. 3.11) 

 

U statických kritérií je podiel obchodného zástupcu na rozhodovaní minimálny. Jedná 

sa napr. o umiestňovanie cenoviek na tovar. Maloobchodníci majú väčšinou vlastný systém 

označovania tovaru, keďže im uvádzanie ceny ukladá zákon. Obchodnému zástupcovi sa 

môže podariť umiestniť špeciálne cenovky, napr. na prepravky s pivom, ktoré budú viditeľné 

už z diaľky. Touto činnosťou môže pôvodne statické kritérium nabrať určitú mieru dynamiky 

a prispôsobiť sa aktuálnym potrebám výrobcu.  U statických kritérií sa dá predpokladať, že si 

budú zachovávať v prípade hodnotenia v čase rovnakú, resp. podobnú, úroveň naplnenia, či 

už bude na vysokej alebo nízkej úrovni. Opačne je tomu u dynamických kritérií, ktoré môžu 
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byť jednoducho narušené i samotným zákazníkom, napr. v prípade zľavovej akcie na tovar, 

kedy sa rapídne v priebehu určitého času zníži doloženosť tovaru z dôvodu vysokého dopytu. 

V súbore sledovaných premenných sa nachádzajú také, ktoré je náročné zaradiť podľa 

ich dynamiky, pretože toto posúdenie musí vychádzať z konkrétneho vzťahu medzi výrobcom 

a maloobchodníkom. Medzi tieto kritériá patrí exkluzívne kritérium prvá pozícia a prítomnosť 

POP materiálov, a to či už primárna alebo sekundárna (k4/f5, k17-18/f18-19). Keďže obe 

tieto kritériá je možné prostredníctvom zmluvy zabezpečiť na dlhšie časové obdobie (napr. 1 

rok), ich zaradenie z hľadiska dynamiky je obťažné a bude závisieť práve od podmienok 

obchodným zástupcom ťažko ovplyvniteľných.  
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4 Analýza vhodnosti aplikácie TSI na hodnotenie práce 

obchodných zástupcov 

4.1 Charakteristika TSI a čiastkových indexov 

4.1.1 Medzinárodné siete 

Porovnanie výsledkov TSI pri použití dvoch metód výpočtu, aritmetického priemeru 

a jednoduchého súčinu, prinieslo odlišné výsledky (viď Tab. 4.1). V prvom prípade sa medián 

TSI za všetky pozorovania nachádzal v intervale  presne v strede, aritmetický priemer 

všetkých pozorovaní bol nižší. Pri výpočte jednoduchým súčinom sa ukázalo, že aritmetický 

priemer (0,1254) sa pohybuje oveľa nižšie ako v prípade TSI_arit (0,4911), čo platí i pre 

hodnotu mediánu. Záporná hodnota šikmosti u TSI_arit (-0,301) indikuje nižšiu koncentráciu 

nižších hodnôt indexu TSI, u TSI_sucin je to naopak, vyskytuje sa nižšia koncentrácia vyšších 

hodnôt (0,856).  

Tab. 4.1: Deskriptívne štatistiky TSI a čiastkových indexov (medzinárodné siete) 

 

Zo všetkých pozorovaní nezískalo ani jedno maximálnu možnú hodnotu (max. je 0,83 

u TSI_arit a 0,56 u TSI_sucin). Minimálna hodnota bola dosiahnutá u výpočtu TSI 

jednoduchým súčinom (0), tzn. v prípade, že sa aspoň jeden čiastkový index rovnal nule, tak 

sa hodnote nula rovnal i celý Total Shopscore Index. 

Rozdelenie hodnôt zobrazuje Obr. 4.1 a histogramy v prílohe 5, Obr.  8 a Obr.  9. Zo 

škatuľového grafu je vidieť existencia odľahlých hodnôt. Smerom k najnižším hodnotám sa 

extrémy vyskytujú len v prípade TSI_arit, čo znovu vyplýva z logiky výpočtu. Kedy sa pri 

výpočte jednoduchým súčinom v súbore nachádza väčší počet hodnôt rovných nule. 

Statistics 

  TSI_arit TSI_sucin Inventory Index Position Index 
Presentation 

Index 

N Valid 2403 2403 2403 2403 2403 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean ,4911 ,1254 ,5456 ,4591 ,4685 
Median ,5000 ,1100 ,6667 ,4444 ,5000 
Mode ,57 ,15 ,67 ,44 ,50 
Std. Deviation ,11404 ,08472 ,20379 ,17028 ,12206 
Variance ,013 ,007 ,042 ,029 ,015 
Skewness -,301 ,856 -,451 -,402 -,485 
Std. Error of Skewness ,050 ,050 ,050 ,050 ,050 
Kurtosis -,054 1,196 ,099 -,336 1,374 
Std. Error of Kurtosis ,100 ,100 ,100 ,100 ,100 
Range ,78 ,56 1,00 ,78 1,00 
Minimum ,06 ,00 ,00 ,00 ,00 
Maximum ,83 ,56 1,00 ,78 1,00 
Percentiles 25 ,4259 ,0600 ,3333 ,3333 ,3333 

50 ,5000 ,1100 ,6667 ,4444 ,5000 

75 ,5741 ,1900 ,6667 ,5556 ,5000 
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Obr. 4.1: Škatuľový graf TSI a čiastkových indexov (medzinárodné siete) 

 

Čiastkové indexy 

Ako je vidno z Tab. 4.1, prvý kvartil je pre všetky tri čiastkové indexy totožný (0,333), 

tzn. 25 % pozorovaných hodnôt každého z indexov leží pod úrovňou 0,333. Inventory Index 

a Presentation Index vykazujú taktiež rovnaký medián a tretí kvartil. U Inventory Indexu to 

znamená, že 75 % hodnôt všetkých pozorovaní leží pod úrovňou 0,667, u Presentation Indexu 

až 75 % hodnôt pozorovaní leží pod úrovňou 0,5, čo je stred škály, ktorou je aktivita 

obchodných zástupcov meraná, pretože hodnota TSI sa pohybuje od 0 do 1. Z výsledkov je 

možné odvodiť, že splnenie kritérií stanovených v rámci Presentation Indexu bolo pre 

obchodného zástupcu najviac náročné a len 25 % pozorovaní bolo schopných vykázať 

hodnotu nad 0,5. 

Zvláštnosťou u Position Indexu je fakt, že reálne maximum je na hodnote 0,78, pričom 

potenciálna maximálna úroveň je až hodnota 1. Žiadna pozorovaná maloobchodná jednotka 

tak nedosiahla maximálnu úroveň Position Indexu. Príčinou môže byť vyšší počet vstupných 

premenných, ktoré sa pri výpočte Position Indexu využívajú, najmä u kritéria „chladnička 

MO“ a „chladnička výrobcu“, kde bolo priradenie kladného bodu podmienené splnením 

doplnkových požiadaviek. 

Extrémne hodnoty sa vyskytujú len v Presentation Indexe. Po bližšom preskúmaní 

týchto pozorovaní je jasné, že sa jedná o hodnoty blízke maximálnej a minimálnej možnej 

úrovni indexu. Tieto hodnoty neboli dosiahnuté v rovnakých maloobchodných jednotkách 

v priebehu roka a pozorované predajne nevykazovali podobné charakteristiky, preto boli dáta 

v súbore ponechané. Okrem toho rozdiel v priemernej hodnote a mediáne je v ráde 
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niekoľkých desatinných miest (0,4685 v. 0,5). Preto vplyv týchto extrémnych hodnôt na 

celkové výsledky (hlavne hodnotu aritmetického priemeru za všetky pozorovania) nie je 

možné považovať za príliš veľký.  

U všetkých troch indexov je hodnota koeficientu šikmosti záporná, takže vzorka 

vykazuje nižšiu koncentráciu nižších hodnôt jednotlivých indexov. V každom z čiastkových 

indexov sa vyskytujú kritériá, ktorých naplnenie je relatívne jednoduché (čistota predajnej 

plochy, prítomnosť cenoviek, dodržanie pravidla FIFO, atď.), čo môže viesť k tomu, že 

hodnoty vykazujú nižšiu koncentráciu nižších hodnôt. 

U Position Indexu je rozdelenie hodnôt viac ploché, ako u ostatných dvoch indexov 

(viď koeficient špicatosti). To môže byť znovu spôsobené vyšším počtom premenných 

zastúpených v Position Indexe, s čím súvisí väčšie rozloženie hodnôt medzi minimálnu 

a maximálnu možnú úroveň pri výpočte aritmetickým priemerom. 

Korelačná analýza kvantitatívnych premenných potvrdila logický predpoklad, že 

medzi hodnotou TSI a čiastkovými indexmi existuje vzťah, ktorý vyplýva zo samotnej logiky 

výpočtu TSI.
24

 Hodnota koeficientu je u Inventory Indexu 0,764, u Position Indexu 0,699 

a u Presentation Indexu 0,501. Výsledky sú uvedené v prílohe 5, Tab.  29. 

4.1.2 Domáce siete a nezávislý maloobchod 

Podobne ako u medzinárodných sietí, i u domácich sietí a nezávislého maloobchodu 

bol výpočet TSI realizovaný prostredníctvom aritmetického priemeru a jednoduchým súčinom 

zo všetkých pozorovaní. Pri porovnaní dvoch možných spôsobov výpočtu sa priemerná 

hodnota za všetky pozorovania výrazne odlišuje podobne ako tomu bolo u medzinárodných 

sietí (viď Tab. 4.2). Priemer TSI_arit je na hodnote 0,57, pričom priemer TSI_sucin sa 

nachádza na úrovni 0,20. Až 75 % hodnôt TSI_sucin sa nachádza pod hranicou 0,3125, 

pričom u TSI_arit je 25 % pozorovaní pod hodnotou 0,48. Tento rozdiel je možné vysvetliť 

podobne ako u medzinárodných sietí. Výpočet súčinom je omnoho prísnejší pri hodnotení 

práce obchodného zástupcu a automaticky posudzuje vyváženosť jednotlivých čiastkových 

indexov a ich prípadnú nulovú hodnotu, ktorá pri násobení ovplyvní výsledok veľmi výrazne. 

                                                 

 

24 Na zistenie korelácie bol použitý Spearmanov korelačný koeficient z dôvodu jeho rezistentnosti voči odľahlým hodnotám 

a porušeniu normality. Obdobné výsledky však ukázal i Pearsonov korelačný koeficient a Kendallov koeficient poradovej 

korelácie τ. 
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Tab. 4.2: Deskriptívne štatistiky TSI a čiastkových indexov (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Extrémne hodnoty sa vyskytujú v oboch prípadoch použitého výpočtu. Je zaujímavé, 

že pri výpočte aritmetickým priemerom sú pod minimom a u jednoduchého súčinu nad 

hornou hranicou (viď Obr. 4.2). Histogramy TSI vypočítaného oboma spôsobmi je možné 

vidieť v prílohe 5, Obr.  10 a Obr.  11.  

Ďalšie charakteristiky uvedené v Tab. 4.2 popisujú súbor bližšie. Koeficient šikmosti 

u TSI_arit nadobúda zápornú hodnotu (-0,184), čo napovedá o nižšej koncentrácii nižších 

hodnôt. Hodnota koeficientov špicatosti u TSI_arit je záporná (-0,235), takže rozdelenie 

hodnôt je viac ploché, tzn. hodnoty sa nekoncentrujú okolo jedného bodu. U výpočtu súčinom 

je situácia opačná.  

Obr. 4.2: Škatuľový graf TSI a čiastkových indexov (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

 
TSI_arit TSI_sucin Inventory Index Position Index 

Presentation 
Index 

N Valid 8150 8150 8150 8150 8150 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean ,5742 ,2019 ,5008 ,6652 ,5585 
Median ,5700 ,1786 ,5000 ,7500 ,5714 
Mode ,61 ,00 ,50 ,75 ,57 
Std. Deviation ,15539 ,16856 ,31490 ,20042 ,13990 
Variance ,024 ,028 ,099 ,040 ,020 
Skewness -,184 ,928 -,068 -,818 ,147 
Std. Error of Skewness ,027 ,027 ,027 ,027 ,027 
Kurtosis -,235 ,839 -,894 ,368 1,833 
Std. Error of Kurtosis ,054 ,054 ,054 ,054 ,054 
Range 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Minimum ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Maximum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Percentiles 25 ,4800 ,0714 ,2500 ,5000 ,4286 

50 ,5700 ,1786 ,5000 ,7500 ,5714 

75 ,6900 ,3125 ,7500 ,7500 ,5714 
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Čiastkové indexy 

Analýza čiastkových indexov preukázala rozdielne hodnoty, najmä kvartilov. 

Rozdelenie hodnôt Inventory Indexu je najviac rovnomerné, čo pravdepodobne vyplýva 

z najnižšieho počtu vstupných premenných, zaradených do výpočtu indexu. 

U indexu pozície a prezentácie splýva hodnota mediánu a tretieho kvartilu, tzn. ¾ 

hodnôt sa nachádzajú pod hodnotou indexu pozície 0,75 (Tab. 4.2). U indexu prezentácie sú 

vyššie hodnoty ešte viac zriedkavé, pretože ¾ hodnôt ležia pod hodnotou 0,5714. Z toho 

vyplýva poznatok, že dosiahnutie vyššieho hodnotenia v rámci indexu prezentácie je viac 

náročné ako u indexu pozície. U indexu pozície a prezentácie sa nachádzajú odľahlé 

a extrémne hodnoty (viď Obr. 4.2; 11 odľahlých a 6 extrémnych hodnôt), vzhľadom 

k robustnosti dátového súboru však boli v analýze ponechané. 

Na potvrdenie logického a predpokladaného vzťahu medzi čiastkovými indexmi a TSI 

bol vypočítaný Spearmanov korelačný koeficient. Výsledky sú uvedené v prílohe 5, Tab.  30. 

Vzájomný vzťah bol samozrejme potvrdený, najsilnejšia korelácia s výsledkom TSI bola 

zistená u Inventory Indexu (0,828), následne u Position (0,652) a Presentation Indexu (0,471). 

Obdobné výsledky prinieslo porovnanie s Pearsonovým korelačným koeficientom 

a Kendallovým koeficientom τ. 

4.1.3 Vzťahy medzi faktormi potenciálne ovplyvňujúcimi hodnotu Total Shopscore 

Indexu 

V nasledujúcej časti práce sú analyzované vzťahy medzi jednotlivými faktormi, ktoré 

budú zahrnuté do ďalších analýz, bude skúmaný hlavne ich vplyv na hodnotu Total Shopscore 

Indexu. Jedná sa o premenné mesiac pozorovania, región, supervisor, obchodný zástupca, 

maloobchodný formát, resp. typ predajne u domácich sietí a nezávislého obchodu a  obchodný 

reťazec. 

Medzinárodné siete 

Vzájomné vzťahy jednotlivých nominálnych premenných boli podrobené analýze 

prostredníctvom Cramerovho V (vzhľadom k charakteru premenných). Výhodou použitia 

Cramerovho V je to, že nadobúda hodnoty od 0 do 1, kde 0 značí žiaden vzťah a 1 dokonalý 

vzťah, na rozdiel od Pearsonovho koeficientu, ktorého maximálna hodnota závisí od veľkosti 

tabuľky (je viac využiteľný u kvantitatívnych premenných, ktoré v tomto prípade neboli 
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analyzované). Výsledky sú prehľadne zobrazené v prílohe 5, Tab.  31, kde je okrem 

Cramerovho V uvedený i koeficient φ a kontingenčný koeficient. 

Silná alebo stredne silná závislosť (Cramerovo V od 0,378 do 0,996) bola zistená 

v nasledujúcich dvojiciach faktorov (viď Obr. 4.3): 

 obchodný zástupca a supervisor, 

 obchodný zástupca a región, 

 obchodný zástupca a obchodný reťazec, 

 obchodný zástupca a maloobchodný formát, 

 supervisor a región, 

 obchodný reťazec a maloobchodný formát. 

Obr. 4.3: Vzťahy medzi nezávisle premennými – Cramerovo V (medzinárodné siete) 

 

Pri analýze vzájomného vzťahu premennej mesiac pozorovania s ostatnými 

premennými bola preukázaná slabá závislosť len u supervisora. U všetkých ostatných 

premenných nie je možné v súvislosti s mesiacom pozorovania preukázať štatisticky 

významný vzťah. Niektoré závislosti vyplývajú z prirodzeného vzťahu medzi dvoma 

premennými. Napr. obchodný zástupca je priradený vždy konkrétnemu supervisorovi, ktorý 

sa mení len vo výnimočných prípadoch. Okrem toho pracuje v konkrétnom jemu priradenom 

regióne, ktorý sa opäť mení len zriedka. 

Domáce siete a nezávislý maloobchod 

V rámci súboru domácich sietí a nezávislých maloobchodníkov boli skúmané vzťahy 

medzi menším počtom premenných, čo bolo spôsobené samotnou metodikou zberu dát. 

Vysoká závislosť bola preukázaná medzi (viď Obr. 4.4): 

 obchodným zástupcom a supervisorom, 

 obchodným zástupcom a regiónom, v ktorom pozorovanie prebehlo, 

 supervisorom a regiónom, v ktorom pozorovanie prebehlo.  
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Obr. 4.4: Vzťahy medzi nezávisle premennými – Cramerovo V (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

V tejto časti dátového súboru výsledky znovu vyplývajú z logiky organizačného 

usporiadania vzťahov nadriadenosti a podriadenosti, a zároveň územného rozdelenia 

skúmanej oblasti. Okrem týchto troch vzťahov je možné u ostatných kombinácií povedať, že 

vzťah buď nebol štatisticky významný alebo bol len veľmi slabý. Výsledky sú k dispozícii 

v prílohe 5, Tab.  32. 

4.2 Analýza pozorovaných kritérií vstupujúcich do výpočtu TSI  

Okrem vyhodnotenia Total Shopscore Indexu v ďalších častiach práce, bolo prínosné 

sledovať i úroveň naplnenia sledovaných faktorov, ktoré vstupovali do samotného výpočtu 

TSI. Naplnenie kritérií nebolo rovnomerné, niektoré pozorované faktory vykazovali vysokú, 

iné nízku mieru splnenia.  

Okrem toho sa táto časť zaoberá hodnotením pôsobenia vnútornej štruktúry TSI na 

jeho celkovú hodnotu a analýzou vzájomných vzťahov s faktormi, ktoré nevstupujú do 

výpočtu TSI priamo, ale sprostredkovane. Jedná sa o časť nazvanú interné vplyvy, ktorá bola 

definovaná pri formulácii hypotéz (viď 3.3.3). 

4.2.1 Analýza pozorovaných kritérií TSI u medzinárodných sietí 

Úroveň naplnenia kritérií 

Jednotlivé kritériá vstupujúce do výpočtu TSI nemali rovnakú úspešnosť z hľadiska 

miery plnenia (viď Tab. 4.3, Obr.  12 v prílohe 6). Najnižšia miera splnenia kritéria bola 

zaznamenaná u indexu pozície, kde sa jednalo o prítomnosť značky v chladničke výrobcu. 

Tento výsledok mohol byť spôsobený logikou výpočtu, kedy sa toto kritérium počítalo ako 

splnené len v prípade naplnenia doplnkových požiadaviek týkajúcich sa chladničky. V rámci 

Presentation Indexu bola najmenej plneným kritériom sekundárna prítomnosť POP materiálov 

nasledovaná prítomnosťou akciovej ponuky u sledovaných značiek (dlhodobo nízka cena). 
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Tab. 4.3: Priemerná miera naplnenia čiastkových kritérií TSI (medzinárodné siete) 

 

Dôvody, ktoré mohli viesť k tak nízkej úspešnosti u spomínaných kritérií je viacero. 

Prítomnosť značiek v chladničke výrobcu je samozrejme podmienená prítomnosťou samotnej 

chladničky v maloobchodnej jednotke. Už toto kritérium bolo splnené len v 307 

pozorovaniach. Naplnenie kritéria pre účely zahrnutia do výpočtu TSI bolo podmienené 

splnením viac ako polovice doplnkových požiadaviek, ktoré zahŕňali napr. dodržanie 

stanoveného systému uloženia, naplnenie min. do 
2
/3  objemu a pod. Len u 16 pozorovaní 

(0,7 %) bola prítomná chladnička výrobcu a zároveň boli splnené tieto doplnkové požiadavky 

(viď Tab. 4.4). 

Tab. 4.4: Splnenie kritéria chladnička výrobcu (medzinárodné siete) 

 

Je možné pouvažovať nad rozdelením jedného kritéria na dve, čo by však mohlo 

znamenať, že obchodný zástupca by bol ocenený za to, že zabezpečil prítomnosť chladničky v 

predajni, avšak zároveň by mu neboli pridelené body za zníženú starostlivosť o tento 

prostriedok. Tým však samotná prítomnosť chladničky stráca význam, maximálne môže 

slúžiť ako zvláštny druh POP materiálu, i to však len za predpokladu, že chladnička je 

dostatočne viditeľná a vybavená dizajnom, ktorý je jednoznačne vnímaný ako patriaci ku 

konkrétnemu výrobcovi. 

Zaujímavé je sledovať rozdiel oproti prítomnosti výrobku v chladničke 

maloobchodníka (viď Tab. 4.5). Jedná sa o súčasť predajnej plochy maloobchodníka, 

v ktorých sú výrobky prezentované na základe samostatného rozhodnutia maloobchodníka. 

V určitých prípadoch je však možné, že na toto umiestnenie má vplyv i obchodný zástupca. 

Splnenie tohto kritéria je oveľa jednoduchšie. V 35,4 % všetkých pozorovaní bol zároveň 

prítomný výrobok v chladničke maloobchodníka a boli naplnené doplnkové požiadavky.  

Dôvod takto pozitívneho výsledku je možné nájsť v tom, že nie je nutné na predajnej ploche 

INVENTORY INDEX PRIEMER POSITION INDEX PRIEMER 

space 64,92% prvá pozícia 66,40% 
doloženosť 93,55% horizontálne usporiadanie - hl. sekcia 73,01% 
zalistovaný sortiment 40,41% horizontálne usporiadanie - regál 73,77% 
PRESENTATION INDEX   chladnička MO 35,41% 
dlhodobo nízka cena 6,99% chladnička výrobcu 0,67% 
rovnaké ceny 85,85% rotácia zásob 92,67% 
prítomnosť cenoviek 81,90% extra pozícia centrálna 30,21% 
čistota - hl. s. 96,63% extra pozícia lokálna 29,26% 
prítomnosť POP - hl. s. 8,36% sekundárna pozícia 13,23% 
prítomnosť POP - sekundárne 0,50%     

 

  body za chladničku výrobcu 

nie áno 
prítomnosť chladničky výrobcu Count Table N % Count Table N % 

nie 2096 87,2% 0 0,0% 
áno 291 12,1% 16 0,7% 
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inštalovať dodatočné predajné prostriedky, a tým narušovať akúsi integritu stratégie 

maloobchodníka obzvlášť vtedy, ak sa jedná o nadnárodné reťazce. 

Tab. 4.5: Splnenie kritéria chladnička maloobchodníka (medzinárodné siete) 

 

U ďalšieho kritéria s nízkou mierou naplnenia, sekundárnej pozície (13,23 %), je 

možné analogicky vyvodiť podobný záver. Preto je možné obe kritériá považovať za kritériá 

s pridanou hodnotou, tzn. také, ktoré by mohli zlepšiť konkurenčnú pozíciu výrobcu na 

predajnej ploche.  

Kritériá, ktoré boli, až na výnimky, naplnené vo veľkom počte pozorovaní, je možné 

považovať za všeobecné (neodlišujúce), teda také, u ktorých nie je nutná zvýšená aktivita 

obchodného zástupcu v teréne. Naplnenie niektorých z nich je totiž niekedy vyžadované 

zákonom, prípadne ovplyvňujú celkové vnímanie maloobchodníka zákazníkom. Preto 

samotný maloobchodník vyvíja aktivity, ktoré pre zákazníka zjednodušia a spríjemnia jeho 

nákupný proces. Za tieto kritériá by sa dali na základe hodnôt v Tab. 4.3 považovať 

doloženosť tovaru, rotácia zásob, horizontálne usporiadanie v regáli i na predajnej ploche, 

rovnaké ceny, prítomnosť cenoviek a čistota v hlavnej sekcii. 

Vzťah medzi cieľovou hodnotou faktora space a hodnotou TSI  

K  faktorom, ktoré by mohli ovplyvniť výšku Total Shopscore Indexu, patrí minimálna 

požadovaná hranica kritéria space, ktorého hodnota priamo do výpočtu TSI zahrnutá nie je, 

pretože je porovnávaná s cieľovou hodnotou stanovenou výrobcom. Minimálna hranica môže 

prispieť k zvýšenej aktivite obchodného zástupcu na predajnej ploche maloobchodných 

jednotiek a tým i sprostredkovane k vyšším výkonom, a to najmä v prípade, že je pre 

obchodného zástupcu určená motivujúco.  

Z týchto dôvodov bol analyzovaný vzťah medzi stanovenou minimálnou hranicou 

space a dosiahnutou hodnotou TSI. Vzhľadom k tomu, že TSI nie je normálne rozdelená 

premenná, bol použitý Spearmanov korelačný koeficient. Výsledky analýzy (viď Tab. 4.6) 

  body za prítomnosť v chladničke MO  

nie áno 
prítomnosť výrobku v chladničke MO  Count Table N % Count Table N % 

nie 1520 63,3% 0 0,0% 
áno 32 1,3% 851 35,4% 
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potvrdili, že medzi výslednou hodnotou TSI a cieľovou hodnotou kritéria space existuje 

závislosť, avšak jej sila je nízka (Spearmanovo ρ=0,206).
25

 

Tab. 4.6: Vzťah medzi cieľovým space a hodnotou TSI (medzinárodné siete) 

 

Vzťah medzi cieľovou a reálnou hodnotou faktora space 

Cieľová hodnota space nastavená managementom výrobcu môže ovplyvňovať 

skutočný výkon obchodného zástupcu v tomto kritériu, a to napr. v prípade, že je stanovená 

nereálne, tzn. bez rešpektovania podmienok stanovených medzi maloobchodníkom 

a výrobcom zmluvne, prípadne bez prihliadnutia na potenciál regiónu, či obchodného reťazca, 

ale i v opačnej situácii. Korelačnou analýzou bola potvrdená závislosť, pričom silu korelácie 

je možné interpretovať ako strednú (Spearmanovo ρ=0,411). Výsledky sú uvedené v Tab. 4.7.  

Tab. 4.7: Vzťah cieľovej a reálnej hodnoty faktora space (medzinárodné siete) 

 

Tento výsledok je možné interpretovať dvoma spôsobmi. Buď je cieľová hodnota 

kritéria space nastavovaná s prihliadnutím na možnosti v danom regióne, maloobchodný 

formát alebo obchodný reťazec, alebo jeho výška podporuje aktivitu obchodného zástupcu, 

ktorý sa túto úroveň snaží dosiahnuť a splniť. Tým dochádza k priblíženiu plánu reálnym 

a potenciálnym výkonom obchodného zástupcu. Pri porovnaní rozloženia cieľových a reálne 

dosiahnutých hodnôt kritéria space (Obr. 4.5) je zjavné, že reálne dosahované hodnoty 

(space_výrobca) zaberajú širšiu časť potenciálneho intervalu, v ktorom sa môžu hodnoty 

pohybovať (od 0 do 1), rozpätie hodnôt je väčšie ako u cieľového nastavenia.  

                                                 

 

25 Do výpočtu boli zaradené všetky nenulové páry (metóda pairwise deletion of missing data), a to z dôvodu chýbajúcich 

hodnôt space_cieľ v mesiaci január. Preto je celkový počet pozorovaní nižší ako pôvodných 2403. 

Correlations 

      TSI_arit 

Kendall's tau_b 

s
p
a
c
e
_
c
ie

ľ 

Correlation Coefficient ,148
**
 

Sig. (2-tailed) 0 

N 2213 

Spearman's rho Correlation Coefficient ,206
**
 

Sig. (2-tailed) 0 

N 2213 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

      space_výrobca 

Kendall's tau_b 

s
p
a
c
e
_
c
ie

ľ 

Correlation Coefficient ,292
**
 

Sig. (2-tailed) 0 

N 2213 

Spearman's rho Correlation Coefficient ,411
**
 

Sig. (2-tailed) 0 

N 2213 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Obr. 4.5: Rozloženie cieľových a skutočne dosiahnutých hodnôt faktora space (medzinárodné siete) 

 

Závislosť pridelenia bodov za premennú plocha (space) na cieľovej hodnote space 

Analýza rozptylu hodnôt cieľovej hodnoty kritéria space podľa toho, či bol alebo 

nebol dodržaný, potvrdila výsledky vzťahu medzi cieľovou hodnotou space a reálne 

dosiahnutou hodnotou. Závislosť pridelenia bodov na cieľovej hodnote space bola potvrdená 

výsledkom Kruskal-Wallisovho testu a veľkosť vplyvu koeficientom η, ktorý indikuje stredne 

silný vplyv (η=0,344). Výsledky sú k dispozícii v Tab. 4.8 a Tab. 4.9. Na pridelenie bodov za 

reálne dosiahnutú úroveň faktora space má vplyv nastavenie cieľovej hladiny.  

Tab. 4.8: Vplyv cieľovej hodnoty faktora space na splnenie premennej plocha (medzinárodné siete) 

 

Tab. 4.9: Závislosť pridelenia bodov za premennú plocha na cieľovej hodnote space (medzinárodné siete) 

 

Analýza cieľovej hodnoty faktora space 

Pri porovnaní cieľových hodnôt space za jednotlivé mesiace roka, nie je možné nájsť 

výrazné odlišnosti, resp. rozdiely nie sú štatisticky významné (Tab. 4.10).  
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Tab. 4.10: Analýza rozptylu cieľovej hodnoty space v čase (medzinárodné siete) 

 

Výsledok je pochopiteľný z toho dôvodu, že výrobca sa snaží dosiahnuť podobnú 

úroveň prítomnosti na predajnej ploche počas celého roka. Výkyvy by totiž mohli spôsobiť 

menšiu pozornosť zákazníka na predajnej ploche konkrétnemu výrobku, prípadne až 

prepnutie medzi značkami.
26

 Druhým dôvodom môže byť udržanie konštantného výkonu 

obchodného zástupcu v čase. Priemerné hodnoty cieľovej hodnoty kritéria space sú graficky 

zobrazené v prílohe 7, Tab.  38 a Obr.  14.  

Pri porovnaní cieľovej hodnoty space medziregionálne bolo zistené, že mediány sa 

v regiónoch odlišujú. Cieľová hodnota kritéria space je pravdepodobne nastavovaná zvlášť 

pre každý región, napr. podľa potenciálnej schopnosti regiónu. Veľkosť vplyvu regiónu na 

nastavenie cieľovej hodnoty space je stredná (η=0,275) (viď Tab. 4.11).  

Tab. 4.11: Veľkosť efektu regiónu na cieľovú hodnotu space (medzinárodné siete) 

 

Pri pohľade na skutočnú hodnotu kritéria space dosiahnutú v jednotlivých regiónoch je 

možné potvrdiť, že medzi regiónmi existujú rozdiely. Najvýraznejšie sa priemer odlišuje od 

ostatných hodnôt v regióne Prešov (príloha 7, Tab.  39 a Obr.  15). 

Maloobchodný formát má síce na nastavenie cieľovej hodnoty space vplyv, ale jeho 

veľkosť je veľmi nízka (η=0,13), na rozdiel od vplyvu obchodného reťazca, ktorý preukazuje 

výrazný efekt (η=0,655) na nastavenie cieľového space (príloha 7, Tab.  40 a Tab.  41). Tento 

výsledok je pochopiteľný a bolo ho možné predpokladať. V rámci každej medzinárodnej siete 

má výrobca dopredu stanovený určitý maximálny podiel na regáli alebo na predajnej ploche. 

                                                 

 

26 Prepínanie medzi značkami (brand switching) je možné chápať ako správanie spotrebiteľa, pri ktorom dochádza k zmene 

nákupnej preferencie obvykle nakupovanej značky za značku inú. Dôvody môžu byť rôzne  - od zmeneného disponibilného 

príjmu, cez zmenu vo vnímaní image značky, zľavové stimuly a pod. 
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Preto je hlavným cieľom toto dopredu dohodnuté miesto využiť tak, aby nedochádzalo 

k zbytočným výpadkom vo vystavení tovaru. Za počty facingov v regáli a za miesto na 

predajnej ploche, hlavne v tom prípade, keď je sekundárne alebo inak zvýraznené, výrobca 

platí nemalé čiastky dohodnuté často v ročných kontraktoch s obchodným reťazcom. 

Výsledky je možné doplniť analýzou reálne dosiahnutej hodnoty space (príloha 7, 

Tab.  42 a Tab.  43). U maloobchodného formátu nebol testovaním preukázaný žiaden vplyv, 

avšak u obchodného reťazca bol vplyv zistený. Reálne dosiahnuté hodnoty faktora space za 

obchodné reťazce sú zobrazené v prílohe 7, Tab.  44. Početnosť splnenia kritéria až na jednu 

výnimku, reťazec Kaufland (or4, hypermarket diskontného charakteru), prevyšuje nesplnenie 

tohto kritéria. 

Cieľová hodnota space sa odlišuje za jednotlivých obchodných zástupcov, tzn. že 

rozdiely medzi jednotlivými skupinami sú štatisticky významné (príloha 7, Tab.  45). 

Závislosť cieľovej hodnoty space na osobe obchodného zástupcu je podľa hodnoty 

koeficientu η (0,4) vysoká. Okrem regiónu a obchodného reťazca je preto cieľová hodnota 

space nastavovaná zvlášť i pre obchodných zástupcov. U obchodných zástupcov môže hrať 

okrem regiónu rolu i presnejšia lokalizácia v regióne, kedy na mestá s väčším počtom 

obyvateľov môžu byť kladené náročnejšie požiadavky vyjadrené prostredníctvom 

ukazovateľa cieľovej hodnoty kritéria space. Analýza reálne dosiahnutej hodnoty space 

ukázala taktiež závislosť na osobe obchodného zástupcu (viď príloha 7, Tab.  46). 

4.2.2 Analýza pozorovaných kritérií u domácich sietí a nezávislého maloobchodu 

Úroveň naplnenia kritérií 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu sa minimálne priemerné úrovne 

naplnenia jednotlivých čiastkových kritérií pohybovali vyššie ako u medzinárodných sietí. 

U Inventory a Position Indexu nie je dokonca možné jednoznačne označiť kritériá, ktoré sa 

dajú považovať za kritériá s pridanou hodnotou a ktoré výrazne zlepšujú konkurenčnú pozíciu 

výrobcu v rámci predajnej plochy. Oproti hodnotám u medzinárodných sietí sú kritériá 

u domácich sietí a nezávislého maloobchodu splnené vo väčšej miere (viď Tab. 4.12). 



95 

 

Tab. 4.12: Priemerná miera naplnenia čiastkových kritérií TSI (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Ak by sa za nízku úroveň považovala úroveň naplnenia v 20 % pozorovaní, tak by sa 

za kritériá s pridanou hodnotou, ktorých naplnenie si vyžaduje vyššiu aktivitu obchodného 

zástupcu, dali označiť odporúčaný sortiment, chladnička výrobcu a stojan výrobcu, 

sekundárne ocenenie a primárna a sekundárna prítomnosť POP materiálov. Všetky tieto 

kritériá sú závislé buď na celkových vyjednaných podmienkach medzi dodávateľom 

a maloobchodníkom alebo priamo na osobnom vyjednávaní a presadzovaní obchodného 

zástupcu. Bodové hodnotenie týchto kritérií by malo mať v konečnom výsledku TSI vyššiu 

váhu. Grafické znázornenie miery naplnenia kritérií je k dispozícii v prílohe 6, Obr.  13. 

Závislosť pridelenia bodov za kritérium plocha (space) na reálnej hodnote space 

V dátovom súbore domácich sietí a nezávislého maloobchodu neboli k dispozícii 

cieľové hodnoty space, avšak súbor obsahoval reálne pozorované hodnoty, ktoré boli zároveň 

vyhodnotené v súvislosti s naplnením alebo nenaplnením cieľa. Pri sledovaní vzťahu medzi 

týmito dvomi premennými je možné predpokladať vysokú závislosť naplnenia kritéria na 

reálnej hodnote space, čo dokazuje i rozloženie hodnôt na Obr. 4.6. Je vidieť, že pri 

nenaplnení požadovanej úrovne space sú hodnoty rozložené bližšie k 0 ako v opačnom 

prípade.  

Pri vyhodnotení rozptylu hodnôt reálneho space v dvoch skupinách podľa naplnenia 

kritéria minimálnej hodnoty faktora space bolo zistené, že hodnoty sa odlišujú (viď príloha 8, 

Tab.  47). Porovnanie reálnych hodnôt space podľa identifikačných znakov ako sú mesiac, 

obchodný zástupca, supervisor, typ predajne a región preukázalo odlišnosti v mediánoch 

(analyzované opäť pomocou neparametrického Kruskal-Wallisovho testu). Skutočná 

dosiahnutá hodnota faktora space je závislá na všetkých testovaných nezávisle premenných. 

Výsledky sú uvedené v prílohe 8, Tab.  48 - Tab.  51 . 

INVENTORY INDEX PRIEMER PRESENTATION INDEX PRIEMER 

kľúčový sortiment 51,41% rovnaké ceny 91,58% 
odporúčaný sortiment 21,28% prítomnosť cenoviek 82,66% 
space 63,01% čistota - hl. s. 96,92% 
FWS 64,64% aktuálnosť POP 87,51% 
POSITION INDEX   sekundárne ocenenie 9,63% 
prvá pozícia 79,32% prítomnosť POP - hl. s. 11,01% 
horizontálne usporiadanie - hl. sekcia 75,41% prítomnosť POP - sekundárne 11,67% 
horizontálne usporiadanie - regál 75,82%     
spoločný blok - hl. sekcia 83,36%     
spoločný blok - regál 83,83%     
rotácia zásob 97,47%     
chladnička výrobcu 18,61%     
stojan výrobcu 20,51%     
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Obr. 4.6: Rozloženie hodnôt reálneho space podľa splnenia cieľovej hodnoty (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

.  

Vzťah medzi kľúčovým a odporúčaným sortimentom 

Medzi kľúčovým a odporúčaným sortimentom by podľa logických predpokladov mal 

existovať vzájomný vzťah. Čiastočne je možné toto potvrdiť rozdelením početností (viď Tab. 

4.13), kedy kombinácia nesplnenia povinného sortimentu a splnenia odporúčaného sortimentu 

nevykazuje ani jeden výskyt. Závislosť bola potvrdená i štatistikou φ a Cramerovým V 

(hodnota koeficientu 0,505) (viď príloha 8, Tab.  52). 

Tab. 4.13: Prítomnosť kľúčového v. odporúčaného sortimentu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

4.2.3 Analýza naplnenia kritérií podľa nezávisle premenných u medzinárodných sietí 

Miera naplnenia kritérií podľa identifikačných znakov (obchodný reťazec, región 

a maloobchodný formát) je uvedená v prílohe 6, Tab.  33 až Tab.  35. 

Obchodný reťazec 

Porovnanie výsledkov splnenia jednotlivých kritérií ukázalo, že v rámci niektorých 

existujú veľké rozdiely (viď Tab. 4.14). 

 
Odporúčaný sortiment - body 

Kľúčový sortiment - body 0 1 Total 

0 3960 0 3960 

1 2456 1734 4190 

Total 6416 1734 8150 

 



97 

 

Tab. 4.14: Naplnenie kritérií v obchodných reťazcoch (medzinárodné siete) 

 

U zalistovaného sortimentu sa výraznejšie odlišoval reťazec Metro, u ktorého bola 

miera nesplnenia kritéria najvyššia. Prvá pozícia bola zaistená vo všetkých reťazcoch okrem 

reťazca Kaufland (len 1/3 predajní so splneným kritériom). Horizontálne usporiadanie 

v hlavnej sekcii bolo najmenej dodržané v reťazci Kaufland (pomer medzi splnením 

a nesplnením bol približne 50:50) a Tesco (2/3 predajní splnili kritérium). Splnenie 

horizontálneho usporiadania v regáli kopíruje výsledky predošlého kritéria.  

Chladnička výrobcu sa nachádzala najviac v reťazci Ahold (v 1/3 predajní), avšak 

body boli udelené len 9 zo 102 predajní, ostatné reťazce vykazovali buď nulovú alebo veľmi 

nízku prítomnosť chladničky výrobcu na predajnej ploche. Chladnička maloobchodníka bola 

prítomná okrem reťazcov Kaufland a Metro vo všetkých sieťach, pričom pridelenie kladného 

hodnotenia kolísalo medzi jednotlivými reťazcami, najlepšie výsledky boli dosiahnuté znovu 

v reťazci Ahold.  

Sekundárna pozícia výrobku bola zaznamenaná vo všetkých reťazcoch, najmenej 

v sieti Kaufland a Metro, pričom splnenie tohto najviac vykázali Billa a Tesco (nad 

priemerom kritéria uvedeným v Tab. 4.3). Najviac extra pozícií dohodnutých s obchodným 

reťazcom centrálne vykázal Ahold a Carrefour, extra pozície dohodnuté obchodným 

zástupcom boli najviac presadené v Billa. Výskyt POP materiálov v hlavnej sekcii bol veľmi 

vyrovnaný, splnenie kritéria sa pohybovalo od približne 3 % do takmer 11 %. Sekundárny 

výskyt POP bol veľmi nízky, najvyšší výskyt (takmer 4 %) bol zaznamenaný v reťazci Ahold. 

Maloobchodný formát 

Pri analýze výsledkov pozorovania za jednotlivé kritériá a ich rozdelení do 

maloobchodných formátov boli zistené najvýraznejšie rozdiely vo formáte cash&carry, 

  Ahold Billa Carrefour Kaufland Metro Tesco total 

sortiment  +  + +   + +   + +   +  + +   + +  
prva_pozicia_znacky  + + +   + + +   + + +   +  + +   + + +   + + +  
hor_pozicia_hlsekcia  + + +   + + +   + + +   + +   + +   + +   + + +  
hor_pozicia_regal  + + +   + + +   + + +   + +   + + +   + +   + + +  
chladnicka_znacka  +  + 0  + 0  +  + 
chladnicka_znacka_body  +  + 0 0 0  +  + 
chladnicka_predajna  + + +   +  + +  0 0  + +   + +  
chladnicka_predajna_body  + + +   +  + +  0 0  + +   + +  
sek_pozicia_znacka  + + +   + +   + + +   +  + +   + +   + +  
sek_pozicia_body  +  +  +  +  +  +  + 
extra_pozicia_central  + + +   +  + +  0  +  +  + 
extra_pozicia_OZ 0  + +   +  +  +  + +   + 
POP_znacka  + +   + +   + +   + +   + +   + +   + +  
POP_body  +  +  +  +  +  +  + 
sek_POP_znacka  +  +  +  + 0  +  + 
sek_POP_body  +  + 0 0 0  +  + 
Legenda:              
0 - 1/3 predajní +       
1/3 - 2/3 predajní + +       
nad 2/3 predajní + + +       
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v ktorom sa nevyskytovala chladnička výrobcu, nebola pozorovaná prítomnosť výrobkov 

v chladničke maloobchodníka, bol zaznamenaný najnižší výskyt spomedzi všetkých formátov 

v kritériách sekundárna pozícia výrobku a prítomnosť extra pozície na predajnej ploche 

vyjednanej obchodným zástupcom a neboli prezentované POP materiály mimo hlavnú 

predajnú oblasť, tzn. sekundárne na predajnej ploche. 

Formáty hypermarket a supermarket vykazovali hodnoty podobné celkovým 

výsledkom  v sledovaných kritériách. 

Región 

Jednotlivé regióny boli porovnávané podobne ako predchádzajúce premenné. 

Regiónmi s najvyšším počtom kritérií, ktoré boli splnené vo viac ako 60 % predajní, boli 

regióny Žilina, Rimavská Sobota, Komárno, Nitra a Trenčín. Medzi regióny, ktoré sa 

odlišovali od ostatných v jednotlivých kritériách, či už v kladnom alebo zápornom slova 

zmysle, patrili Poprad (najvyššie hodnotenie zalistovaného sortimentu), Prešov a Trnava 

(najnižší výskyt prvej pozície značky), Prešov, Poprad a Trenčín (najvyšší výskyt chladničky 

výrobcu bez ohľadu na splnenie doplnkových požiadaviek), Rimavská Sobota (najnižší 

výskyt výrobkov v chladničke maloobchodníka), Bratislava, Poprad a Žilina (najvyšší výskyt 

sekundárneho umiestnenia značky na predajnej ploche), Bratislava (najviac centrálne 

dohodnutých extra pozícií), Poprad a Žilina (najviac extra pozícií dohodnutých obchodným 

zástupcom), Bratislava a Poprad (najmenej výskytov POP), Košice a Prešov (najmenej 

výskytov POP sekundárne na predajnej ploche). 

4.2.4 Analýza naplnenia pozorovaných kritérií podľa nezávislých premenných 

u domácich sietí a nezávislého maloobchodu 

Miera naplnenia kritérií podľa regiónu a maloobchodného formátu je uvedená 

v prílohe 6, Tab.  36 a Tab.  37. 

Maloobchodný formát (typ predajne) 

Hodnotenie úspešnosti jednotlivých maloobchodných formátov podľa pozorovaných 

kritérií vyčlenilo formát veľká samoobsluha ako formát, v ktorom dochádzalo k splneniu 

pozorovaných kritérií v najvyššej miere. Veľká samoobsluha vykázala najvyšší výskyt 

kladného hodnotenia v kritériách prítomnosť kľúčového sortimentu, výskyt prvej pozície 

výrobcu v smere nákupu zákazníka, dodržanie spoločného bloku výrobkov v hlavnej sekcii, 

výskyt chladničky výrobcu a zároveň dodržanie doplnkových požiadaviek pre udelenie bodu 
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za splnenie kritéria, výskyt stojanu dodávaného výrobcom a zároveň dodržanie doplnkových 

požiadaviek vzťahujúcich sa k stojanu, sekundárne umiestnenie cenoviek a výskyt POP 

materiálov výrobcu v hlavnej sekcii a sekundárne na predajnej ploche. 

Zaujímavosťou v týchto výsledkoch je to, že POP materiály sa najviac nachádzali vo 

veľkých samoobsluhách, avšak pri zahrnutí konkurenčných POP materiálov do hodnotenia 

bolo najviac kladných bodov za toto kritérium priradených vo formáte pultová predajňa. 

Zdôvodnenie môže súvisieť s rozmerovými obmedzeniami tohto formátu, kde pri umiestnení 

jedného POP materiálu nezostáva miesto na konkurenčný POP materiál, čím sa zvyšuje 

vnímanie práve jedinečne vystaveného POP materiálu výrobcu na predajnej ploche. Tieto 

závery platia nielen pre umiestnenie POP materiálov v hlavnej sekcii výrobku, ale 

i sekundárne na predajnej ploche. 

Región  

Pri porovnaní výsledkov medzi regiónmi boli identifikované dva regióny, ktoré oproti 

ostatným vykazovali najnižšiu mieru splnenia kritérií. Jednalo sa o Bratislavu (výskyt stojanu 

výrobcu, sekundárne umiestnenie cenoviek, umiestnenie POP v hlavnej sekcii a sekundárne) 

a Prešov (výskyt prvej pozície v smere nákupu zákazníka, prítomnosť chladničky výrobcu 

a pridelené body za toto kritérium, prítomnosť stojanu výrobcu). 

Miera naplnenia niektorých kritérií bola medzi regiónmi porovnateľná. Jednalo sa 

o dodržanie spoločného bloku a horizontálneho usporiadania v hlavnej sekcii a v regáli.  

4.2.5 Faktorová analýza pozorovaných kritérií 

Cieľom faktorovej analýzy pozorovaných kritérií bolo znížiť počet premenných, ktoré 

by sa následne stali podkladom pre zhlukovú analýzu obchodných zástupcov. Do faktorovej 

analýzy boli zahrnuté všetky pozorované kritériá TSI, a to za medzinárodné siete a domáce 

siete a nezávislý maloobchod zvlášť. Všetky kritériá mali dichotomický charakter, tzn. boli 

hodnotené 0 alebo 1 podľa ne/splnenia na predajnej ploche. 

Medzinárodné siete 

U medzinárodných sietí bolo identifikovaných 6 nových faktorov, u ktorých je možné 

nájsť i logické prepojenie (viď Tab. 4.15 a príloha 9, Tab.  53). 



100 

 

Tab. 4.15: Faktorová analýza pozorovaných kritérií (medzinárodné siete) 

 

Nové faktory boli pomenované čo najviac priľahlými názvami. K faktoru uloženie 

tovaru patrí doloženosť tovaru a splnenie horizontálneho usporiadania v hlavnej sekcii 

i v regáli. Faktor extra pozícia veľmi logicky zahŕňa extra pozíciu dohodnutú obchodným 

zástupcom i centrálne. Ako faktor podpora predaja boli identifikované kritériá sekundárna 

pozícia, dlhodobo nízka cena a prítomnosť chladničky výrobcu. Kritériá vzťahujúce sa 

k predajnej ploche (sekundárna pozícia, POP, prítomnosť kľúčového sortimentu a splnenie 

kritéria space) boli nazvané faktor plocha. K faktoru prezentácia boli priradené pozorované 

kritériá cenovky, rovnaké ceny, FIFO a čistota. Posledný faktor nazvaný výlučnosť zahŕňa 

prvú pozíciu v smere pohybu zákazníka v hlavnej sekcii výrobku (exkluzívne plnené 

kritérium) a takisto prítomnosť tovaru v chladničke maloobchodníka. U niektorých faktorov 

je priradenie kritérií jednoznačné. 

Obchodných zástupcov je možné pomocou zhlukovej analýzy na základe nových 

faktorov rozdeliť do 15 skupín, ktoré nie sú rovnako početné. K skupinám 10 až 15 bol 

priradený vždy len jeden obchodný zástupca. Dendrogram zobrazujúci rozdelenie 

obchodných zástupcov do skupín je uvedený v prílohe 9, Obr.  16. Miera naplnenia kritérií 

(viď Tab. 4.16) nie je vo všetkých zhlukoch rovnaká. Od ostatných zhlukov sa výrazne 

odlišuje zhluk 15, kde nie je splnené kritérium kľúčový sortiment, a zhluk 14, kde neexistujú 

kritériá s mierou naplnenia nižšou ako 10 %. Najviac problematickými faktormi sú podpora 

predaja, plocha a výlučnosť. 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

uloženie tovaru extra pozícia podpora predaja plocha prezentácia výlučnosť 

hor_pozicia_hlsekcia ,881           
hor_pozicia_regal ,867           
dolozenost ,358         -,314 
extra_pozicia_OZ   -,825         
extra_pozicia_central   ,776         
akciova_cena     ,770       
chladnicka_znacka_body     ,701       
sek_POP_body     ,508       
sek_pozicia_body       ,693     
POP_body       ,477     
space       ,469     
sortiment       ,340     
cenovky         ,674   
rovnaké ceny         ,582   
FIFO         ,501   
cistota         ,347   
chladnicka_predajna_body           ,720 
prva_pozicia_znacky ,359         ,546 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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Tab. 4.16: Miera naplnenia kritérií podľa zhlukov obchodných zástupcov (v %, medzinárodné siete) 

 

Domáce siete a nezávislý maloobchod 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu bol realizovaný podobný postup  

faktorovej analýzy ako u medzinárodných sietí. Rozdelenie kritérií do faktorov bolo v tomto 

prípade ešte logickejšie ako u medzinárodných sietí (až na posledný faktor chladnička). Toto 

rozdelenie je možné vidieť v Tab. 4.17 (a príloha 9,Tab.  54 a Tab.  55). Nové faktory boli 

nazvané na základe toho, aké kritériá k nim boli priradené.  

Tab. 4.17: Faktorová analýza pozorovaných kritérií (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Následnou zhlukovou analýzou boli vytvorené skupiny obchodných zástupcov, ktoré 

mali vykazovať podobné úrovne naplnenia nových faktorov. K zhlukom 9, 11, 12, 14 a 16 bol 

priradený vždy len jeden obchodný zástupca. Dendrogram rozloženia je k dispozícii v prílohe 

9, Obr.  17. Ako je vidieť z Tab. 4.18, u niektorých zhlukov (4, 5, 8, 9) neexistujú kritériá 

nové 
kritériá 

kritériá/zhluky 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 

uloženie 
tovaru 

horiz. usp.- hl. sekcia 50 91 82 72 55 62 96 49 75 100 17 100 100 

horiz. usp. - regál 50 89 82 70 57 71 100 75 100 100 38 100 100 

doloženosť 98 98 98 90 91 100 100 99 100 80 75 100 100 

extra 
pozícia 

extra pozícia lokálna 21 22 32 31 28 33 33 32 75 0 25 17 0 

extra pozícia centrálna 16 32 29 31 33 48 29 21 0 20 54 83 100 

podpora 
predaja 

dlhodobo nízka cena 5 9 6 7 6 10 8 5 0 20 8 33 25 

chladnička výrobcu 16 14 37 43 42 10 71 3 0 20 88 50 0 

POP - sekundárne  0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17 0 

plocha 

sekundárna pozícia 2 4 16 13 18 43 8 19 75 0 0 17 0 

POP - hl. sekcia 8 6 7 8 19 10 13 8 0 0 0 33 0 

space 42 72 69 62 68 81 83 56 100 20 58 83 25 

kľúčový  sortiment 38 32 48 37 45 29 21 44 100 40 54 33 0 

prezentácia 

prítomnosť cenoviek 83 84 89 78 80 62 100 65 100 60 88 100 75 

rovnaké ceny 87 80 88 87 87 100 88 65 75 40 96 83 75 

rotácia zásob 95 94 97 91 76 95 92 84 100 100 96 100 100 

čistota - hl. sekcia 98 95 98 97 93 95 100 93 100 100 100 100 100 

výlučnosť 
chladnička MO 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 4 33 0 

prvá pozícia 38 69 69 70 61 81 100 35 50 60 50 67 75 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

usporiadanie - 
hlavná sekcia plocha 

usporiadanie - 
regál 

podpora 
predaja sortiment aktuálnosť chladnička 

horizon_usp_hls ,772   ,232         
spoločnýblok_hls ,736   ,273       ,158 
cenovky_primárne ,565       ,116 ,185 -,251 
prvá_pozícia ,446 ,292         ,166 
FWS   ,904           
space   ,903           
horizon_usp_regs ,125   ,873         
spoločnýblok_regs ,186   ,858         
POP_sekundárne_body       ,735       
POP_body       ,728       
cenovky_sekundárne       ,667       
odporúčaný_sortiment         ,853     
Kľúčový_sortiment ,112       ,815   ,232 
FIFO     ,147     ,772   
čistota     -,137     ,737   
POP_aktuálne     ,257 ,167   ,299   
chladnička_výrobca_body ,141       ,170   ,635 
stojan_výrobca_body ,118       ,175 ,100 ,620 
rovnaké_ceny ,201       ,219 ,246 -,505 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 
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s mierou naplnenia nižšou ako 10 %. Najviac problematickými kritériami sú podpora predaja, 

sortiment a posledné kritérium chladnička.  

Tab. 4.18: Miera naplnenia kritérií podľa zhlukov obchodných zástupcov (v %, domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

4.3 Analýza zhlukov podľa nezávisle premenných  

4.3.1 Medzinárodné siete 

Obchodní zástupcovia 

Obchodní zástupcovia boli pomocou zhlukovej analýzy podľa hodnoty TSI za 

jednotlivé identifikačné znaky, tzn. regiónu, obchodného reťazca, maloobchodného formátu 

a mesiaca pozorovania rozdelení do zhlukov.  

Celkový počet obchodných zástupcov vstupujúcich do analýzy bol 75, pričom 

následnou analýzou boli rozdelení do 47 skupín. Tento počet bol však príliš veľký a na 

základe týchto výsledkov nebolo možné vytvoriť zmysluplné výstupy, keďže veľký počet 

zhlukov obsahoval práve jedného obchodného zástupcu. Preto bol nadefinovaný absolútny 

počet zhlukov, do ktorých mali byť reprezentanti zaradení, a to hodnotou 13, čo zodpovedá 

počtu supervisorov v dátovom súbore. 

Výsledné rozdelenie obchodných zástupcov je uvedené v prílohe 10, Tab.  56. 

Skupiny sa v zásade neodlišujú celkovou priemernou hodnotu TSI u jednotlivých obchodných 

zástupcov, čo je možné pozorovať po ich zoradení podľa priemernej hodnoty TSI a následnej 

analýze priradenia k skupine. Ani táto úprava však nevytvorila skupiny, u ktorých bolo možné 

zistiť podobné znaky. 

nové faktory kritériá/zhluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

usporiadanie 
hl.s. 

horiz. usp. - hl. sekcia 71 77 61 85 83 58 94 57 98 80 90 50 30 77 53 93 

spoločný blok - hl. sekcia 82 80 71 90 83 77 92 75 97 80 92 65 57 81 83 93 

prítomnosť cenoviek 80 90 85 84 92 85 94 66 96 81 93 55 67 93 90 100 

prvá pozícia 72 84 83 93 86 44 91 89 92 82 92 95 80 71 83 98 

plocha 
FWS 57 53 58 78 78 53 86 84 60 77 88 80 83 36 50 78 

space 55 53 54 79 82 40 86 81 68 75 91 80 77 27 67 80 

usporiadanie 
regál 

horiz. usporiadanie - regál 75 70 63 81 59 66 84 75 89 76 84 90 57 77 50 55 

spoločný blok - regál 83 80 74 88 73 70 90 85 97 82 91 95 60 83 53 73 

podpora 
predaja 

prítomnosť POP - sekundárne 9 14 10 18 34 5 11 12 18 6 38 10 7 4 17 10 

prítomnosť POP - hl. sekcia 9 12 10 16 20 10 8 10 18 7 41 0 0 2 7 48 

sekundárne ocenenie 8 15 7 12 21 28 10 10 18 6 9 0 7 2 10 5 

sortiment 
odporúčaný sortiment 15 21 30 23 33 38 62 17 40 8 62 5 3 12 10 18 

kľúčový sortiment 45 61 62 54 72 65 89 42 71 29 87 35 33 49 37 50 

aktuálnosť 

rotácia zásob 98 93 80 98 98 99 99 100 100 92 100 100 97 99 100 100 

čistota - hl. sekcia 97 88 92 97 100 99 99 97 100 97 100 80 90 100 100 100 

aktuálnosť POP 88 89 53 89 85 95 97 88 98 81 98 95 63 88 60 73 

chladnička 

chladnička výrobcu 13 10 20 28 62 7 34 25 21 14 27 10 27 10 10 13 

stojan výrobcu 16 11 19 21 33 21 36 18 25 9 8 5 3 10 3 43 

rovnaké ceny 92 94 83 93 94 93 98 89 97 73 91 100 60 94 80 93 
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Obchodné formáty 

Maloobchodné formáty boli pomocou zhlukovej analýzy rozdelené na dve skupiny. 

V prvej skupine sa nachádzal formát hypermarket a supermarket a v rámci druhej skupiny 

formát cash&carry (ktorý je v teórii zaraďovaný k veľkoobchodom, jeho ponechanie 

v dátovom súbore bolo vysvetlené v popise metodiky práce). Toto rozdelenie je logické 

z dôvodu primárnej cieľovej skupiny zákazníkov i s ohľadom na účel nákupu v týchto 

formátoch a  charakteristické znaky formátov. Rozdelenie bolo realizované na základe 

priemerných hodnôt TSI podľa identifikačných znakov ako región, mesiac pozorovania a pod. 

Výsledky sú uvedené v prílohe 10, Obr.  18. 

Obchodné reťazce 

Rozdelenie obchodných reťazcov do skupín prebehlo podobne ako predchádzajúce 

analýzy, bola vytvorená samostatná dátová matica s priemernými hodnotami TSI za 

jednotlivé nezávisle premenné rozčlenené podľa kategórií.  

Ideálne sa javí rozdelenie na tri skupiny, zvlášť na Metro, reťazec Carrefour 

a posledná skupina súhrnne obsahuje reťazce Ahold, Billa, Kaufland a Tesco. Samostatné 

skupiny tvorí reťazec operujúci vo formáte cash&carry a druhý reťazec vo formáte 

hypermarket. V rámci tretej skupiny sa nachádza reťazec operujúci v dvoch formátoch – 

hypermarket i supermarket,  ďalej dva obchodné reťazce prevádzkujúce hypermarkety (jeden 

z nich diskontne orientovaný) a jeden obchodný reťazec realizujúci maloobchodný predaj vo 

formáte supermarket s všeobecne vyššou cenovou hladinou oproti ostatným reťazcom. 

Výsledky sú uvedené v prílohe 10, Tab.  57 a Obr.  19.   

Regióny 

Podľa výsledkov zhlukovej analýzy by bolo vhodné rozdeliť regióny do 9 skupín 

(príloha 10, Tab.  58, Obr.  20). Toto členenie je príliš podrobné vzhľadom k celkovému 

počtu uvažovaných regiónov (11), pričom zlučuje len región Komárno a Trenčín a v druhej 

skupine Banskú Bystricu a Poprad. V prvom prípade sa jedná o regióny geograficky 

vzdialené, v druhom prípade vedľa seba ležiace. Ani pri nadefinovaní absolútneho počtu 

zhlukov, ktoré by zodpovedali administratívnemu rozdeleniu Slovenska na západ, stred 

a východ, neboli identifikované logické spoločné skupiny. 
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Mesiac pozorovania 

Analýza mesiaca pozorovania prostredníctvom priemeru TSI za všetky kategórie 

premenných vytvorila niekoľko skupín, objekty ktorých sa na seba logicky viažu. Prvú 

skupinu tvorí máj, jún, júl (mesiace s vyššou priemernou teplotou, ktorá môže podporiť nákup 

sledovaného produktu – piva), ďalšou skupinou je február, marec, ku ktorej je možné zaradiť 

i apríl a január. Tretia skupina je tvorená novembrom a decembrom, ku ktorým je možné 

pripojiť i august, september a október a následne vytvoriť väčší zhluk. Jedná sa vždy 

o obdobia, ktoré sa nachádzajú vedľa seba. Výsledky priemernej hodnoty TSI za tieto obdobia 

teda spolu súvisia a vykazujú podobné vlastnosti (viď Obr. 4.7 a prílohu 10, Tab.  59). Presne 

rovnaké rozdelenie vzniklo i u domácich sietí a nezávislého maloobchodu (príloha 10, Tab.  

61).  

Obr. 4.7: Dendrogram mesiaca pozorovania (medzinárodné siete) 

 

4.3.2 Domáce siete a nezávislý maloobchod 

Obchodní zástupcovia 

Snaha o vytvorenie skupín obchodných zástupcov na základe priemeru TSI za 

jednotlivé kategórie premenných priniesla, rovnako ako u medzinárodných sietí, príliš veľký 

počet zhlukov, až 50 (pričom počet obchodných zástupcov bol 81). Za účelom nižšej úrovne 

podrobnosti bol stanovený presný počet zhlukov, a to 13, čo zodpovedalo počtu supervisorov 

vyskytujúcich sa v súbore. Ani v tomto prípade sa nepodarilo nájsť konkrétne spoločné znaky, 

napr. podobnú úroveň TSI, príslušnosť k regiónu alebo prevažujúce typy maloobchodných 

jednotiek náležiacich obchodnému zástupcovi (viď príloha 10, Tab.  60).  
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Obchodné formáty 

Pri členení maloobchodných formátov na dve skupiny došlo k vyčleneniu formátu 

čerpacia stanica. Pri podrobnejšom členení na 3 skupiny došlo k spojeniu formátu malá 

a veľká samoobsluha (viď Obr. 4.8). Oba výsledky majú svoje odôvodnenie. Vyčlenenie 

čerpacej stanice súvisí s absolútne odlišným priestorom, ktorý má výrobok v tomto formáte 

k dispozícii. Jedná sa hlavne o počty facingov, šírku ponúkaného sortimentu a sprievodné 

komunikačné materiály. V prípade ešte podrobnejšieho členenia bol zvlášť uvedený formát 

pultová predajňa, ktorý je takisto svojimi charakteristikami odlišný v porovnaní s malou 

a veľkou samoobsluhou, ktoré sa zase vzájomne odlišujú veľkosťou (často hodnotenou 

počtom pokladníc). 

Obr. 4.8: Icicle Plot (cencúľový diagram) rozdelenia maloobchodných formátov (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Regióny 

Jednotlivé regióny sú viac menej samostatné jednotky. Jediným výraznejším zhlukom 

sú regióny Trenčín a Trnava, ktoré sa geograficky nachádzajú vedľa seba. Na ďalších 

úrovniach je možné spojiť postupne všetky jednotlivé regióny do jednej skupiny, ako je vidieť 

v prílohe 10, Tab.  62.  

4.4 Analýza TSI podľa osoby obchodného zástupcu 

4.4.1 Medzinárodné siete 

Obchodný zástupca by mal byť práve tým článkom, ktorý rozhoduje o úspechu značky 

v maloobchodnej jednotke. Svojimi aktivitami a pôsobením na distribučné medzičlánky môže 

zlepšiť alebo naopak zhoršiť pozíciu výrobcu v predajni. Preto je dôležité zistiť, do akej miery 

sú jeho výkony premenlivé, a to nielen v čase a ako tieto výkony hodnotiť.  
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V Tab. 4.19 je možné vidieť rebríček obchodných zástupcov, ktorí dosiahli najvyššie 

priemerné hodnoty TSI počas celého svojho pôsobenia na tejto pozícii. Priemerne najvyššie 

hodnoty TSI boli dosiahnuté v regiónoch Banská Bystrica, Košice, Žilina, Rimavská Sobota 

a Komárno. 

Tab. 4.19: Rebríček TOP 11 obchodných zástupcov podľa priemernej ročnej hodnoty TSI (medzinárodné 

siete) 

 

Najvyššie dosiahnuté absolútne hodnoty TSI (príloha 11, Tab.  63) nepoukazujú na to, 

že by boli dosahované rovnakým obchodným zástupcom (v 17 hodnotách TSI nad 75 % sa 

opakovane vyskytuje iba oz57, oz34 a oz11, ostatní obchodní zástupcovia sú zastúpení len 

jedenkrát), je možné pozorovať viacnásobné zastúpenie regiónu (štyrikrát Banská Bystrica 

a Komárno, trikrát región Košice). Pritom sa medzi týmito 17 pozorovanými 

maloobchodnými jednotkami s najvyšším TSI nachádzajú len 3 reťazce zo 6 možných 

(Ahold, Billa a Tesco). Hodnota TSI závisí na osobe obchodného zástupcu, pričom sila 

závislosti je vysoká (η=0,404), viď Tab. 4.20 a Tab. 4.21.  

Tab. 4.20: Analýza rozptylu TSI podľa obchodného zástupcu (medzinárodné siete) 

 

Tab. 4.21: Sila závislosti podľa obchodného zástupcu (medzinárodné siete) 

 

Vzhľadom k tomu, že v súbore sa vyskytli prípady, kedy obchodný zástupca pracoval 

len jeden alebo dva mesiace z celého roka, môžu byť výsledky týmto faktom poznamenané. 

Pri vyhodnotení vzťahu medzi absolútnym počtom predajní prislúchajúcich obchodnému 

por_c OZ_kod Mean Count region 

1 oz64 ,62 6 BB 
2 oz72 ,61 12 KE 
3 oz21 ,59 16 ZA 
3 oz38 ,59 12 ZA 
3 oz49 ,59 12 RS 
6 oz57 ,57 48 KO 
6 oz62 ,57 12 ZA 
8 oz40 ,56 12 KO 
8 oz60 ,56 12 KE 
8 oz65 ,56 72 ZA 
8 oz71 ,56 36 KE 
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zástupcovi a priemerom TSI za obchodného zástupcu však nebol preukázaný vzťah (hladina 

významnosti sig. je väčšia ako 0,05). Priemerná hodnota TSI za obchodného zástupcu 

nezávisí na počte pozorovaní, ktoré vstupujú do výpočtu (výsledky v prílohe 11, Tab.  64).  

Fluktuácia obchodných zástupcov 

Priemerná hodnota TSI sa u všetkých obchodných zástupcov vyvíjala nerovnomerne 

v priebehu celého roka, v niektorých mesiacoch sa nachádzala nad a v iných pod priemerom 

regiónu. Zo všetkých obchodných zástupcov existuje len malý počet (pribl. 11), u ktorých sa 

výsledky dlhodobo nachádzali nad priemerom konkrétneho regiónu a pod priemer regiónu sa 

vychýlili maximálne dvakrát. Analýza, výsledky ktorej sú prezentované v nasledujúcom texte, 

prebiehala pomocou priemerných hodnôt TSI za obchodných zástupcov a bol sledovaný vývoj 

hodnoty TSI v čase. 

Trendy výkonov obchodných zástupcov, ktorí nahradili odchádzajúcich zástupcov, nie 

sú jednoznačné. V regióne Bratislava došlo k výmene jedného obchodného zástupcu, pričom 

jeho nasledovník (mal k dispozícii tie isté maloobchodné jednotky) sa z dlhodobých 

podpriemerných výsledkov TSI dostal nad priemernú úroveň za všetky tri mesiace a jeho 

výkon stúpal. Z tohto výsledku je možné predpokladať, že pôvodný obchodný zástupca 

nevyužíval potenciál jemu pridelených maloobchodných jednotiek. 

V regióne Banská Bystrica došlo k viacerým výmenám maloobchodných jednotiek 

medzi obchodnými zástupcami, tieto výmeny však boli osamotené, tzn. nedošlo k výmene 

obchodného zástupcu celého súboru maloobchodných jednotiek, ale z tohto súboru bola 

vyčlenená len jedna, ktorá bola preradená k inému obchodnému zástupcovi. Do priemeru sa 

však počíta aktivita obchodného zástupcu za všetky maloobchodné jednotky, ktoré obsluhuje, 

nie je preto možné len na základe priemernej hodnoty TSI u obchodného zástupcu 

jednoznačne usúdiť, či táto výmena prispela k zlepšeniu pozície a prezentácie značky 

v konkrétnych maloobchodných jednotkách, kde došlo k zmene obchodného zástupcu.  

Po prepočte priemeru za každého obchodného zástupcu len za sledované 

maloobchodné jednotky v jednotlivých mestách regiónu, u ktorých došlo k výmene 

reprezentanta, je možné konštatovať, že priemerná hodnota TSI sa odlišuje. Len približne 

v jednej pätine prípadov sa zmena obchodného zástupcu premietla do rastu priemernej 

hodnoty TSI, pričom počet zmien za všetky mestá v regióne Banská Bystrica bol 14.  

V regióne Košice došlo len k jednej zmene, resp. príchodu obchodného zástupcu, 

ktorá bola spôsobená vznikom novej maloobchodnej jednotky. Nie je teda možné posúdiť 
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vplyv zmeny obchodného zástupcu na hodnotu TSI za novú predajňu, ktorá predtým logicky 

nemohla byť hodnotená. 

V regióne Prešov nedošlo k zmenám obchodného zástupcu. Zo šiestich reprezentantov 

sa dlhodobo udržal nad priemernou úrovňou regiónu len jeden. 

V regióne Poprad pribudla jedna maloobchodná jednotka, čo znamenalo príchod 

nového obchodného zástupcu, resp. rozšírenie pôsobenia obchodného zástupcu z domácich 

sietí a nezávislého maloobchodu i na medzinárodné siete. Ďalšia zmena bola spôsobená 

odchodom jedného obchodného zástupcu a pridelením jeho mesta k oblasti pôsobenia iného 

súčasného obchodného zástupcu. Táto zmena priniesla pokles priemerného TSI o 1 %. 

Región Žilina bol počas celého roka stabilný, nedošlo k odchodu a ani k príchodu 

obchodného zástupcu a navyše sa nemenilo ani rozdelenie maloobchodných jednotiek medzi 

obchodnými zástupcami navzájom. Jedinou výnimkou bolo presunutie jednej maloobchodnej 

jednotky k inému obchodnému zástupcovi. Táto zmena priniesla medzimesačný pokles 

hodnoty TSI v tejto konkrétnej predajni o 5 %. V tejto oblasti sa vyskytol len jeden obchodný 

zástupca, ktorý sa dlhodobo držal nad priemerom regiónu. 

V regióne Rimavská Sobota bola zaznamenaná výrazná zmena pri presunutí dvoch 

maloobchodných jednotiek dvom obchodným zástupcom. V jednom prípade došlo k zvýšeniu 

priemernej hodnoty TSI o takmer 5 %, v druhom prípade bol zaznamenaný pokles TSI o 1 %. 

Počas celého roka sa dokázal udržať nad priemernou hodnotou regiónu jeden obchodný 

zástupca. 

Región Komárno nevykazoval žiadne zmeny obchodných zástupcov. Regionálne 

nadpriemerný TSI dosiahli až traja obchodní zástupcovia, čo je najviac zo všetkých regiónov. 

Oproti tomu región Nitra sa  vyznačoval veľkou premenlivosťou v zložení 

obchodných zástupcov a rozdelení maloobchodných jednotiek medzi nimi. Žiaden obchodný 

zástupca sa neudržal dlhodobo nad regionálnym priemerom TSI. Pri dvoch zmenách 

obchodných zástupcov došlo k zvýšeniu TSI o 1 %, avšak pri ďalšej zmene (tzn. 

maloobchodné jednotky obsluhovali traja OZ v priebehu roka) úroveň TSI poklesla až 

o 14 %. Výmena obchodného zástupcu teda nebola dobrým riešením. 

V regióne Trenčín sa po zmene obchodného zástupcu u dvoch predajní zvýšil 

priemerný TSI o 2 %, avšak i tak nedosiahli tieto predajne priemernú úroveň regiónu. Opäť 

žiaden obchodný zástupca nevykazoval dlhodobú aktivitu nad regionálnym priemerom. 
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Región Trnava sa od ostatných regiónov veľmi neodlišoval. Došlo v ňom k dvom 

zmenám obchodného zástupcu, z ktorých jedna nepriniesla pozitívny posun v TSI a druhá 

zvýšila TSI o 1 %.  

Z týchto zistení nie je možné poukázať na jednoznačný vplyv zmeny obchodného 

zástupcu na hodnotu TSI, a to smerom nadol alebo nahor. Vývoj TSI bude pravdepodobne 

závisieť na konkrétnych schopnostiach obchodného zástupcu, nastavení štandardov 

a podmienkach v danom regióne. 

4.4.2 Domáce siete a nezávislý maloobchod 

Výsledná hodnota TSI sa odlišuje podľa obchodného zástupcu i v súbore domácich 

sietí a nezávislého maloobchodu. Závislosť hodnoty TSI na obchodnom zástupcovi je silná 

(η=0,430). Tento výsledok bolo možné predpokladať, pretože reálne má práve obchodný 

zástupca výraznú povinnosť zabezpečovať prítomnosť, pozíciu a prezentáciu tovaru v 

maloobchodných jednotkách (Tab. 4.22 a Tab. 4.23). 

Tab. 4.22: Analýza rozptylu TSI podľa obchodného zástupcu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab. 4.23: Sila závislosti TSI na osobe obchodného zástupcu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu je zaujímavý fakt, že až 1100 

pozorovaní
27

 (13,5 % pozorovaní) vykazuje absolútnu hodnotu TSI nad 75 %. To je oproti 17 

pozorovaniam u medzinárodných sietí (0,71 % všetkých pozorovaní) výrazný rozdiel. V tejto 

časti súboru sú výraznejšie zastúpené regióny Košice a Žilina. Zastúpenie typu predajne 

(maloobchodného formátu) približne zodpovedá celkovému rozdeleniu súboru podľa tohto 

kritéria. Veľká samoobsluha je zastúpená asi o 2 % menej, naproti tomu malá samoobsluha 

                                                 

 

27 Z dôvodu rozsiahlosti tabuľky nie je táto tabuľka uvedená v texte dizertačnej práce ani v prílohovej časti. 
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asi o 7 % viac. Z pohľadu obdobia pozorovania nie je ani jeden mesiac oproti ostatným 

výraznejšie prítomný (viď výsledky v prílohe 12, Tab.  72 - Tab.  75).   

Zastúpenie obchodného zástupcu znázorňuje Obr. 4.9, kde je možné vidieť, že až 80 % 

výskytov TSI nad hodnotu 75 % (0,75 v absolútnom vyjadrení) zabezpečuje takmer 42 % 

obchodných zástupcov zo 77, ktorí aspoň jedenkrát vykázali TSI nad hodnotou 75 %.
28

 

Obr. 4.9: Kumulatívny podiel výskytov TSI nad 75 % (n=1100; domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Z hľadiska vplyvu počtu pozorovaní na priemernú hodnotu TSI nebol, podobne ako 

u medzinárodných sietí, zistený žiaden vzťah (hladina významnosti dosiahla hodnotu až 

0,940; príloha 11, Tab.  65). Počet pozorovaní, ktoré vstupujú do výpočtu nemá vplyv na 

výslednú priemernú hodnotu TSI za obchodného zástupcu. 

4.4.3 Závislosť TSI na osobe obchodného zástupcu podľa mesiaca pozorovania 

Hodnota TSI silne závisí na osobe obchodného zástupcu aj pri podrobnej analýze 

v jednotlivých mesiacoch, kedy bolo pozorovanie uskutočnené. Hodnota koeficientu η sa 

v jednotlivých mesiacoch výrazne nelíši. Pohybuje sa nad úrovňou 0,54, čo indikuje silnú 

závislosť (viď Tab. 4.24). Tento výsledok potvrdzuje predchádzajúce analýzy, kedy bol vplyv 

obchodného zástupcu na hodnotu TSI označený celkovo ako silný. Hodnotenie je u domácich 

sietí veľmi podobné ako u sietí medzinárodných, žiadne výrazné rozdiely sa v hodnote 

koeficientu η nevyskytujú, všetky sú nad hodnotou 0,5 (silná závislosť).  

                                                 

 

28 U medzinárodných sietí nie je tento graf realizovaný z dôvodu nízkeho počtu výskytov TSI nad 75 %. 
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Tab. 4.24: Sila závislosti TSI na obchodnom zástupcovi podľa mesiaca pozorovania (koeficient η) 

 

4.4.4 Závislosť TSI na osobe obchodného zástupcu podľa regiónu 

Účelom analýzy vplyvu obchodného zástupcu v jednotlivých regiónoch bolo zistenie, 

či existujú regióny, kde sú hodnoty TSI viac závislé na tom, ktorý obchodný zástupca danú 

maloobchodnú jednotku zabezpečuje. Pritom je zrejmé, že obchodný zástupca je vždy 

pridelený k určitému regiónu. Na výsledky však môže mať vplyv to, že obchodní zástupcovia 

sa mohli v priebehu roku presunúť z jedného regiónu do regiónu druhého, čo môže 

predstavovať len administratívny presun súvisiaci s prehodnotením príslušnosti k regiónu, 

alebo naopak presun z dôvodu tlaku na zmenu výkonu obchodného zástupcu. 

U medzinárodných sietí sa výsledky koeficientu η líšili len minimálne a poukazovali 

na slabú závislosť hodnoty TSI na osobe obchodného zástupcu pri rozdelení na regióny. To 

môže indikovať rozdielny potenciál jednotlivých regiónov, kedy obchodní zástupcovia 

patriaci k jednému regiónu majú vzájomne porovnateľné výsledky prezentované hodnotou 

TSI (viď príloha 11, Tab.  66).  

U domácich sietí a nezávislých maloobchodníkov boli výsledky podobné, avšak 

vyskytli sa dva regióny, ktoré oproti ostatným vykazovali stredne silnú závislosť hodnoty TSI 

na tom, ktorý obchodný zástupca je k danej maloobchodnej jednotke pridelený. Konkrétne šlo 

o Košice a Žilinu (príloha 11, Tab.  67). Opakovane sa jedná o rovnaké regióny, ktoré pri 

sledovaní hodnoty TSI nad 75 % vykazovali najvýraznejšie zastúpenie. Vysoká hodnota TSI 

bude v týchto regiónoch pravdepodobne výraznejšie závislá na aktivitách obchodného 

zástupcu.  

    Medzin. siete Dom. siete a nez. maloobchod 

január Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,606 ,578 

február Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,600 ,575 

marec Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,583 ,569 

apríl Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,660 ,586 

máj Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,686 ,558 

jún Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,668 ,585 

júl Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,566 ,561 

august Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,600 ,610 

september Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,636 ,556 

október Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,542 ,503 

november Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,562 ,542 

december Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,556 ,628 
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4.5 Analýza TSI vzhľadom k ostatným externým faktorom 

4.5.1 Analýza TSI podľa supervisora 

Supervisorovi je väčšinou zverený jeden región a zodpovedá za jednotlivých 

obchodných zástupcov pracujúcich priamo v teréne. V dátovom súbore došlo k preradeniu 

maloobchodných jednotiek medzi regiónmi, a preto sa menilo aj ich zaradenie pod 

supervisora. Samotný vplyv supervisora nemusí byť veľký, pretože väčšinou nepracuje 

priamo v teréne, ale ma zodpovednosť za jemu podriadených obchodných zástupcov. To 

znamená, že jeho vplyv, i keď bude preukázaný, bude odvodený od vplyvu obchodného 

zástupcu, pretože medzi premennými obchodný zástupca a supervisor existuje silná závislosť. 

Priemerné hodnoty TSI kolíšu medzi supervisormi asi o 12 %. Porovnanie s celkovým 

priemerom za všetky medzinárodné siete (0,49) ukazuje, že 5 supervisorov sa nachádza pod 

touto hranicou (Tab. 4.25). U domácich sietí a nezávislých maloobchodníkov sú výsledky 

obdobné. Priemery supervisorov sa líšia, pohybujú sa od 0,53 do 0,63, pričom 7 z 13 

obchodných zástupcov sa nachádza nad celkovým priemerným TSI.  

Tab. 4.25: Priemerné hodnoty TSI za supervisorov a počet maloobchodných jednotiek 

 

V oboch súboroch sú rozdiely v hodnotách TSI u jednotlivých supervisorov sú 

štatisticky významné (tzn., že hodnoty mediánov v jednotlivých skupinách nie sú totožné). 

Sila sila vplyvu nie je vysoká, ale pohybuje sa na strednej úrovni.  

Koeficient η dosahuje v oboch dátových súboroch podobnú hodnotu (0,286 

u medzinárodných sietí a 0,249 u domácich sietí a nezávislého maloobchodu). Výsledky sú 

uvedené v Tab. 4.26 a Tab. 4.27. 

OZS_kod 
TSI_arit (MS) TSI_arit (DSaNM) 

Mean Count Mean Count 
 ozs1 0,48 307 0,53 720 

ozs2 0,54 24 0,59 120 
ozs3 0,51 178 0,6 683 
ozs4 0,52 151 0,55 487 
ozs5 0,51 223 0,59 710 
ozs6 0,55 174 0,63 840 
ozs7 0,46 312 0,54 560 
ozs8 0,48 144 0,63 480 
ozs9 0,46 139 0,54 719 

ozs10 0,51 244 0,54 720 
ozs11 0,53 181 0,62 960 
ozs12 0,43 231 0,53 801 
ozs13 0,47 95 0,57 350 
Total 0,49 2403 0,57 8150 

 



113 

 

Tab. 4.26: Analýza rozptylu TSI podľa supervisora (vľavo medzinárodné siete, vpravo domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

  

Tab. 4.27: Hodnota TSI podľa supervisora (vľavo medzinárodné siete, vpravo domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

4.5.2 Analýza TSI podľa mesiaca pozorovania 

Vývoj priemernej hodnoty TSI u medzinárodných sietí  je možné vysvetliť v súvislosti 

s rozmiestnením období, v ktorých spotrebitelia vykazujú vyšší dopyt (viď Obr. 4.10).  

Obr. 4.10: Vývoj TSI v čase (priemer, medián) 

 

Decembrové hodnoty TSI ešte pravdepodobne nezachytávajú nárast množstva aktivít 

výrobcu za účelom zlepšenia pozície a prezentácie na predajnej ploche pred Vianocami, a to 

z toho dôvodu, že pozorovania boli realizované väčšinou na začiatku mesiaca. Vysoké 

januárové hodnoty môžu súvisieť s veľkým predzásobením pred Vianocami a Silvestrom. 

Zároveň môžu byť príčinou zvyšky po propagačných aktivitách pred vianočnými sviatkami. 

Následný prepad vo februári a marci môže vyplývať zo škrtov v rozpočtoch domácností a s 

tým súvisiacim poklesom dopytu, čo sa prejaví v zníženej aktivite firmy pri zabezpečovaní 

pozície a prezentácie produktu v predajni. 

 Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent (domáce siete a nezávislý maloobchod) ,286 

TSI_arit Dependent (medzinárodné siete) ,249 
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U domácich sietí a nezávislého maloobchodu je možné aprílové vyššie hodnoty, 

podobne ako u medzinárodných sietí, asociovať s veľkonočnými sviatkami, kedy sa predajne 

predzásobujú s očakávaním vyššieho dopytu zákazníkov. Menší výkyv nastal i v prvom 

letnom mesiaci júli a rovnaká hodnota bola dosiahnutá na konci roka, v decembri. 

Sila závislosti TSI na období pozorovania je nízka (u medzinárodných sietí η=0,217, 

u domácich sietí a nezávislého maloobchodu η=0,126). Výsledky sú uvedené v Tab. 4.28 a 

Tab. 4.29. Z týchto výsledkov je možné dedukovať, že hodnotenie práce obchodných 

zástupcov v maloobchodných jednotkách je možné realizovať s využitím TSI, pretože jeho 

hodnoty sú v čase porovnateľné a len slabo závisia tom, kedy je pozorovanie uskutočnené. 

Tým dochádza k eliminácii prekážky hodnotenia novo nastupujúceho obchodného zástupcu. 

Nie je možné s určitosťou definovať tzv. lepšie alebo horšie obdobie, kedy sú automaticky 

dosahované vyššie alebo naopak nižšie výkony merané pomocou TSI. 

Tab. 4.28: Analýza rozptylu TSI podľa mesiaca pozorovania (vľavo medzinárodné siete, vpravo domáce 

siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab. 4.29: Sila závislosti TSI na mesiaci pozorovania 

 

Závislosť TSI na mesiaci pozorovania podľa obchodného zástupcu  

V tomto prípade bolo účelom zistiť, do akej miery je obdobie pozorovania 

ovplyvňujúcim faktorom hodnoty Total Shopscore Indexu, ak je vplyv mesiaca sledovaný 

zvlášť za každého obchodného zástupcu.  

Hodnota TSI sa mení v závislosti na mesiaci pozorovania u všetkých obchodných 

zástupcov, pričom táto zmena nie je náhodná. Závislosť na období sa u jednotlivých 

obchodných zástupcov pohybuje od slabej až po najvyššiu, kedy je koeficient η rovný 

hodnote 1. Najnižšie hodnoty koeficientu (viď príloha 11, Tab.  68) vykázali obchodní 

zástupcovia, ktorí v priebehu roka pracovali len dva alebo tri mesiace, takže počet pozorovaní 

zahrnutých do analýzy bol oproti ostatným nízky. Za takto krátke obdobie nebola závislosť 

Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent (medzinárodné siete) ,217 

TSI_arit Dependent (domáce siete a nezávislý maloobchod) ,126 
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výsledku TSI na mesiaci pozorovania preukázaná. Na druhej strane sa vyskytlo množstvo 

prípadov, kedy koeficient potvrdil veľmi silnú závislosť výsledku TSI na mesiaci pozorovania 

u rôznych obchodných zástupcov. Z toho je možné dedukovať,  že i keď sa hodnota TSI mení 

v závislosti na mesiaci len slabo (viď Tab. 4.29), pri sledovaní zmeny za jednotlivých 

obchodných zástupcov sa vyskytujú rôzne výsledky a obdobie, v ktorom je pozorovanie 

realizované, môže mať i silný vplyv na výslednú hodnotu TSI.  

4.5.3 Analýza TSI podľa regiónu 

Hodnota TSI je z veľkej miery (η=0,296 u medzinárodných sietí a η=0,265 

u domácich sietí a nezávislého maloobchodu) závislá na regióne, v ktorom je pozorovaná 

maloobchodná jednotka umiestnená (Tab. 4.30 a Tab. 4.31).  

Tab. 4.30: Analýza rozptylu TSI podľa regiónu (vľavo medzinárodné siete, vpravo domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

  

Tab. 4.31: Sila závislosti hodnoty TSI na regióne 

 

Je možné predpokladať, že v hodnotách TSI naprieč regiónmi budú rozdiely. Tieto 

rozdiely môžu vyplývať zo skutočnosti, že obchodní zástupcovia, ktorí pracujú v jednotlivých 

regiónoch sú relatívne stáli a menia sa len v ojedinelých prípadoch, napr. keď nedosahujú 

výkon predpokladaný zo strany zamestnávateľa. Okrem toho sa môže prejaviť vplyv 

ekonomických podmienok regiónu, ktoré súvisia napr. s nerovnomerným pokrytím územia 

obchodnými reťazcami a rozdielnou kúpyschopnosťou obyvateľstva, tzn. potenciálom 

regiónu. V súvislosti s rozdielnou výkonnosťou regiónov by bolo vhodné nastaviť minimálne 

hranice TSI, ktorých dosiahnutie zo strany obchodného zástupcu by mohlo byť vnímané ako 

úspech. 

U medzinárodných sietí je zaujímavosťou, že najvyššiu priemernú hodnotu TSI 

vykazuje región Žilina, ktorý oproti regiónu s najvyššou kúpnou silou na Slovensku, 

Bratislave, nadobúda hodnotu o 10 % vyššiu. Najlepšie výsledky je možné pozorovať 

Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent (medzinárodné siete ,298 

TSI_arit Dependent (domáce siete a nezávislý maloobchod ,265 
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v regióne Košice, Žilina a Trenčín, pričom tieto regióny sa vyskytujú i v rebríčku najlepších 

výsledkov Total Shopscore Indexu za všetky pozorovania v medzinárodných sieťach (viď 

príloha 11, Tab.  69 a Obr.  21). U domácich sietí a nezávislého maloobchodu je rozdelenie 

hodnôt v jednotlivých regiónoch je najviac priaznivé v regióne Košice a Žilina,  kde sa až 

75 % hodnôt vyskytuje pod hranicou 0,75, resp. 0,77, čo sú najvyššie hodnoty tretieho 

kvartilu medzi regiónmi. Rozdelenie hodnôt je k dispozícii v prílohe 11, Obr.  22 a Tab.  70. 

4.5.4 Analýza TSI podľa obchodného reťazca 

Rozdiely v TSI podľa obchodného reťazca boli skúmané len u medzinárodných sietí. 

U domácich sietí a nezávislých maloobchodníkov nebolo možné jednoznačne priradiť každú 

sledovanú maloobchodnú jednotku ku konkrétnemu reťazcu, a to z dôvodu existencie 

nezávislého maloobchodu, kde každá predajňa môže byť vlastnená samostatným 

podnikateľom bez príslušnosti k reťazcu. Okrem toho domáce siete často operujú len na 

obmedzenom území, napr. len v jednom regióne, takže výsledky by nemohli byť aplikované 

na celý dátový súbor. 

Hodnota TSI u medzinárodných sietí je ovplyvnená tým, v ktorom obchodnom reťazci 

bolo pozorovanie uskutočnené. Podľa analýzy rozptylu (Tab. 4.32) i podľa koeficientu η 

(0,429) sa jedná o silnú závislosť (Tab. 4.33).  

Tab. 4.32: Analýza rozptylu TSI podľa obchodného reťazca (medzinárodné siete) 

 

Tab. 4.33: Sila závislosti hodnoty TSI na obchodnom reťazci (medzinárodné siete) 

 

Obchodný reťazec, v ktorom dochádza k pozorovaniu, má silný vplyv na konečnú 

hodnotu TSI (zo všetkých skúmaných externých premenných vykazuje práve obchodný 

reťazec najvyšší vplyv na výslednú hodnotu TSI). Z tohto poznatku môže pre zadávateľa 

výskumu vyplynúť zásada stanovenia odlišných požadovaných štandardov pre obchodného 
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zástupcu, ktorý operuje v regióne, kde sú silne zastúpené reťazce s vyššou priemernou 

hodnotou TSI.  

Je nutné vziať do úvahy štruktúru obchodných reťazcov podľa obchodnej firmy, aby 

nenastala situácia, že obchodný zástupca, ktorý bude mať v súbore predajní väčšie zastúpenie 

medzinárodných sietí s vyššou predpokladanou hodnotou TSI, bude neobjektívne zvýhodnený 

pri porovnávaní výkonov obchodných zástupcov. V Tab. 4.34 sú uvedené priemerné hodnoty 

TSI za jednotlivé obchodné reťazce, pričom je zjavné, že medzi nimi existujú rozdiely.  

Tab. 4.34: Priemerná hodnota TSI za obchodné reťazce (medzinárodné siete) 

 

Závislosť TSI na obchodnom reťazci podľa regiónu 

Priemerná hodnota TSI sa u obchodných reťazcov líši, pričom sa nachádza medzi 0,38 

na strane jednej a 0,54 na strane druhej. Hodnota sa líši i pri podrobnejšom členení na 

regióny. Ako je vidieť na Obr. 4.11, obchodné reťazce nedosahujú vo všetkých regiónoch 

vyrovnanú priemernú hodnotu (viď tiež príloha 11, Tab.  71). 

Obr. 4.11: Priemerná hodnota TSI v obchodných reťazcoch podľa regiónu (medzinárodné siete) 

 

U troch obchodných reťazcov (Ahold, Carrefour a Metro) sa v niektorých regiónoch 

vyskytuje i hodnota TSI rovná 0. Tá je však spôsobená absenciou prítomnosti konkrétnej 

obchodnej spoločnosti v danom regióne. Obchodný reťazec ovplyvňuje to, akú hodnotu TSI 

je obchodný zástupca schopný v regióne dosiahnuť. Podľa výsledkov koeficientu η je možné 

usudzovať, že tento vzťah je v jednotlivých regiónoch rôzne silný (η v rozmedzí od 0,328 do 

0,645), takže sila závislosti variuje od silnej až po veľmi silnú (Tab. 4.35).  

obch_retazec Mean 

Ahold 0,54 
Billa 0,52 
Carrefour 0,5 
Kaufland 0,38 
Metro 0,45 
Tesco 0,48 
Total 0,49 
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Tab. 4.35: Sila závislosti hodnoty TSI na obchodnom reťazci podľa regiónu (medzinárodné siete) 

 

Najsilnejší vplyv obchodného reťazca je možné pozorovať v regióne Košice a Nitra. 

Zaujímavosťou je, že naopak najslabší vplyv (i keď stále interpretovaný ako stredne silný) bol 

preukázaný v regióne Bratislava a Trnava, ktoré patria k regiónom s najvyššou 

kúpyschopnosťou obyvateľstva, ale v ktorých existuje pravdepodobne i najsilnejší 

konkurenčný boj a obchodné reťazce nemajú výlučné alebo špecifické postavenie na danom 

regionálnom maloobchodnom trhu. Po odhliadnutí od nulových hodnôt spôsobených 

neprítomnosťou obchodného reťazca v regióne, sa hodnoty sa najviac odlišujú v obchodnom 

reťazci Metro, ktorý vykazuje druhý najnižší priemer TSI (viď Tab. 4.34). 

Závislosť TSI na obchodnom reťazci v čase 

Obchodné reťazce si teda zachovávajú podobnú štandardnú úroveň TSI v priebehu 

celého roka. Rozdiely v priemernej hodnote TSI v skupinách obchodných reťazcov v priebehu 

roka nie sú odchýlky také výrazné ako pri rozdelení podľa regiónu. U všetkých obchodných 

reťazcov kolíšu v rozmedzí od 12 do 16 % (viď príloha 11, Obr.  23). Pri hodnotení sily 

závislosti pomocou koeficientu η je možné konštatovať, že obchodný reťazec má najsilnejší 

vplyv na hodnotu TSI v novembri, októbri a decembri (Tab. 4.36).  

Tab. 4.36: Sila závislosti hodnoty TSI na obchodnom reťazci podľa mesiaca (medzinárodné siete) 

 

Tento výsledok môže súvisieť s odlišnou obchodnou politikou výrobcu smerom 

k obchodným reťazcom v tomto veľmi exponovanom období. Na druhej strane však môžu 

Directional Measures 

region Value 

BA Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,381 

BB Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,572 

KE Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,645 

PO Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,405 

PP Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,598 

ZA Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,576 

RS Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,500 

KO Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,436 

NR Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,641 

TN Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,433 

TT Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,328 

 

Directional Measures 

mesiac Value 

januar Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,439 

februar Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,352 

marec Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,374 

april Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,363 

maj Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,357 

jun Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,373 

jul Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,453 

august Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,499 

september Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,440 

oktober Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,589 

november Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,703 

december Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent ,559 
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mať vplyv i vyjednané obchodné podmienky zo strany samotného reťazca. V prípade, že napr. 

obchodný reťazec povolí sekundárne umiestnenie výrobku práve pred vianočnými sviatkami, 

zvýši počet facingov v regáli, uvedie výrobok v letáku a pod., je možné očakávať vyššiu 

pozorovanú hodnotu TSI. S tým súvisí i rozdielna vyjednávacia sila firmy voči jednotlivým 

obchodným reťazcom. Obdobie október až december je navyše charakteristické vysokou 

angažovanosťou výrobcov  v potravinárskom maloobchode. Cieľom je zvýšiť visibilitu 

výrobkov a podporiť predaj ďalšími doplnkovými aktivitami, ktoré následne vstupujú i do 

hodnotenia obchodného zástupcu prostredníctvom TSI. Celkovo je možné veľkosť vplyvu 

obchodného reťazca za jednotlivé mesiace označiť za vysokú. 

4.5.5 Analýza TSI vzhľadom k maloobchodnému formátu 

Total Shopscore Index je podľa výsledkov analýzy rozptylu ovplyvnený formátom 

maloobchodnej jednotky, v ktorej je pozorovanie realizované. Sila závislosti je však nízka, čo 

indikuje hodnota koeficientu η (viď Tab. 4.37 a Tab. 4.38). 

Tab. 4.37: Analýza rozptylu TSI podľa maloobchodného formátu (vľavo medzinárodné siete, vpravo 

domáce siete a nezávislý maloobchod) 

  

Tab. 4.38: Sila závislosti hodnoty TSI na maloobchodnom formáte 

 

Tento výsledok je možné čiastočne vysvetliť na príklade medzinárodných sietí 

porovnaním so závislosťou TSI na obchodnom reťazci, kde bolo pozorovanie realizované. 

Obchodné reťazce na území Slovenska neoperujú len v jednom maloobchodnom formáte (viď 

Tab. 4.39). Je možné predpokladať, že jeden obchodný reťazec bude vo všetkých formátoch, 

v ktorých realizuje maloobchodnú činnosť, realizovať voči svojim dodávateľom (výrobca 

predávajúci pivo) jednotnú, prípadne obdobnú, obchodnú politiku. Pravidlá súvisiace 

s pozíciou a prezentáciou výrobku na predajnej ploche budú pravdepodobne podobné a budú 

vyplývať z jednej obchodnej zmluvy medzi maloobchodníkom a dodávateľom výrobkov. 

Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta TSI_arit Dependent (medzinárodné siete) ,118 

TSI_arit Dependent (domáce siete a nezávislý maloobchod) ,157 
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Preto je možné rozdielnu závislosť TSI na obchodnom reťazci a maloobchodnom formáte 

vysvetliť takto.  

Tab. 4.39: Maloobchodné formáty obchodných reťazcov (medzinárodné siete) 

 

 

 
mo_format 

obch_retazec HM SM CC 

or1 215 88 0 

or2 284 771 0 

or3 36 12 0 

or4 239 98 0 

or5 0 0 59 

or6 482 119 0 

 



121 

 

5 Zhodnotenie vhodnosti aplikácie metódy TSI ako nástroja 

hodnotenia práce obchodných zástupcov 

Základným prepokladom použitia metódy TSI na hodnotenie práce obchodných 

zástupcov v maloobchodných jednotkách by malo byť dôkladné oboznámenie obchodných 

zástupcov s metodikou hodnotenia. Dôležité je jasné vysvetlenie sledovaných kritérií, 

spôsobu vyhodnocovania týchto kritérií a toho, ako sa výsledná hodnota TSI premieta do 

odmeňovania obchodného zástupcu. V takom prípade sa môže TSI stať i akýmsi predajným 

manuálom, podľa ktorého bude obchodný zástupca postupovať pri práci v maloobchodných 

jednotkách.  

Pri analýze použiteľnosti metódy TSI na hodnotenie práce obchodných zástupcov 

v maloobchodných jednotkách je nutné reflektovať: 

 vplyv kritérií, ktoré vstupujú do výpočtu TSI priamo alebo až po splnení doplnkových 

požiadaviek, napr. určitý podiel výrobku na regáli alebo na predajnej ploche, 

prítomnosť kľúčových výrobkov zo sortimentu výrobcu v maloobchodnej jednotke, 

prítomnosť doplnkových materiálov zvyšujúcich počet stimulov (POP, sekundárne 

ocenenie, stojany a chladiace zariadenia výrobcu atď.), 

 podobnosť pozorovaných kritérií, ktoré môžu vytvárať skupiny s blízkou úrovňou 

naplnenia (nové faktory), 

 vplyv tzv. nezávisle premenných (identifikačné znaky, ktorými je možné popísať 

konkrétnu maloobchodnú jednotku) na hodnotu TSI, napr. časové hľadisko, zastúpenie 

zahraničných obchodných reťazcov, domácich sietí alebo nezávislých 

maloobchodníkov, rozdelenie maloobchodných formátov prislúchajúcich obchodnému 

zástupcovi, územie, na ktorom obchodný zástupca vykonáva svoju činnosť a taktiež 

veľkosť súboru predajní, s ktorým obchodný zástupca pracuje a 

 faktory, ktoré do výpočtu TSI nie sú zahrnuté priamo, avšak pri interpretácii indexu 

môžu zohrávať podstatnú úlohu, napr. makroekonomické, demografické 

a sociokultúrne charakteristiky regiónu, z ktorých vyplýva jeho potenciál a veľkosť 

tržieb, spokojnosť obchodných partnerov (napr. vedúcich predajní, majiteľov 

v prípade nezávislých maloobchodníkov a pod.) s postupmi obchodného zástupcu, 

jeho kvalifikáciou, komunikačnými a organizačnými schopnosťami a pod. 



122 

 

5.1 Zhodnotenie sily vplyvu externých premenných na hodnotu Total 

Shopscore Indexu 

Výsledné hodnoty TSI je možné použiť na porovnávanie výkonov jednotlivých 

obchodných zástupcov, pretože bola potvrdená závislosť hodnoty TSI na osobe obchodného 

zástupcu. Pri aplikácii TSI je nutné prihliadnuť na obmedzujúce a ovplyvňujúce faktory. 

K nim je možné zaradiť vplyvy determinované priradením obchodného zástupcu k regiónu 

a konkrétnym maloobchodným jednotkám (obchodný reťazec, maloobchodný formát). 

Okrem samotného vplyvu vyššie zmienených premenných je nutné vziať do úvahy aj 

ich vzájomný vzťah. Analýzou bol, okrem iného, potvrdený silný vzťah medzi obchodným 

zástupcom, supervisorom a regiónom. Tento výsledok bolo možné predpokladať, pretože 

vychádzal zo samotnej metodiky TSI, kedy bol obchodný zástupca priradený pod supervisora, 

ktorý pracoval v konkrétnom regióne.  

Okrem toho ale boli zistené i ďalšie vzťahy, a to u medzinárodných sietí. V tejto časti 

dátového súboru existuje zjavná závislosť medzi obchodným zástupcom a obchodným 

reťazcom, resp. maloobchodným formátom. Tento vzťah potvrdil tézu, že rozdelenie 

obchodných reťazcov operujúcich v určitých maloobchodných formátoch, nebolo na území 

Slovenska rovnomerné a jednotliví obchodní zástupcovia mali priradený iný počet a štruktúru 

obchodných reťazcov. Na základe výsledkov analýz je možné očakávať, že štruktúra 

maloobchodných jednotiek z pohľadu príslušnosti k obchodnému reťazcu má vplyv na 

konečné výsledky TSI za obchodného zástupcu. Počet priradených maloobchodných 

jednotiek (medzinárodných reťazcov) v tejto časti súboru však podľa výsledkov neovplyvňuje 

priemernú hodnotu TSI za obchodného zástupcu. Index je teda možné použiť bez ohľadu na 

to, aký je počet maloobchodných jednotiek priradených obchodnému zástupcovi a výsledky 

by mali byť porovnateľné.  

Podľa výsledkov analýzy majú na výslednú hodnotu TSI vplyv všetky skúmané 

nezávisle premenné. Vo výsledkoch TSI existujú rozdiely z hľadiska obchodného zástupcu, 

maloobchodného formátu (typu predajne), obchodného reťazca (skúmaný len u 

medzinárodných sietí) a regiónu. Najvyššie rozdiely a tým i najvyšší vplyv bol preukázaný 

u obchodného zástupcu ako osoby a obchodného reťazca (u medzinárodných sietí). V       

Tab. 5.1 je k dispozícii súhrnný prehľad vyhodnotenia hypotéz stanovených pred začiatkom 

analýz. Okrem dvoch prípadov (H0c v oboch častiach dátového súboru) boli zamietnuté 

nulové hypotézy a prijaté hypotézy alternatívne.  
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Tab. 5.1: Vyhodnotenie hypotéz (externé vplyvy) 

 

U všetkých nezávisle premenných, ktoré boli skúmané, bola preukázaná určitá úroveň 

vplyvu na výslednú hodnotu TSI. Grafické znázornenie sily závislosti hodnoty TSI na 

skúmaných nezávislých premenných za medzinárodné siete i domáce siete a nezávislý 

maloobchod je k dispozícii na Obr. 5.1. 

Obr. 5.1: Závislosť TSI na premenných (koeficient η; horná hodnota medzinárodné siete, dolná hodnota 

domáce siete e nezávislý maloobchod) 

 

U medzinárodných sietí sila efektu nezávisle premenných na hodnotu TSI kolísala od 

veľmi slabej, až po veľmi silnú, kedy koeficient η vykazoval až hodnotu 1. V Tab. 5.2 je 

k dispozícii súhrnné hodnotenie za všetky skúmané vzťahy u medzinárodných sietí, pričom 

pri interpretácii je nutné nazerať na hodnoty zo strany stĺpcových premenných.  

U niektorých premenných bol skúmaný celkový vplyv rozložený podľa ďalšej 

nezávisle premennej, napr. vplyv obchodného zástupcu v čase, podľa regiónu, vplyv 

obchodného reťazca v regiónoch a pod. Niekedy sa čiastkové efekty odlišovali od celkového 

efektu, čo bolo často spôsobené logikou organizačného usporiadania, ktoré vyplývalo 

z propozícií výrobcu alebo povahou premennej. Napr. u obchodného reťazca, čo bola 

premenná prítomná len u medzinárodných sietí, bol zistený výrazný vplyv na celkové 

výsledky TSI a zároveň stredný alebo výrazný vplyv pri členení na regióny. Tento výsledok 

Nulové hypotézy 
Medzinárodné siete Domáce siete a NM 

Platí H0 Platí H1 Platí H0 Platí H1 

H0a: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na osobe obchodného zástupcu.  x  x 

H0b: Hodnota TSI za obchodného zástupcu sa nemení v čase.  x  x 

H0c: Počet MOJ, ktoré pripadajú OZ, nemá vplyv na výšku TSI. x  x  

H0d: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na regióne pozorovania.  x  x 

H0e: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na príslušnosti MOJ k supervisorovi.  x  x 

H0f: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na mesiaci pozorovania.  x  x 

H0g: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na obchodnom reťazci.  x  N/A 

H0h: Hodnota TSI v regióne sa nemení v závislosti na obchodnom reťazci.  x  N/A 

H0i: Hodnota TSI sa nemení v čase v závislosti na obchodnom reťazci.  x  N/A 

H0j: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na maloobchodnom formáte predajne.  x  x 
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vychádzal z reálneho rozmiestnenia obchodných reťazcov na území Slovenska, kedy niektoré 

z nich neboli v určitých regiónoch vôbec zastúpené (napr. reťazec Metro operujúci vo formáte 

cash&carry).  

Tab. 5.2: Sila vplyvu nezávisle premennej na hodnotu TSI (medzinárodné siete) 

 

Pri analýze zmeny hodnoty TSI v závislosti na osobe obchodného zástupcu sa pri 

podrobnejšom skúmaní za jednotlivé regióny zmenila sila efektu zo silnej na slabú. Dôvod je 

možné vidieť v tom, že obchodný zástupca nepôsobí naprieč regiónmi, ale má svoje stále 

miesto výkonu práce. Je zrejmé, že v rámci jedného konkrétneho regiónu nebudú výsledky 

TSI závisieť na osobe obchodného zástupcu tak silno ako v celoslovenskom meradle. Tu je 

možné zdôrazniť ďalší faktor ovplyvňujúci použiteľnosť metódy TSI na hodnotenie 

obchodných zástupcov, a to územie. Tieto výsledky môžu súvisieť s už spomínaným 

potenciálom regiónu, ktorý vytvára rámec, nad ktorý sa obchodný zástupca, i pri výnimočnej 

snahe, pravdepodobne z rôznych dôvodov nedostane (kúpna sila obyvateľstva, rozmiestnenie 

sídelných útvarov, rozdielnosť preferencií značiek medzi regiónmi a pod.).  

Premenná mesiac pozorovania má na celkové výsledky TSI slabý vplyv. Hodnotenie 

práce obchodného zástupcu pomocou TSI by malo byť v čase porovnateľné. Avšak v prípade, 

že je hodnotenie rozčlenené podľa osoby obchodného zástupcu a vplyv mesiaca pozorovania 

je skúmaný zvlášť u každého obchodného zástupcu, tak sa sila efektu mesiaca pozorovania na 

hodnotu TSI odlišuje podľa toho, o ktorého obchodného zástupcu sa jedná. V priebehu roka 

existujú rozdiely vo výkone niektorých obchodných zástupcov, keďže hodnota TSI je závislá 

na mesiaci pozorovania. 

Podobné výsledky boli zistené i u domácich sietí a nezávislého maloobchodu (viď 

Tab. 5.3). Oproti medzinárodným reťazcom bol však preukázaný nižší vplyv u mesiaca 

pozorovania. U domácich sietí a nezávislého maloobchodu je možné predpokladať menšie 

kolísanie hodnôt Total Shopscore Indexu v závislosti na ročnom období.  

 OZ OZS mesiac región OR MOF 

η 0,404 0,286 0,217 0,296 0,429 0,119 
efekt + + + + + + + + + + + + + 
OZ     + +/+ + +       

OZS  + +   + +/+ + +       
mesiac + + + + +/+ + +     + +/+ + +   
región  +       + +/+ + +   

OR             
MOF             

Legenda:  
x nie je závislosť 
+ slabý vplyv; η = 0,1 

+ + stredne silný vplyv; η = 0,243 
+ + + silný vplyv; η = 0,371 

Pozn.: U prázdnych polí nebola závislosť zisťovaná. 
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Tab. 5.3: Sila vplyvu nezávisle premennej na hodnotu TSI (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Svoj význam tu má pravdepodobne stratégia výrobcu, ktorý distribuuje výrobky cez 

domáce siete a nezávislých maloobchodníkov. Tento kanál môže byť vnímaný na rozdiel od 

nadnárodných reťazcov ako doplnkový (v závislosti na podiele na celkových tržbách), čomu 

môže byť prispôsobená stratégia v oblasti marketingovej komunikácie, konkrétne podpory 

predaja a podpory visibility produktu na predajnej ploche, na ktorú sa kladie vyšší dôraz 

v medzinárodných reťazcoch, a to hlavne z dôvodu jednak výraznej preferencie nadnárodných 

reťazcov pri nákupe potravín zo strany spotrebiteľov, a jednak s tým súvisiaceho vysokého 

podielu nadnárodných reťazcov na tržbách. Preto je možné predpokladať, že hodnota TSI 

bude viac konzistentná v priebehu roka u týchto maloobchodných jednotiek.  

5.2 Zhodnotenie pozorovaných kritérií TSI 

Analýza štruktúry TSI ukázala, že i medzi faktormi, ktoré sú priamo začlenené do 

výpočtu TSI môže existovať vzťah, a to vyplývajúci zo samotnej logiky nastavených kritérií 

(napr. vzťah medzi kľúčovým a odporúčaným sortimentom). Ďalším variantom sú kritériá, 

ktoré záviseli na dopredu nastavenej úrovni (napr. cieľová hodnota space), kedy táto cieľová 

hodnota podporovala aktivitu obchodného zástupcu za účelom jej dosiahnutia. Konkrétne 

bolo zistené, že: 

 u medzinárodných sietí nezávisí cieľová hodnota space na mesiaci pozorovania, ale je 

závislá na maloobchodnom formáte a obchodnom reťazci, 

 u domácich sietí a nezávislého maloobchodu závisí splnenie premennej plocha (space) 

na reálne dosiahnutej hodnote space a táto reálne dosiahnutá hodnota space je závislá 

na mesiaci pozorovania, obchodnom zástupcovi, maloobchodnom formáte i regióne, 

v ktorom bolo pozorovanie uskutočnené. 

 OZ OZS mesiac región MOF 

η 0,43 0,249 0,129 0,265 0,157 
efekt  + + +  + +  +  + +  + 
OZ      +/+ + +     

OZS  + +    +     
mesiac  + + +  + +/+ + +       
región  +         

OR           
MOF           

Legenda:  
x nie je závislosť 
+ slabý vplyv; η = 0,1 

+ + stredne silný vplyv; η = 0,243 
+ + + silný vplyv; η = 0,371 

Pozn.: U prázdnych polí nebola závislosť zisťovaná. 
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Pomocou výsledkov analýz boli vyhodnotené hypotézy stanovené v metodike 

dizertačnej práce (viď Tab. 5.4). U všetkých hypotéz boli zamietnuté nulové hypotézy 

a prijaté hypotézy alternatívne. 

Tab. 5.4: Vyhodnotenie hypotéz (štruktúra TSI) 

 

Okrem vyhodnotenia hypotéz prezentovaných v Tab. 5.4 boli súhrnne vyhodnotené 

i ďalšie vzájomné vzťahy medzi pozorovanými kritériami, ktoré boli podrobnejšie 

analyzované už v predchádzajúcich častiach práce. Pred výpočtom TSI boli analyzované 

vzťahy medzi vybranými kritériami, u ktorých bola k dispozícii hodnota za výrobcu a hodnota 

za konkurenta. Bolo zistené, že hodnotenie niektorých kritérií u výrobcu vykazuje vysokú 

závislosť na hodnotení týchto kritérií u konkurencie (napr. sekundárna pozícia produktu). 

V takom prípade boli body za kritérium pridelené len v prípade súčasného nesplnenia 

podmienok konkurenciou (tieto výsledky však neboli súčasťou hypotéz, viď podkapitola 

5.2.1, kde je uvedený súhrn výsledkov týchto analýz). 

5.2.1 Kritériá podrobené analýze pred priamym začlenením do výpočtu TSI 

Už pred samotným výpočtom čiastkových indexov bolo nutné zistiť vzájomné vzťahy 

medzi kritériami vstupujúcimi do výpočtu. Cieľom bolo zabezpečiť, aby stanovené kritériá čo 

najlepšie hodnotili výkon obchodného zástupcu na predajnej ploche. Jednalo sa o kritériá, 

u ktorých bolo zrejmé, že na ne môže mať obchodný zástupca vplyv, konkrétne o sekundárne 

umiestnenie produktu na predajnej ploche, umiestnenie POP materiálov výrobcu voči 

konkurencii v hlavnej sekcii výrobku a sekundárne na predajnej ploche a sekundárne 

umiestnenie cenoviek (viď Tab. 5.5). 

Tab. 5.5: Miery asociácie 

 

Nulová hypotéza (medzinárodné siete) Platí H0 Platí H1 

H0k: Výsledná hodnota TSI sa u medzinárodných sietí nemení v závislosti na cieľovej hodnote space.   x 

H0l: Reálne dosiahnutá hodnota space nezávisí na nastavení cieľovej hodnoty space.   x 

H0m: Slnenie kritéria space nezávisí na nastavení cieľovej hodnoty space.   x 

H0n: Nastavenie cieľovej hodnoty space sa nemení v závislosti na regióne.   x 

H0o: Nastavenie cieľovej hodnoty space sa nemení v závislosti na osobe obchodného zástupcu.   x 

Nulová hypotéza (domáce siete a nezávislý maloobchod) Platí H0 Platí H1 

H0p: Prítomnosť odporúčaného sortimentu nezávisí na prítomnosti kľúčového sortimentu.   x 

 

Medzinárodné siete Cramérovo V; φ šanca 

sekundárna pozícia výrobcu v. konkurenta 0,462 7,42 

prítomnosť POP výrobcu v. konkurenta v hlavnej sekcii 0,687 31,8 

prítomnosť POP výrobcu v. konkurenta sekundárne 0,764 807,8 

Domáce siete a nezávislý maloobchod Cramérovo V; φ šanca 

sekundárna prítomnosť cenoviek výrobcu v. konkurenta 0,735 57 

prítomnosť POP výrobcu v. konkurenta v hlavnej sekcii 0,628 27 

prítomnosť POP výrobcu v. konkurenta sekundárne 0,656 29,6 
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U sekundárneho umiestnenia produktu bol potvrdený vzťah medzi umiestnením 

produktu výrobcu a konkurencie, pričom závislosť bola vyhodnotená ako stredne silná. 

Kladné hodnotenie tohto kritéria preto vychádzalo z predpokladu, že sekundárna pozícia 

výrobcu je na predajnej ploche unikátna, tzn. nie je sprevádzaná sekundárnou pozíciou 

konkurenta. Prítomnosť POP materiálov, a to či už priamo v hlavnej sekcii výrobku (tzn. 

v pivnej sekcii) alebo sekundárne kdekoľvek na predajnej ploche, bola taktiež porovnávaná 

v súvislosti s konkurenciou. V oboch prípadoch bola potvrdená závislosť, pričom sila 

závislosti bola vyhodnotená ako vyššia než v predchádzajúcom vzťahu. Z toho dôvodu bol 

bod za splnenie kritéria pridelený len v prípade absencie splnenia kritéria u konkurencie pri 

súčasnom splnení kritéria za výrobcu. 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu bol podobný prístup aplikovaný 

v kritériách sekundárne ocenenie výrobku a konkurencie, prítomnosť POP na predajnej 

ploche výrobcu a konkurencie. Posledné kritérium hodnotilo sekundárnu prítomnosť výrobku 

a konkurencie. Vo všetkých vzťahoch bola preukázaná závislosť, oproti medzinárodným 

sieťam dokonca silnejšia. Podiely šancí vyjadrujúce šancu splnenia kritéria u výrobcu pri 

súčasnom splnení kritéria u konkurencie vykazujú vysoké hodnoty, čo indikuje silnú závislosť 

a zároveň to, že obchodný zástupca má v prípade splnenia kritéria konkurenciou lepšiu 

východiskovú pozíciu pri napĺňaní tohto kritéria pre vlastný výrobok. Pridelenie kladného 

bodového hodnotenia bolo realizované len v prípade splnenia kritéria u výrobcu a nesplnenia 

kritéria u konkurencie. Táto logika prideľovania bodov sa v súvislosti s výsledkami analýz 

javí ako jasná a relevantná i v prípade domácich sietí a nezávislého maloobchodu.  

V celom dátovom súbore boli okrem kritérií hodnotených za výrobcu i konkurenciu 

i ďalšie, u ktorých bolo pridelenie kladného bodového hodnotenia podmienené naplnením 

doplnkových požiadaviek. Jednalo sa o kritériá ako prítomnosť chladničky a stojanu výrobcu 

na predajnej ploche, prítomnosť výrobkov v chladničke maloobchodníka, hodnotenie 

odporúčaného sortimentu a pod. I v týchto prípadoch bolo prideľovanie bodov určitým 

spôsobom vážené na základe doplnkových faktorov. Postup prideľovania bodov bol 

stanovený jednotne. Ak bola splnená viac ako polovica doplnkových požiadaviek, bol 

pridelený bod znamenajúci splnenie pozorovaného kritéria. 

Významný výsledok prinieslo porovnanie dvoch súvisiacich kritérií – prítomnosti 

výrobku v chladničke maloobchodníka a prítomnosť chladničky výrobcu u medzinárodných 

sietí. Chladnička maloobchodníka s výrobkami výrobcu sa nachádzala v 36,7 % predajní 

(Tab. 4.5), z ktorých 96,38 % malo splnené i doplnkové požiadavky (viď Tab. 5.6).  
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Tab. 5.6: Splnenie kritéria chladnička maloobchodníka (medzinárodné siete) 

 

Oproti tomu u chladničky výrobcu bola nízka jednak prítomnosť v predajniach 

(12,8 %, viď Tab. 4.4), a jednak splnenie doplnkových požiadaviek, kedy len 5,2 % 

prítomných chladničiek (16 chladničiek z 307) splnilo doplnkové požiadavky (Tab. 5.7).  

Tab. 5.7: Splnenie kritéria chladnička výrobcu (medzinárodné siete) 

 

Z týchto výsledkov je zjavné, že obchodný zástupca má vyššiu šancu umiestniť 

výrobok do chladničky, ktorá už na predajnej ploche existuje ako zaistiť prítomnosť vlastnej 

chladničky, ktorá zároveň funguje ako doplnkový materiál podpory predaja. 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu bola úspešnosť v presadzovaní vlastných 

chladiacich zariadení výrobcu omnoho vyššia ako v prípade medzinárodných sietí, pričom 

prítomnosť chladničky existovala asi v 22 % pozorovaní (viď Tab. 5.8). Chladnička bola 

prítomná v 1862 pozorovaniach z celkových 8150. Vysoké je naplnenie doplnkových 

požiadaviek, ktoré podmieňovali kladné hodnotenie tohto kritéria. Až v 81,5 % pozorovaní, 

v ktorých sa nachádzala chladnička výrobcu, boli splnené doplnkové požiadavky. 

Tab. 5.8: Splnenie kritéria chladnička výrobcu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Podobné závery je možné aplikovať i na stojan dodávaný výrobcom do nezávislého 

maloobchodu alebo domácej siete, ktorý sa nachádzal v 20,5 % predajní (1668 pozorovaní 

z celkových 8150), pričom úspešnosť splnenia doplnkových požiadaviek v týchto predajniach 

sa pohybovala na úrovni 87,1 % prípadov (viď Tab. 5.9).  

 chladnička_predajňa_body 

nie áno 
chladnička_predajňa Count Column N % Row N % Count Column N % Row N % 

nie 1520 97,94% 100,00% 0 0,00% 0,00% 
áno 32 2,06% 3,62% 851 100,00% 96,38% 

Total 1552 100,00% 64,59% 851 100,00% 35,41% 

 

  body za chladničku výrobcu 

  nie ano 
prítomnosť chladničky výrobcu Count Column N % Row N % Count Column N % Row N % 

nie 2096 87,8% 100,0% 0 0,0% 0,0% 
ano 291 12,2% 94,8% 16 100,0% 5,2% 

Total 2387 100,0% 99,3% 16 100,0% 0,7% 

 

 chladnička_výrobca_body 

nie áno 
chladnička_výrobca Count Column N % Row N % Count Column N % Row N % 

nie 6288 94,8% 100,0% 0 0,0% 0,0% 
áno 345 5,2% 18,5% 1517 100,0% 81,5% 

Total 6633 100,0% 81,4% 1517 100,0% 18,6% 
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Tab. 5.9: Splnenie kritéria stojan výrobcu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

U oboch kritérií je vidno vysokú úroveň naplnenia v prípade, že sa dané zariadenie 

v predajni nachádzalo. Keďže do výskumu boli zahrnuté 4 maloobchodné formáty v rozdelení 

na veľkú a malú samoobsluhu, čerpaciu stanicu a pultovú predajňu, je možné vysvetliť tento 

jav dvomi príčinami. Prvý spôsob vypovedá o vysokej zainteresovanosti obchodných 

zástupcov, ktorá môže vyplývať z toho, že v menšej predajni je akákoľvek chyba veľmi 

zreteľne viditeľná. Okrem toho je možné, že náročnosť starostlivosti o tieto predajne je nižšia 

ako u medzinárodných sietí, najmä vzhľadom k menšej rozlohe, počtu zákazníkov a rozsahu 

sortimentu. 

Druhá možnosť predpokladá zainteresovanosť samotného maloobchodníka, ktorý 

vzhľadom k obmedzenému priestoru maximalizuje jeho využitie, a preto dohliada nad 

správnym umiestnením tovaru v chladničke alebo v stojane. Navyše v prípade majiteľov 

maloobchodných jednotiek, ktoré nie sú zaradené do žiadnej siete, môže hrať veľkú rolu 

vlastné zapojenie majiteľa do úpravy predajného miesta vyplývajúce z osobnej 

zainteresovanosti.  

5.2.2 Rozdelenie pozorovaných kritérií podľa náročnosti naplnenia 

Jednou z možností rozčlenenia pozorovaných kritérií je rozdelenie podľa ich 

výlučnosti a dynamiky, ktoré bolo prezentované v podkapitole 3.5.3. 

Okrem toho je možné kritériá rozčleniť na základe toho, aká je ich náročnosť 

z hľadiska úsilia obchodného zástupcu. Požiadavky kladené na jeho výkon sa totiž rôznia 

podľa typu kritéria. Na jednej strane dochádza k aplikácii kritérií, ktoré obchodný zástupca 

splní len veľmi ťažko a ich presadenie v maloobchodnej jednotke ho stojí veľmi veľké úsilie. 

Na strane druhej sú do výpočtu zahrnuté kritériá, ktoré sú už svojou povahou relatívne 

jednoducho dosiahnuteľné. Preto by bolo vhodné rozdeliť sledované kritériá do skupín, 

ktorým by bola následne priradená váha, aby premietnutie kritérií náročných na naplnenie 

viac ovplyvnilo konečné hodnotenie obchodného zástupcu.  

 stojan_výrobca_body 

nie áno 
stojan_výrobca Count Column N % Row N % Count Column N % Row N % 

nie 6481 96,8% 100,0% 0 0,0% 0,0% 
áno 216 3,2% 12,9% 1452 100,0% 87,1% 

Total 6697 100,0% 82,2% 1452 100,0% 17,8% 
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Konkurenčné kritériá 

V súbore boli vytipované kritériá, u ktorých bolo splnenie podmienené nesplnením zo 

strany konkurencie už povahou alebo rozhodnutím výskumníka. Je tu možné zaradiť 

umiestnenie výrobku v čele regálu, resp. na mieste, ktoré zákazník v smere svojho pohybu pri 

nákupe uvidí ako prvé. Na tomto mieste sa nachádza buď sledovaný výrobok alebo výrobok 

konkurenčný. Toto povahou exkluzívne kritérium nadobúda z hľadiska dynamiky dvojaký 

charakter. Buď je zmluvne dohodnuté na dlhšiu dobu, spravidla v ročnom kontrakte (statické), 

alebo ho presadzuje sám obchodný zástupca na základe osobného kontaktu 

s vedúcim/majiteľom maloobchodnej jednotky (dynamické), 

Ďalej je sem možné zaradiť hodnotenie: 

 sekundárnej prítomnosti výrobcu na predajnej ploche, 

 prítomnosti POP materiálov v hlavnej sekcii a sekundárne na predajnej ploche a  

 sekundárneho ocenenia, tzn. upozornenia na cenu výrobku mimo hlavnú sekciu 

výrobku. 

Prideľovanie kladných bodov za splnenie kritéria bolo podmienené nesplnením 

rovnakého kritéria konkurenciou. Dôvodom pre voľbu tohto postupu bola zistená závislosť 

vždy medzi kritériom za výrobcu a kritériom za konkurenciu, ktorá poukazuje na to, že 

presadenie napr. sekundárneho umiestnenia výrobku na predajnej ploche je závislé na tom, či 

týmto sekundárnym umiestnením disponuje konkurencia. V prípade, že konkurencia „dopredu 

vyjednala“ podmienky a presvedčila maloobchodníka o zmysluplnosti umiestnenia svojho 

výrobku mimo hlavnú sekciu výrobku, je pozícia obchodného zástupcu pri presadzovaní tohto 

kritéria u vlastného výrobku jednoduchšia ako v prípade opačnom. 

Otázkou zostáva ako vyhodnotiť situáciu, keď maloobchodník striktne odmieta 

aplikáciu ktoréhokoľvek z vyššie zmienených kritérií, tzn. či toto kritérium z hodnotenia 

vynechať alebo ho ohodnotiť nulovým skóre. Problémom, ktorý môže pri tomto rozhodovaní 

vyvstať, je spôsob získania tejto informácie, tzn. či sa jedná skutočne o striktný zákaz 

maloobchodníka, o nesprávnu interpretáciu pozorovateľa alebo o nízke pracovné nasadenie 

a nedostatočné presvedčovacie schopnosti obchodného zástupcu. 
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Kritériá vyžadujúce splnenie doplnkových požiadaviek 

V pozorovaní boli zahrnuté i kritériá, ktorých kladné hodnotenie bolo podmienené 

naplnením čiastkových kritérií stanovených výrobcom. Súhrnne za celý súbor bez rozdelenia 

na medzinárodné siete a domáce siete a nezávislý maloobchod sa jednalo o: 

 prítomnosť chladničky výrobcu, 

 prítomnosť výrobkov v chladničke maloobchodníka a 

 prítomnosť stojanu výrobcu. 

U týchto kritérií boli stanovené ďalšie doplnkové požiadavky, pričom za účelom 

kladného hodnotenia kritéria musela byť pozitívne ohodnotená viac ako polovica z nich. 

Okrem postupu zvoleného v tejto dizertačnej práci je možné zamyslieť sa i nad možnosťou 

rozdelenia každého kritéria na dve časti, v prvej časti hodnotiť prítomnosť a v druhej časti 

hodnotiť splnenie doplnkových požiadaviek.  

Výhodou tohto postupu by bolo to, že obchodný zástupca by bol ohodnotený za úsilie, 

ktoré vynaložil na zaistenie napr. sekundárnej prítomnosti výrobku, ktorá môže pri vhodnom 

umiestnení zvýšiť jeho visibilitu na predajnej ploche. Následne by bol hodnotený za 

doplnkové aktivity, ktorých cieľom je efektívne využitie ďalšieho predajného miesta v rámci 

maloobchodnej jednotky. 

Naopak nevýhodou by bolo dosiahnutie kladného hodnotenia za prvú časť kritéria 

i v prípade, že nie sú dodržané štandardy vystavenia stanovené výrobcom, ktoré môžu naopak 

podporiť predaj konkurenčného výrobku. Príkladom môže byť umiestnenie konkurenčného 

výrobku do chladničky alebo stojanu výrobcu, nedodržanie minimálnej naplnenosti alebo 

chaotické usporiadanie, či neoznačenie tovaru cenovkou, ktoré pôsobí kontraproduktívne. 

Ďalším problematickým bodom v prípade použitia tohto postupu je hodnotenie 

obchodného zástupcu za aktivitu, ktorú nerealizoval on sám. To by nastalo v prípade, že 

podporný prostriedok presadil do predajne predchádzajúci obchodný zástupca, ktorý bol 

následne nahradený. V takom prípade by bolo kladné bodové hodnotenie len za „prítomnosť“ 

neodôvodnené. Preto by bolo vhodné odlišovať vlastný prínos obchodného zástupcu. Analýza 

získaných dát by bola pri aplikácii tohto pravidla značne sťažená. 

Kritériá s nastavenou cieľovou hodnotou 

Okrem kritérií, ktorých naplnenie je možné len s prihliadnutím na doplnkové 

požiadavky, sa v súbore vyskytovali i kritériá, u ktorých bola stanovená presná hodnota, 
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ktorej dosiahnutie znamenalo kladný bodový zisk do výpočtu TSI. Jedná sa o kritériá FWS, 

space, kľúčový a odporúčaný sortiment a pod., ktoré sa premietli i do už spomínaných 

hypotéz (viď Tab. 5.4). V týchto prípadoch bolo zistené, že cieľové hodnoty, ktoré výrobca 

nastaví ako štandardy, majú vplyv na to, či je kritérium splnené. Rozpätie reálnych 

a cieľových hodnôt sa odlišovalo (reálne hodnoty boli viac rozložené v intervale od 0 do 1).  

U kľúčového a odporúčaného sortimentu zase zohráva rolu fakt, že výrobca stanoví 

presné produkty zo svojho portfólia, ktoré majú byť na predajnej ploche prítomné. Prítomnosť 

môže byť stanovená odlišne, a to podľa regiónu, obchodného reťazca alebo maloobchodného 

formátu. Väčšinou sa nejedná o jeden výrobok, ale o kombináciu, ktorá môže byť zložená 

z rôznych výrobkov (z hľadiska objemu, typu obalu a pod.) jednej značky, prípadne viacerých 

značiek z portfólia výrobcu. V prípade produktu analyzovaného v tejto dizertačnej práci môžu 

zohrávať podstatnú rolu i rozdielne regionálne preferencie spotrebiteľov značiek piva.  

Nastavený spôsob hodnotenia, kedy kladné hodnotenie kritéria odporúčaný sortiment 

je podmienené kladným hodnotením kritéria kľúčový sortiment, má svoje opodstatnenie. 

Absencia základných výrobkov zo sortimentu výrobcu (kľúčového sortimentu) by mohla byť 

zo strany zákazníka vnímaná nanajvýš negatívne a predajnosť doplnkových produktov, ktoré 

nevykazujú najvyššie obraty (odporúčaný sortiment), by v takom prípade mohla utrpieť 

taktiež.  

Plošne plnené kritériá 

Ďalšou časťou pozorovaných kritérií boli tie, ktorých miera naplnenia bola 

vykazovaná ako vysoká. U medzinárodných sietí sa jednalo o doloženosť tovaru, dodržanie 

predpísaného horizontálneho usporiadania v hlavnej sekcii a v regáli, zabezpečenie rotácie 

zásob, zhodu cien, označenie tovaru cenovkami a čistotu. U domácich sietí a nezávislého 

maloobchodu to bolo dodržanie spoločného bloku a horizontálneho usporiadania v hlavnej 

sekcii a v regáli, zhoda cien, prítomnosť cenoviek, čistota a aktuálnosť POP materiálov 

v prípade, že sa na predajnej ploche nachádzali. 

Na zvýšenie vypovedacej schopnosti Total Shopscore Indexu by bolo vhodné 

kritériám, ktoré vykazujú veľmi vysokú úroveň naplnenia, nastaviť nižšiu mieru významnosti 

v celkovom hodnotení obchodného zástupcu.  

V tomto súbore kritérií sa nachádzajú také, ktorých nedodržanie by mohlo výrazným 

spôsobom zhoršiť vnímanie výrobkov zo strany zákazníka, pretože sa jedná o kritériá, ktoré 

zákazník automaticky očakáva a nepredstavujú pre neho akúkoľvek pridanú hodnotu. Pri ich 
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nesplnení sa však môže spokojnosť zákazníka výrazne zhoršiť. Z tohto dôvodu je navrhované 

zavedenie akejsi penalizácie obchodného zástupcu pri nesplnení týchto kritérií na mieste 

(potenciálne mínusové body pri výpočte TSI). Príkladom je neuvedenie alebo nečitateľnosť 

cenoviek k produktu, rozdielne ceny na výrobku a regáli, prípadne nečistoty umiestnené na 

obale produktu alebo v jeho okolí (prepravka, regál, vonkajší obal, samotný výrobok). 

5.2.3 Faktorová analýza pozorovaných kritérií 

Na základe dosiahnutých hodnôt u každého kritéria za všetky pozorovania bola 

realizovaná faktorová analýza, ktorej cieľom bolo nájsť spojitosti v pozorovaných kritériách 

podľa toho, či boli alebo neboli splnené. Analýzou bolo zistené, že u medzinárodných sietí je 

možné pôvodných 18 kritérií zlúčiť do 6 nových faktorov (viď Tab. 5.10), ktoré boli novo 

pomenované autorkou práce. 

Tab. 5.10: Príslušnosť kritérií k novým faktorom (medzinárodné siete) 

 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu bolo pôvodných 19 pozorovaných 

kritérií priradených do 7 nových skupín (viď Tab. 5.11). Nové faktory v oboch častiach 

dátového súboru (u medzinárodných reťazcov menej) zodpovedajú logickej nadväznosti 

a spojitosti pôvodných kritérií (výnimku predstavuje kritérium chladnička). 

Tab. 5.11: Príslušnosť kritérií k novým faktorom (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Za základe nových faktorov bola následne realizovaná zhluková analýza obchodných 

zástupcov, pričom výsledkom bolo ich rozdelenie do 15 skupín (u medzinárodných sietí) a 16 

skupín (u domácich sietí a nezávislého maloobchodu). Kritériá, ktorých miera naplnenia bola 

nízka, sa u jednotlivých skupín opakovali.  

uloženie tovaru extra pozícia 
podpora 
predaja 

plocha prezentácia výlučnosť 

horizontálna pozícia - 
hl.sekcia 

extra pozícia - OZ akciová cena 
sekundárna 

pozícia 
cenovky 
primárne 

chladnička 
MO 

horizontálna pozícia - 
regál 

extra pozícia - 
centrálna 

chladnička 
výrobcu 

POP rovnaká cena prvá pozícia 

doloženosť 
 

POP sekundárne space FIFO 
 

   
zalistovaný 
sortiment 

čistota 
 

 

usporiadanie - hl.s. plocha 
usporiadanie - 

regál 
podpora 
predaja 

sortiment aktuálnosť chladnička 

horizontálna pozícia - 
hl.sekcia 

FWS 
horizontálna 

pozícia - regál 
POP 

sekundárne 
odporúčaný 
sortiment 

FIFO 
chladnička 

výrobcu 
spoločný blok - 

hl.sekcia 
space 

spoločný blok - 
regál 

POP 
kľúčový 

sortiment 
čistota stojan výrobcu 

cenovky primárne 
  

cenovky 
sekundárne  

aktuálnosť 
POP 

rovnaké ceny 

prvá pozícia 
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Na základe týchto výsledkov by bolo možné kritériá s podobnou úrovňou miery 

naplnenia sledovať dohromady ako nové faktory a jednotlivým skupinám prideliť rôznu váhu 

na konečnom výsledku TSI, ideálne podľa náročnosti naplnenia týchto nových faktorov. 

5.3 Návrhy ďalšieho postupu výskumu 

Vzhľadom k tomu, že v tejto dizertačnej práci neboli uvažované dáta, ktoré má 

výrobca k dispozícii priamo z maloobchodných jednotiek, tzn. bez nutnosti ďalšieho 

primárneho výskumu, bolo by vhodné výsledky TSI skonfrontovať i s nimi.  

Jedná sa napríklad o celkové tržby, ktoré každomesačne generujú maloobchodné 

jednotky. Bolo by vhodné výšku týchto tržieb, resp. vhodnejšie pravdepodobne index zmeny 

týchto tržieb, zakomponovať do hodnotenia obchodného zástupcu. V prípade, že by bol 

obchodný zástupca svojimi aktivitami na predajnej ploche schopný udržať tržby na rovnakej 

úrovni alebo zaistiť vyššiu úroveň ako v predchádzajúcich obdobiach, bol by hodnotený viac 

kladne ako v opačnom prípade. Výsledná hodnota TSI, na základe ktorej by bol obchodný 

zástupca hodnotený, by mohla byť vážená týmto indexom zmeny tržieb. 

Problémom pri tomto postupe sa javí nutnosť rešpektovania prirodzených období 

vyššieho nákupu zo strany spotrebiteľov a s tým súvisiacej zvýšenej aktivity výrobcu, ako 

bolo ukázané na príklade vyššieho TSI v decembrových (januárových) a aprílových 

hodnotách. Potenciálne nesprávne hodnotenie obchodného zástupcu by v tomto prípade 

mohlo byť eliminované: 

 využitím dlhodobého priemeru tržieb, ktorý je dosahovaný v danom maloobchodnom 

formáte v regióne pôsobenia obchodného zástupcu, s ktorým by bol porovnávaný 

výkon obchodného zástupcu vyjadrený rovnako v tržbách (výpočet indexu výkonu 

obchodného zástupcu k potenciálu regiónu),  

 využitím dlhodobého priemeru tržieb obchodného zástupcu, ktorý by rešpektoval 

štruktúru a potenciál konkrétnej časti regiónu, v ktorom obchodný zástupca pôsobí 

(hlavne z toho dôvodu, že i v rámci regiónu môžu existovať oblasti, ktoré vykazujú 

rádovo vyššie alebo nižšie tržby ako iné oblasti v danom regióne, napr. Bratislava), 

tzn. výpočet indexu aktuálneho výkonu obchodného zástupcu v časti regiónu, kde 

pôsobí k jeho potenciálu alebo  

 využitím informácií o výkone predchádzajúceho obchodného zástupcu (tržby buď za 

celý región alebo za časť regiónu), a to v prípade potreby hodnotenia nového 

obchodného zástupcu a pod. 
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Predpokladaná rôzna výkonnosť krajov vyjadrená tržbami za výrobky konkrétneho 

výrobcu bude pravdepodobne súvisieť s odlišnými socioekonomickými podmienkami, ktoré 

musí výrobca rešpektovať. Preto je možné, že za odlišnými výkonmi (vyjadrenými tržbami) 

obchodných zástupcov môže stáť práve rôzna kúpyschopnosť obyvateľstva, úroveň 

nezamestnanosti, hustota obchodných reťazcov a taktiež štruktúra maloobchodných jednotiek 

pridelených obchodnému zástupcovi, tzn. či pracuje väčšinou s obchodnými reťazcami alebo 

nezávislými maloobchodníkmi a pod.  

Počet pridelených predajní podľa výsledkov výskumu nemá vplyv na výslednú 

hodnotu TSI, takže by bolo možné predpokladať i to, že priemerné tržby generované 

maloobchodnými jednotkami pridelenými obchodnému zástupcovi nebudú ovplyvnené 

počtom objektov zahrnutých do pozorovania.  

Súčasná štruktúra TSI vychádza zo známych sekundárnych informácií o správaní 

zákazníka (napr. že sekundárna pozícia zvyšuje objem predaja o konkrétne percento), avšak 

hodnoty TSI  by bolo možné  interpretovať v závislosti na ďalších faktoroch, ktoré vyplývajú 

z nákupného správania zákazníkov. Mohlo by sa jednať napr. o akceptáciu rozdielnej 

regionálnej preferencie konkrétnych značiek výrobkov (možné len u niektorých výrobkových 

kategórií), prípadne o zohľadnenie hlavného miesta nákupu konkrétnej výrobkovej kategórie, 

kde by bolo možné využiť rozdelenie podľa maloobchodného formátu. 

Ďalšou možnosťou rozpracovania témy by bolo porovnanie výsledkov analýz na 

hodnotách TSI vypočítaného aritmetickým priemerom s analýzami na hodnotách TSI 

vypočítaného súčinom. Je možné predpokladať, že závislosť hodnoty TSI vypočítaného  

prostredníctvom súčinu troch čiastkových indexov na externých premenných (obchodný 

zástupca, región, obchodný reťazec, maloobchodný reťazec a pod.) sa bude odlišovať od 

výsledkov prezentovaných v tejto dizertačnej práci. Okrem toho by bolo možné využiť i tretiu 

možnosť výpočtu TSI (geometrický priemer indexu prítomnosti, pozície a prezentácie), ktorý 

bude pravdepodobne viac eliminovať extrémne hodnoty ako aritmetický priemer. Je potom 

možné, že závislosti analyzované v tejto práci budú odlišné.  

Návrhy k štruktúre TSI prezentované v tejto kapitole by bolo možné rozšíriť o zistenie 

vzťahu medzi celkovými tržbami za jednu konkrétnu značku výrobku a počtom facingov 

tohto výrobku, cieľovou hodnotou space alebo FWS, prítomnosťou sekundárneho umiestnenia 

tohto výrobku, prítomnosťou aktivít podpory predaja – POP materiálov, sekundárneho 

ocenenia a pod.  
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6 Záver 

Dizertačná práca bola zameraná na posúdenie obmedzujúcich možností aplikácie 

metódy TSI, ktorá sa využíva ako nástroj hodnotenia obchodných zástupcov 

v maloobchodných jednotkách. Jedná sa o praktický nástroj využívaný pri výskume trhu a ako 

u jediného na trhu je jeho štruktúra voľne prístupná verejnosti. 

V  oblasti hodnotenia práce obchodných zástupcov priamo v maloobchodných 

jednotkách neboli zistené dostupné špecificky zamerané zdroje. Z tohto dôvodu je teoretická 

časť súhrnom doterajších teoretických poznatkov, ktoré sa dotýkajú oblastí riešených v TSI 

a ktoré je nutné pri praktickej aplikácii tejto metódy akceptovať. Teória je teda zameraná na 

oblasť zaistenia dostupnosti produktu, jeho pozície a prezentácie na predajnej ploche. 

Vzhľadom k povahe témy dizertačnej práce boli ako podklad pre analýzu využité 

sekundárne dáta, ktoré boli spracované autorkou priamo pre účely dizertačnej práce. Na 

základe realizovaných analýz Total Shopscore Indexu, ktoré boli zamerané na oblasť 

externých ovplyvňujúcich faktorov a vzťahov medzi nimi samotnými a na oblasť vnútornej 

štruktúry indexu (v súvislosti s rôznou povahou pozorovaných kritérií), boli formulované 

závery. 

TSI je možné podľa výstupov tejto práce považovať za objektívny nástroj na 

hodnotenie práce obchodných zástupcov v maloobchodných jednotkách, avšak pri jeho 

aplikácii je nutné vziať do úvahy obmedzujúce faktory. Medzi tieto faktory je možné zaradiť 

externé vplyvy, na ktoré hodnota TSI reaguje. Najvyšší vplyv bol zistený u osoby obchodného 

zástupcu, čo potvrdzuje predpoklad, že metódu TSI je možné použiť na hodnotenie práce 

obchodných zástupcov, pretože výsledky sú odlišné. Hodnota TSI sa ďalej výraznejšie 

odlišuje podľa obchodného reťazca (sledovaný len u medzinárodných sietí). Štruktúra 

maloobchodných jednotiek priradených obchodnému zástupcovi bude mať vplyv na to, akú 

výšku TSI je schopný dosiahnuť. Pri porovnávaní výsledkov je nutné vziať do úvahy tento 

faktor. Ostatné sledované premenné vykazovali buď stredne silný alebo slabý vplyv. Najslabší 

vplyv na hodnotu TSI má podľa výsledkov výskumu premenná maloobchodný formát. 

Vplyv externých premenných bol taktiež skúmaný po ďalšom triedení podľa 

vybraných znakov, napr. zmena hodnoty TSI v závislosti na osobe obchodného zástupcu 

v jednotlivých regiónoch a pod. Sila efektu premennej na hodnotu TSI sa po tomto rozčlenení 

v niektorých prípadoch zvyšovala, v iných to bolo opačne. Preto nie je možné učiniť 

jednoznačný záver. 
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Nebol potvrdený predpoklad, že po výmene obchodného zástupcu sa výsledky TSI 

začali pohybovať len určitým smerom. Ďalší vývoj hodnoty TSI po takejto výmene bol 

vysoko individuálny, a preto nie je možné v tejto oblasti vytvoriť všeobecné odporúčanie. 

Pomocou zhlukovej analýzy boli vytvorené skupiny podľa nezávisle premenných, 

u ktorých je možné predpokladať podobné výsledky. Jedná sa napr. o rozčlenenie podľa 

maloobchodného formátu, kedy boli do skupín zaraďované príbuzné formáty. Napr. 

u domácich sietí a nezávislého maloobchodu zvláštne znaky vykazoval formát čerpacia 

stanica (z pohľadu teórie zaraďovaná ku convenience store), pultová predajňa a do jednej 

skupiny patrila malá a veľká samoobsluha. Na základe týchto výsledkov je možné odlíšiť 

napr. štruktúru TSI alebo minimálnu mieru naplnenia kritérií (napr. space), aby bola 

dosiahnutá porovnateľnosť naprieč hodnotenými obchodnými zástupcami. 

Ďalšou oblasťou, ktorá ovplyvňuje porovnateľnosť výsledkov TSI medzi obchodnými 

zástupcami je štruktúra pozorovaných kritérií. V rámci TSI sa nachádzajú povahou rôzne 

kritériá, ktoré sa odlišujú napr. mierou naplnenia, resp. jednoduchosťou naplnenia. U kritérií 

náročných (sekundárna pozícia) by mali byť stanovené vyššie váhy na konečný výsledok TSI, 

pretože odrážajú akúsi nadštandardnú činnosť obchodného zástupcu, ktorá by mala byť 

ocenená. Naproti tomu kritériá jednoducho dosiahnuteľné (cenovky, čistota) by mali mať na 

konečnom výsledku váhu nižšiu. 

Vnútorná štruktúra TSI bola skúmaná aj z pohľadu výlučnosti a dynamiky kritérií, 

ďalej tiež z hľadiska náročnosti naplnenia, pričom pre výpočet TSI bol u niektorých kritérií 

stanovený postup prideľovania bodov, ktorý eliminoval vplyv konkurencie (napr. pridelenie 

bodu za POP materiál len v prípade absencie konkurenčného POP materiálu). Zvolený prístup 

je možné považovať za striktný, ale výsledky poukázali na to, že v prípade, že konkurent 

presvedčil maloobchodníka o zmysluplnosti napr. spomínaného POP materiálu, tak mal 

obchodný zástupca výrobcu omnoho zjednodušenú pozíciu pri presadzovaní vlastného POP 

materiálu ako v opačnom prípade (okrem toho exkluzívna pozícia POP materiálu na predajnej 

ploche zvyšuje jeho účinok). TSI, s ktorým je v tejto práci počítané, toto obmedzenie 

akceptuje.  

Rozpracovanie témy tejto dizertačnej práce je možné vo viacerých smeroch. Prvým 

smerom je podrobné rozpracovanie teoretickej časti práce do podoby výučbového materiálu, 

ktorý by kompletne sumarizoval poznatky z oblastí, ktoré sa dotýkajú spolupráce medzi 

výrobcom a maloobchodníkom priamo na predajnej ploche, tzn. spolupráca pri zaisťovaní 



138 

 

produktu z hľadiska distribúcie do maloobchodnej jednotky a vyváženosť pozície 

a prezentácie produktu na predajnej ploche. 

Ďalším námetom je rozpracovanie tejto práce v oblasti externých premenných. Mohlo 

by sa napr. jednať o posúdenie vzťahu medzi výškou tržieb dosiahnutých za daný mesiac 

v maloobchodnej jednotke a hodnotou TSI, objemom predaja v naturálnych jednotkách 

a hodnotou TSI. Ďalej by bolo možné zapojiť vplyvy pochádzajúce z makroprostredia 

výrobcu, napr. maloobchodné tržby za daný mesiac či už celkovo, alebo za regióny. Okrem 

týchto sekundárnych informácií by bolo zaujímavé vysledovať závislosť medzi regionálnou 

preferenciou značiek výrobcu (získaných primárnym výskumom), hodnotou TSI a objemom 

predaja. 
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Conclusion 

This dissertation thesis was aimed to assess the TSI method which is usually used for 

sales representatives’ field-work evaluation. It is a practical tool applied in market research 

and its theoretical backround is public.  

The theoretical backround for the field of sales representatives’ work evaluation is not 

extensive. Because of this reason theoretical backround of this thesis comprises the summary 

of up-to-date information of many fields concerned on TSI. It includes the problem of 

ensuring high inventory level in shelves and on floor space, problem of choosing a good 

position of merchandise (in the main merchandise area, secondly by cash desk, etc.) and the 

problem of ensuring excellent presentation of merchandise. 

Identification of factors that can have strong influence on the TSI value and those 

which should be specially handled to retain the objectivity and comparability of the TSI 

among the whole basis of sales representatives is the main finding of this thesis. 

The TSI method can be supposed to be an objective tool for sales representatives’ 

field-work evaluation only when it takes into account some limiting factors. Sales 

representative by himself and the retail chain the most strongly affects the TSI value. Also 

other external factors like region, retail format and month affect it, but less. Because the 

influence of retail chain is high, the structure of retail outlets assigned to sales representative 

can be important and affect the TSI value. 

The assumption that the change of the sales representative can always cause the 

increase of the TSI value was not accepted.  

The comparability of the TSI value among sales representatives can be influenced by 

the structure of the index. TSI consists of different groups of criteria. Some criteria are easy to 

fulfill (cleanness, presence of price tags, etc), other criteria have to be pushed by the sales 

representative toward the retailer. It is e.g. secondary position or presence of POP materials. 

These hardly fulfilled criteria should have higher importance in the structure of TSI (e.g. more 

points for fulfillment than others). 

The correlation was indicated between certain criteria, e.g. secondary position of the 

manufacturer’s product and the competitor. This criterion is fulfilled only when the 

competitor in this criterion fails. This ensures that sales representative is evaluated directly for 

his activities, not for those that are anyhow connected with the competitor. 
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Further elaboration of this thesis can be seen in several ways. The first alternative is 

more detailed theoretical backround that can support teaching activities. This material could 

provide summarization of all field that are connected with the TSI (ensuring inventory level in 

shelves and on floor space, choosing a good position of merchandise ensuring excellent 

presentation of merchandise. 

Secondly, other external factors could be included into consideration, e.g. revenue, 

sales volume, retail revenues in the whole food retail market, brand preferences of the 

consumers, etc.  
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Príloha 1: Slovenský maloobchodný trh 

Obr.  1: Hlavné nákupné miesto potravín za rok 2009 

 

Zdroj: INCOMA GfK (2010a)  

Tab.  1: Vývoj maloobchodných tržieb na Slovensku v rokoch 2005-2007
29

 

 

Zdroj: ŠÚSR (2011) 

                                                 

 

29 „Tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik 

realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej 

hodnoty a spotrebnej dane. Údaje sa zisťujú mesačne vyčerpávajúco za podniky zapísané v obchodnom registri s počtom 

zamestnancov 20 a viac. Za podniky do 19 zamestnancov a živnostníkov sa vykonáva výberové zisťovanie a nadväzujúci 

dopočet na celý súbor jednotiek.“ Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky. 102. ŠÚSR [Štatistický úrad Slovenskej 

republiky]. Ukazovatele ekonomického vývoja SR. Činnosti vnútorného obchodu. Archív.[online]. Posledná aktualizácia: 

07.05.2008 (c) Štatistický úrad SR [cit. 2012-02-20]. Dostupné z: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5501.  

Merná 

jednotka 2005 2006 2007

mil. Sk 385 782 425 271 456 475

index 109,7 108,8 105,5

mil. Sk 180 859 79 176 86 922

index 109,1 107,6 105,7

mil. Sk 13 255 137 387 144 846

index 65,4 111,4 103,6

mil. Sk 27 702 33 915 38 446

index 86,3 115,1 115,6

mil. Sk 100 219 109 529 129 771

index 113,5 109,8 118,5

mil. Sk 485 691 535

index 115,7 140,7 76,2

mil. Sk 60 760 63 216 55 030

index 140,8 102,7 85,6

mil. Sk 2 502 1 358 924

index 98 53,2 67,2

52.5 MO s použitým tovarom

52.6 MO mimo predajní

52.7 oprava potrieb pre domácnosť

52.2 MO s potravinami

52.3 MO s farmac. a kozmetickým tovarom

52.4 MO ostatný špecializovaný

Štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností

52 Maloobchod

v tom:

52.1 MO nešpecializovaný

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5501
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Tab.  2: Vývoj maloobchodných tržieb na Slovensku v rokoch 2008-2011 

  

Zdroj: ŠÚSR (2011) 

Tab.  3: Podiel troch najväčších hráčov na maloobchodných trhoch (rok 2007) 

 

Zdroj: Finne (2009) 

Merná 

jednotka 2008 2009 2010 2011

mil. Eur 19808 17 441,20 17 294,10  17 527,2

index 109,1 89,7 97,8  97,2

mil. Eur 7077 7 160,70 7 405,40  7 610,8

index 95,3 103,1 102  98,5

mil. Eur 608,7 542,3 487,9  487,3

index 101,5 90,6 87,6  94,2

mil. Eur 2435 1 763,30 1 785,80  1 802,6

index 98,8 86,1 93,5  85,8

mil. Eur 525,3 538,7 478,9  475,9

index 133,8 115,5 91,3  105,5

mil. Eur 2661 1 860,30 1 837,00  1 848,3

index 189,8 70,5 101,7  101,0

mil. Eur 315,3 333,9 331  347,6

index 91,5 104,7 95,4  102,6

mil. Eur 3804 3 589,50 3 317,10  3 300,9

index 107 93,4 93,7  97,4

mil. Eur 142,4 50,6 45  45,1

index 53,8 36,2 87,7  96,2

mil. Eur 2239 1 601,90 1 606,00  1 608,7

index 136,6 72,9 98,9  96,0

47.8 MO v stánkoch a na trhoch

47.9 MO mimo predajní, stánkov a trhov

47.5 MO s ostatným tovarom pre domácnosť

47.6 MO s tovarom pre kultúru a rekreáciu

47.7 MO ostatného tovaru v špecializ. predajniach

47.2 MO s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializ. predajniach

47.3 MO s pohonnými látkami v špecializovaný predajniach

47.4 MO so zariadeniami pre IKT v špecial. predajniach

Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel

v tom:

47.1 MO v nešpecializovaných predajniach

  1. pozícia 2. pozícia 3. pozícia % 

Dánsko Coop Dansk Supermarket Supergros 86 

Fínsko SOK Kesko Tradeka 86 

Švédsko ICA Kf-coop Axfood 84 

Nórsko Norgesgruppen Coop Ica 81 

Švajčiarsko Migros Coop Denner 79 

Rakúsko BML-REWE Spar Hofer-Aldi 77 

Belgicko Carrefour Delhaize Colruyt 69 

Nemecko Edeka Rewe Aldi 61 

Veľká Británia Tesco Sainsbury's Asda 58 

Holandsko Albert-Heijn TSN Laurus 55 

Francúzsko Carrefour Leclerc-systeme U Intermarche 55 

Španielsko Carrefour Mercadona Eroski Group 51 

Írsko Tesco Dunnes Supervalue 48 

Portugalsko Sonae JMR Intermarche 47 

Slovensko Coop Tesco Billa 46 

Grécko Carrefour Alfa Beta Lidl 38 

Česká republika Ahold Kaufland Tesco 35 

Maďarsko Tesco CBA Coop 35 

Taliansko Coop Conad Carrefour 28 

Poľsko Tesco Biedronka Real 16 
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Tab.  4: Predajná plocha maloobchodných predajní v m
2
 (porovnanie krajín EÚ 

  

Zdroj: EUROSTAT (1995-2012) 

Obr.  2: Vývoj indikátora dôvery v maloobchode (1997 – 2010) 

 

Zdroj: ŠÚSR (2010) 

Tab.  5: Priemerný počet zamestnaných osôb  v maloobchode (v osobách, indexy) 

  

Zdroj: ŠÚSR (2012) 

GEO/TIME 2002 2007

Bulgaria 83876 89752

Czech Republic 140760 681960

Denmark : 31798

Germany (including

former GDR from 1991) 320508 389632

Estonia 6195 :

Greece 194762 82784

Spain 535389 590912

France : 443892

Cyprus 12483 13740

Latvia : 16185

Lithuania 16122 16105

Hungary 100102 156992

Netherlands 89113 :

Austria 38274 38856

Portugal : 164178

Romania 126705 133750

Slovakia : 9916

Finland 25245 29455

Sw eden : :

United Kingdom 304771 319687

Norw ay : 24234

Special values:

-

0

:

Sales area for retail stores in square

meters (2002-2007, NACE Rev.1.1:

G52) [dt_oth_3d52_spa]

not applicable

or real zero or less than half of

the unit used

not available

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

osoby 127 757 137 839 148 384 158 429 160 505 155 684 152 340

indexy, romr = 100 102,4 107,9 107,7 106,8 101,3 97 97,9

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
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Tab.  6: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca vmaloobchode (v EUR, indexy) 

  

Zdroj: ŠÚSR (2012) 

Tab.  7: Tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode na 1 obyvateľa (v EUR) 

  

Zdroj: ŠÚSR (2009) 

Obr.  3: Rozdelenie krajov Slovenska podľa maloobchodných tržieb na 1 obyvateľa (rok 2010; v EUR) 

  

Zdroj: ŠÚSR (2009) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EUR b.c. 361 388,8 429,1 456,5 509,8 527,4 547

ndexy, romr = 100 111,7 107,7 110,4 106,4 111,7 103,4 104

47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

2004 2005 2006 2007 2008

Slovenská republika 2 190,80 2 389,96 2 622,32 2 821,48 3 097,96

Bratislavský kraj 6 240,46 7 634,60 9 194,72 9 493,46 9 950,66

Bratislavský kraj 6 240,46 7 634,60 9 194,72 9 493,46 9 950,66

Západné Slovensko 1 925,25 .. 2 091,22 1 892,05 2 817,85

Trnavský kraj 2 721,90 2 091,22 3 120,23 2 157,60 3 349,93

Trenčiansky kraj 1 692,89 1 427,34 1 925,25 1 825,67 2 658,19

Nitriansky kraj 1 493,73 1 692,89 1 427,34 1 726,08 2 532,95

Stredné Slovensko 2 058,02 .. 2 124,41 2 622,32 2 159,85

Žilinský kraj 2 290,38 2 622,32 1 626,50 2 489,54 2 011,31

Banskobystrický kraj 1 858,86 1 991,64 2 655,51 2 755,10 2 317,92

Východné Slovensko 1 062,21 .. 1 128,59 1 493,73 1 567,64

Prešovský kraj 929,43 1 261,37 1 062,21 1 825,67 1 605,17

Košický kraj 1 228,17 1 128,59 1 194,98 1 128,59 1 528,73

Tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode na 1 obyvateľa

podľa územie, typ ukazovateľa a rok

Tržby na obyvateľa (EUR b. c.)
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Obr.  4: Podiel TOP 10 obchodných reťazcov na hlavnom nákupnom mieste 

 

Zdroj: INCOMA GfK (2010b) 
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Príloha 2: Podklady k teoretickej časti práce 

Obr.  5: Plánovanie v rámci category managementu 

 

Zdroj: HÜBNER (2012) 

Obr.  6: Príklad planogramu 

 

Zdroj: FINNE (2009) 
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Tab.  8: Prehľad software využiteľného v oblasti category managementu 

 

Zdroj: HÜBNER (2012) 

Tab.  9: Plány a aktivity pri plánovaní merchandisingu 

  

Ciele merchandisingu Plán osobného predaja 

Plán predaja Odporúčaný postup predaja 

Plán  Plán tréningu predajných síl 

Plán zrážok a zliav Špeciálne stimuly (napr. súťaže predajcov) 

Plán hrubej marže Plán reklamy a podpory predaja 

Plán výdavkov Rozpočet na reklamu a podporu predaja 

Plán zásobovania Plán médií 

Plán obrátky zásob Hlavné témy kampane 

Plán sortimentu a plán modelu zásobovania Špeciálne predajné akcie 

Zoznam kľúčového sortimentu Zodpovednosť 

Tovar v zľave Zodpovednosť dodávateľa pri plnení plánu 

Plán prezentácie tovaru Zodpovednosť maloobchodníka pri plnení plánu 

Odporúčané stojany v predajni  

Plán alokácie priestoru  

Visual merchandising  

POP materiály, označenie cenoviek  

Zdroj: Stern (1989, s. 275) 
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Tab.  10: Porovnanie hodnotenia behaviorálne a výkonovo nastaveného systému hodnotenia predajných 

síl 

 

Zdroj: GRANT (1996)  
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Príloha 3: Pozorovací formulár 

Obr.  7: Pozorovací arch 

 

P.Č. názov predajne adresa mesto M
O

 f
o
rm

á
t

k
a
te

g
ó
ri
a
 p

re
d
a
jn

e

h
o
d
in

a
 h

o
d
n
o
te

n
ia

d
á
tu

m
 h

o
d
n
o
te

n
ia

prítomnosť 

danej značky 

na 

prevádzke: 

Á=áno,     

N=nie

počet 

zvislých 

stĺpcov 

kartónov 

plechovie

k

počet 

zvislýc

h 

stĺpcov 

prepra

viek cena 0,5 l

a1 Á   /   N

a2 Á   /   N

a3 Á   /   N

a4 Á   /   N

a5 Á   /   N

a6 Á   /   N

a7 Á   /   N

a8 Á   /   N

a9 Á   /   N

a10 Á   /   N

a11 Á   /   N

a12 Á   /   N

a13 Á   /   N

a14 Á   /   N

a15 Á   /   N

a16 Á   /   N

a17 Á   /   N

a18 Á   /   N

a19 Á   /   N

a20 Á   /   N

a21 Á   /   N

a22 Á   /   N

mp1 Á   /   N

mp2 Á   /   N

mp3 Á   /   N

mp4 Á   /   N

mp5 Á   /   N

mp6 Á   /   N

mp7 Á   /   N

k1 Á   /   N

k2 Á   /   N

k3 Á   /   N

k4 Á   /   N

k5 Á   /   N

k6 Á   /   N

k7 Á   /   N

k8 Á   /   N

k9 Á   /   N

k10 Á   /   N

k11 Á   /   N

k12 Á   /   N

k13 Á   /   N

k14 Á   /   N

k15 Á   /   N

k16 Á   /   N

k17 Á   /   N

k18 Á   /   N

k19 Á   /   N

k20 Á   /   N

k21 Á   /   N

k22 Á   /   N

k23 Á   /   N

2

3

4

5

Konkurent I.

In
v
e
n
to

ry
 I

n
d
e
x

In
v
e
n
to

ry
 I

n
d
e
x
_
k
o
n
k
u
re

n
c
ia

Sortiment 

hodnoteného 

výrobcu

Hodnotiaci formulár
Mesiac:

Meno pozorovateľa:

Meno obchodného zástupcu:

Región:

Hodnotené kritériá

Značka A - rôzne objemy a obaly (plech, sklo)

Značka B - rôzne objemy a obaly (plech, sklo)

Značka C - rôzne objemy a obaly (plech, sklo)

Značka D - rôzne objemy a obaly (plech, sklo)

Značka E - rôzne objemy a obaly (plech, sklo)

Značka F - rôzne objemy a obaly (plech, sklo)

Krátkodobý 

sortiment výrobcu - 

multipacky, akciové 

balenia

Značky podľa aktuálnej akcie

Značka konkurenta I.

Značka konkurenta I.

Značka konkurenta I.

Značka konkurenta I.

Konkurent II. Značka konkurenta II.

Ostatní konkurenti na predajnej ploche

počet všetkých facingov plechoviek piva výrobcu v regáloch, v regáloch plastových stojanov na predajni

počet všetkých facingov plechoviek piva konkurencie v regáloch, v regáloch plastových stojanov na predajni

počet všetkých facingov značiek fľašového piva výrobcu v regáloch (1 facing=čelná pozícia piva v regáli) 

počet všetkých facingov značiek fľašového piva konkurencie v regáloch (1 facing=čelná pozícia piva v regáli) 



Príloha 2 

2 

 

 

Zdroj: Respond Slovakia, s.r.o. 

 

6

7

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1

.10.2

.10.3

.10.4

.10.5

.10.6

.10.7

.10.8

.
11

12.1

.12.2

.

13

14

15

16

17

18

19
Čistota: všetky flaše, plechovky výrobcu sú čisté, nepoškodené, pivná sekcia aj ostatné sekcie s 

pivom výrobcu sú čisté
áno nie

áno

áno

áno                                                                                                                                                 

áno u konkurencie (len pivo)     

Sekundárne umiestnenie platných propagačných materiálov výrobcu a konkurencie (pivo + iné 

produkty): POP výrobcu sú umiestnené na predajni aj mimo hlavnej sekcie
áno                                                                                                                                          

áno u konkurencie (pivo, iné 

produkty)     

nie                                                                                                       

nie u konkurencie (pivo, 

iné produkty)     

Typ sekundárnej pozície 01celá paleta    /     0 1/2palety    /   0  1/4palety                                   

Sekundárna pozícia piva konkurencie (znamená, že na predajni je pivo umiestnené aj inde než je 

hlavná sekcia piva a pivo uložené v regáli ). 
áno nie

P
re

s
e
n
ta

ti
o
n
 I

n
d
e
x

Označenie vybraného piva výrobcu ako DNC-dlhodobo nízká cena, Letáková akcia, Akcia, 

Špeciálna akcia apod.
áno nie

Na prevádzke sú pri viacnásobnej komunikácii ceny výrobkov výrobcu vždy uvedené rovnaké ceny 

(v regáli, na prepravke, na plagáte, v chladničke,..)

Platí pravidlo FIFO (dodržiavanie správnej rotácie zásob piva - akceptácia rozdielu max. 30 dní)
áno nie

Sekundárna pozícia piva výrobcu (na predajni je značka výrobcu umiestnená inde (palety čelá 

regálov, vstup do prevádzky apod.) než je hlavná sekcia piva a pivo uložené v regáli )
áno nie

Chladnička výrobcu je čistá a funkčná (svieti) áno nie

Sortiment výrobcu v chladničke výrobcu je označený v lište názvom a cenou áno nie

Chladnička výrobcu je v poriadku bez cudzieho tovaru a cudzieho piva (od konkurencie) áno nie

Chladnička výrobcu je umiestnená správne (čelá regálov, hlavná trasa nákupu, sektor piva,...) áno nie

Dodržaný povinný sortiment výrobcu v chladničke výrobcu áno nie

Chladnička výrobcu je naplnená - min. 2/3 objemu áno nie

Pivo výrobcu v chladničke výrobcu (označenej logom výrobcu) áno nie

Dodržaný systém uloženia značiek výrobcu v chladničke podľa plánu áno nie

Vymedzený priestor v chladničke maloobchodníka pre sortiment výrobcu je naplnený min. 2/3 

výrobkov
áno nie

Každý produkt výrobcu v chladničke maloobchodníka je označený cenovkou, cenovky sú čitatelné, 

čisté a nepoškodené
áno nie

Počet facingov piva výrobcu, ktoré sa nachádza v chladničke maloobchodníka

Počet facingov piva konkurencie, ktoré sa nachádza v chladničke maloobchodníka

niePivo výrobcu v chladničke maloobchodníka

áno

áno

áno

Dodržaný systém uloženia značiek výrobcu v chladničke podľa plánu áno nie

nie
Platí pravidlo horizontálného usporiadania značiek v regálovej sekcii: presné poradie jednotlivých 

značiek výrobcu

nie

Hodnotené kritéria je splnená podmienka hodnotenia na predajňu:                                       
P

o
s
it
io

n
 I

n
d
e
x

1.pozíciu majú produkty výrobcu: zákazník vidí a prechádza najskôr okolo produktov výrobcu áno nie

Doloženosť min. 2/3 sortimentu výrobcu v pivnej sekcii a sekundárnej pozícii áno nie

Platí pravidlo horizontálného usporiadania značiek v hlavnej sekcii piva (prepravková sekcia): 

presné poradie jednotlivých značiek výrobcu

nie                                                                                                                

nie u konkurencie (pivo)     

Prebiehajúce promo výrobcu je komunikované a umiestnené podľa štandardov, POP je správne 

umiestnený v pivnej sekcii alebo v sekundárnej pozícii pri vystavených promo produktoch (viditeľný, 

nasmerovaný v smere príchodu zákazníka, nie je poškodený)

nie
Cenovky: každý produkt výrobcu je označený cenovkou (regál, prepravka), cenovky sú čitatelné, 

plastové obaly cenoviek sú čisté a nepoškodené

nie
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Príloha 4: Výpočet TSI 

Tab.  11: Počet pozorovaní pripadajúcich na obchodného zástupcu (medzinárodné siete; domáce siete a 

nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  12: Počet pozorovaní pripadajúcich na supervisora (medzinárodné siete; domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Tab.  13: Miera asociácie medzi sekundárnou pozíciou značky a sekundárnou pozíciou konkurencie 

(medzinárodné siete) 

 

OZ_kod IKA NKA celkom OZ_kod IKA NKA celkom 

oz1 57 120 177 oz42 15 30 45 

oz2 24 60 84 oz43 7 20 27 

oz3 10 100 110 oz44 84 120 204 

oz4 32 120 152 oz45 49 120 169 

oz5 20 100 120 oz46 4 120 124 

oz6 152 120 272 oz47 4 20 24 

oz7 47 120 167 oz48 24 120 144 

oz8 83 120 203 oz49 12 120 132 

oz9 24 120 144 oz50 20 50 70 

oz10 33 120 153 oz51 12 120 132 

oz11 117 120 237 oz52 12 120 132 

oz12 23 40 63 oz53 4 120 124 

oz13 36 120 156 oz54 48 120 168 

oz14 4 120 124 oz55 58 120 178 

oz15 24 120 144 oz56 32 120 152 

oz16 36 120 156 oz57 48 120 168 

oz17 16 80 96 oz58 36 120 156 

oz18 60 120 180 oz59 24 120 144 

oz19 68 120 188 oz60 12 120 132 

oz20 72 120 192 oz61 36 120 156 

oz21 16 120 136 oz62 12 120 132 

oz22 21 70 91 oz63 35 120 155 

oz23 60 120 180 oz64 6 30 36 

oz24 20 120 140 oz65 72 120 192 

oz25 18 120 138 oz66 44 110 154 

oz26 24 120 144 oz67 49 120 169 

oz27 24 120 144 oz68 24 120 144 

oz28 36 120 156 oz69 4 40 44 

oz29 36 90 126 oz70 33 90 123 

oz30 31 70 101 oz71 36 120 156 

oz31 10 50 60 oz72 12 120 132 

oz32 12 30 42 oz73 17 120 137 

oz33 14 70 84 oz74 28 120 148 

oz34 45 120 165 oz75 5 20 25 

oz35 56 120 176 oz76 0 70 70 

oz36 36 90 126 oz77 0 120 120 

oz37 24 60 84 oz78 0 120 120 

oz38 12 120 132 oz79 0 120 120 

oz39 4 20 24 oz80 0 120 120 

oz40 12 120 132 oz81 0 20 20 

oz41 36 120 156 Total 2403 8150 10553 

 

OZS_kod IKA NKA celkom 

ozs1 307 720 307 

ozs2 24 120 24 

ozs3 178 683 178 

ozs4 151 487 151 

ozs5 223 710 223 

ozs6 174 840 174 

ozs7 312 560 312 

ozs8 144 480 144 

ozs9 139 719 139 

ozs10 244 720 244 

ozs11 181 960 181 

ozs12 231 801 231 

ozs13 95 350 95 

Total 2403 8150 2403 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,462 ,000 

Cramer's V ,462 ,000 
N of Valid Cases 2403  
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Tab.  14: Odhad logistickej regresie pre sekundárnu pozíciu konkurencie (medzinárodné siete) 

 

Tab.  15: Miera asociácie prítomnosti POP výrobcu a prítomnosti POP konkurencie v hlavnej sekcii 

(medzinárodné siete) 

 

Tab.  16: Obojstranná závislosť prítomnosti POP výrobcu a POP konkurencie sekundárne (medzinárodné 

siete) 

 

Tab.  17: Miera asociácie sekundárnej prítomnosti POP výrobcu a sekundárnej prítomnosti 

POP konkurencie v hlavnej sekcii (medzinárodné siete) 

 

Tab.  18: Odhad logistickej regresie pre prítomnosť POP materiálov (medzinárodné siete) 

 

Tab.  19: Odhad logistickej regresie pre sekundárnu pozíciu POP materiálov (medzinárodné siete) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       2403 

                                                  LR chi2(1)      =     530.69 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -1392.0368                       Pseudo R2       =     0.1601 

------------------------------------------------------------------------------ 

sek_pozici~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

sek_pozici~t |   2.004541   .0923781    21.70   0.000     1.823483    2.185598 

       _cons |  -.8946751   .0665583   -13.44   0.000    -1.025127   -.7642234 

------------------------------------------------------------------------------ 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,697 ,000 

Cramer's V ,697 ,000 

Contingency Coefficient ,572 ,000 
N of Valid Cases 2403  

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1402,883
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 1359,696 1 ,000   

Likelihood Ratio 255,967 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
Linear-by-Linear Association 1402,299 1 ,000   

N of Valid Cases 2403     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,764 ,000 

Cramer's V ,764 ,000 

Contingency Coefficient ,607 ,000 
N of Valid Cases 2403  

 

Logistic regression                               Number of obs   =       2403 

                                                  LR chi2(1)      =    1287.12 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood =  -1015.399                       Pseudo R2       =     0.3879 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  pop_znacka |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

pop_konkur~t |   3.459494   .1145339    30.20   0.000     3.235011    3.683976 

       _cons |  -1.553157   .0776386   -20.00   0.000    -1.705326   -1.400988 

------------------------------------------------------------------------------ 

Logistic regression                               Number of obs   =       2403 

                                                  LR chi2(1)      =     255.97 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -95.593927                       Pseudo R2       =     0.5724 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

sek_pop_zn~a |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

sek_pop_ko~t |    6.69433   .4889363    13.69   0.000     5.736032    7.652627 

       _cons |  -5.277264   .2894062   -18.23   0.000     -5.84449   -4.710038 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Tab.  20: Odhad logistickej regresie pre sekundárnu prítomnosť cenoviek (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Tab.  21: Obojstranná závislosť prítomnosti POP výrobcu a prítomnosti POP konkurencie (domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  22: Závislosť prítomnosti POP výrobcu na prítomnosti POP konkurencie (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Tab.  23: Odhad logistickej regresie pre prítomnosť POP materiálov (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Tab.  24: Podiel šancí pre prítomnosť POP materiálov (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       8150 

                                                  LR chi2(1)      =    4828.83 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -2825.7866                       Pseudo R2       =     0.4607 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 cenovky_sek |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

cenovky_s~nk |     4.0431   .0758158    53.33   0.000     3.894504    4.191696 

       _cons |   -1.17266   .0408437   -28.71   0.000    -1.252712   -1.092607 

------------------------------------------------------------------------------ 

Logistic regression                               Number of obs   =       8150 

                                                  LR chi2(1)      =    3131.01 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -2975.8647                       Pseudo R2       =     0.3447 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         POP |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    POP_konk |   3.297456   .0687198    47.98   0.000     3.162767    3.432144 

       _cons |  -.6058317   .0415102   -14.59   0.000    -.6871903   -.5244731 

------------------------------------------------------------------------------ 

Logistic regression                               Number of obs   =       8150 

                                                  LR chi2(1)      =    3131.01 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -2975.8647                       Pseudo R2       =     0.3447 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         POP | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    POP_konk |   27.04374   1.858441    47.98   0.000     23.63591    30.94291 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Tab.  25: Obojstranná závislosť sekundárnej prítomnosti POP výrobcu a prítomnosti POP konkurencie 

(domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  26: Závislosť sekundárnej prítomnosti POP výrobcu na prítomnosti POP konkurencie (domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  27: Odhad logistickej regresie pre sekundárnu prítomnosť POP materiálov (domáce siete a 

nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  28: Podiel šancí pre sekundárnu prítomnosť POP materiálov (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       8150 

                                                  LR chi2(1)      =    3673.29 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -3216.6003                       Pseudo R2       =     0.3635 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     POP_sek |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

POP_sek_konk |    3.38904   .0671062    50.50   0.000     3.257514    3.520566 

       _cons |  -.8277295   .0388727   -21.29   0.000    -.9039186   -.7515405 

------------------------------------------------------------------------------ 

Logistic regression                               Number of obs   =       8150 

                                                  LR chi2(1)      =    3673.29 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -3216.6003                       Pseudo R2       =     0.3635 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     POP_sek | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

POP_sek_konk |   29.63748   1.988859    50.50   0.000     25.98486    33.80354 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Príloha 5: Základný popis dátového súboru 

Obr.  8: Histogram TSI vypočítaného aritmetickým priemerom (medzinárodné siete) 

 

Obr.  9: Histogram TSI vypočítaného súčinom (medzinárodné siete) 
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Tab.  29: Korelácia medzi TSI a čiastkovými indexmi (medzinárodné siete) 

 

Obr.  10: Histogram TSI vypočítaného aritmetickým priemerom (domáce siete a nezávislý maloocbhod) 

 

Correlations 

 
Spearman's rho TSI_arit 

INVENTORY 
INDEX 

POSITION 
INDEX 

PRESENTATION 
INDEX 

TSI_arit 

Correlation 
Coefficient 

1 ,764
**
 ,699

**
 ,501

**
 

Sig. (2-tailed) . 0 0 0 

N 2403 2403 2403 2403 

INVENTORYINDEX 

Correlation 
Coefficient 

,764
**
 1 ,265

**
 ,131

**
 

Sig. (2-tailed) 0 . 0 0 

N 2403 2403 2403 2403 

POSITION INDEX 

Correlation 
Coefficient 

,699
**
 ,265

**
 1 ,150

**
 

Sig. (2-tailed) 0 0 . 0 

N 2403 2403 2403 2403 

PRESENTATION 
INDEX 

Correlation 
Coefficient 

,501
**
 ,131

**
 ,150

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 . 

N 2403 2403 2403 2403 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Obr.  11: Histogram TSI vypočítaného geometrickým priemerom (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  30: Korelácia medzi TSI a čiastkovými indexmi (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Correlations 

 
Spearman's rho TSI_arit INVENTORY_INDEX POSITION_INDEX PRESENTATION_INDEX 

TSI_arit 
Correlation 
Coefficient 

1 ,828
**
 ,652

**
 ,471

**
 

 
Sig. (2-tailed) . 0 0 0 

 
N 8150 8150 8150 8150 

INVENTORY_INDEX 
Correlation 
Coefficient 

,828
**
 1 ,269

**
 ,121

**
 

 
Sig. (2-tailed) 0 . 0 0 

 
N 8150 8150 8150 8150 

POSITION_INDEX 
Correlation 
Coefficient 

,652
**
 ,269

**
 1 ,225

**
 

 
Sig. (2-tailed) 0 0 . 0 

 
N 8150 8150 8150 8150 

PRESENTATION_INDEX 
Correlation 
Coefficient 

,471
**
 ,121

**
 ,225

**
 1 

 
Sig. (2-tailed) 0 0 0 . 

 
N 8150 8150 8150 8150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tab.  31: Vzťahy medzi premennými (medzinárodné siete) 

 

  

mesiac x oz_kod   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,459 1 

  Cramer's V 0,138 1 

  Contingency Coefficient 0,417 1 

mesiac x ozs_kod   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,487 0 

  Cramer's V 0,147 0 

  Contingency Coefficient 0,438 0 

mesiac x obch_retazec   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,02 1 

  Cramer's V 0,009 1 

  Contingency Coefficient 0,02 1 

mesiac x mo_format   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,014 1 

  Cramer's V 0,01 1 

  Contingency Coefficient 0,014 1 

mesiac x region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,027 1 

  Cramer's V 0,009 1 

  Contingency Coefficient 0,027 1 

oz_kod x ozs_kod   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 2,902 0 

  Cramer's V 0,838 0 

  Contingency Coefficient 0,945 0 

oz_kod x obch_retazec   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,845 0 

  Cramer's V 0,378 0 

  Contingency Coefficient 0,645 0 

oz_kod x mo_format   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,673 0 

  Cramer's V 0,476 0 

  Contingency Coefficient 0,558 0 

oz_kod x region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 3,149 0 

  Cramer's V 0,996 0 

  Contingency Coefficient 0,953 0 

ozs_kod x obch_retazec   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,329 0 

  Cramer's V 0,147 0 

  Contingency Coefficient 0,313 0 

ozs_kod x mo_format   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,195 0 

  Cramer's V 0,138 0 

  Contingency Coefficient 0,191 0 

ozs_kod x region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 2,738 0 

  Cramer's V 0,866 0 

  Contingency Coefficient 0,939 0 

obch_retazec x mo_format   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 1,113 0 

  Cramer's V 0,787 0 

  Contingency Coefficient 0,744 0 

obch_retazec x region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,415 0 

  Cramer's V 0,185 0 

  Contingency Coefficient 0,383 0 

mo_format x region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,255 0 

  Cramer's V 0,18 0 

  Contingency Coefficient 0,247 0 
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Tab.  32: Vzťahy medzi premennými (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

 

mesiac x oz_kod   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,439 0 

  Cramer's V 0,132 0 

  Contingency Coefficient 0,402 0 

mesiac x ozs_kod   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,487 0 

  Cramer's V 0,147 0 

  Contingency Coefficient 0,438 0 

mesiac x typ_predajne   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,017 1 

  Cramer's V 0,01 1 

  Contingency Coefficient 0,017 1 

mesiac x kod_region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,047 1 

  Cramer's V 0,015 1 

  Contingency Coefficient 0,047 1 

oz_kod x ozs_kod   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 2,868 0 

  Cramer's V 0,828 0 

  Contingency Coefficient 0,944 0 

oz_kod x typ_predajne   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,105 1 

  Cramer's V 0,061 1 

  Contingency Coefficient 0,105 1 

oz_kod x kod_region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 3,135 0 

  Cramer's V 0,992 0 

  Contingency Coefficient 0,953 0 

ozs_kod x typ_predajne   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,042 1 

  Cramer's V 0,024 1 

  Contingency Coefficient 0,042 1 

ozs_kod x kod_region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 2,736 0 

  Cramer's V 0,865 0 

  Contingency Coefficient 0,939 0 

typ_predajne x kod_region   Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,033 1 

  Cramer's V 0,019 1 

  Contingency Coefficient 0,033 1 
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Príloha 6: Miera naplnenia pozorovaných kritérií 

Obr.  12: Miera naplnenia kritérií TSI (medzinárodné siete) 

 

Tab.  33: Miera naplnenia kritérií v obchodných reťazcoch (medzinárodné siete) 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

čistota - hl. s.

doloženosť

rotácia zásob

rovnaké ceny

prítomnosť cenoviek

horizontálne usporiadanie - regál

horizontálne usporiadanie - hl. sekcia

prvá pozícia

space

zalistovaný sortiment

chladnička MO

extra pozícia centrálna

extra pozícia lokálna

sekundárna pozícia

prítomnosť POP - hl. s.

dlhodobo nízka cena

chladnička výrobcu

prítomnosť POP - sekundárne

  or1 or2 or3 or4 or5 or6 

sortiment nie 69,64% 57,54% 62,50% 52,23% 76,27% 60,40% 

  ano 30,36% 42,46% 37,50% 47,77% 23,73% 39,60% 

prva_pozicia_znacky nie 20,13% 29,19% 18,75% 68,84% 35,59% 29,78% 

  ano 79,87% 70,81% 81,25% 31,16% 64,41% 70,22% 

hor_pozicia_hlsekcia nie 27,06% 11,18% 25,00% 50,15% 38,98% 41,43% 

  ano 72,94% 88,82% 75,00% 49,85% 61,02% 58,57% 

hor_pozicia_regal nie 32,34% 11,75% 31,25% 47,18% 28,81% 37,27% 

  ano 67,66% 88,25% 68,75% 52,82% 71,19% 62,73% 

chladnicka_znacka nie 66,34% 89,95% 100,00% 99,70% 100,00% 83,69% 

  ano 33,66% 10,05% 0,00% 0,30% 0,00% 16,31% 

chladnicka_znacka_body nie 97,03% 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 99,50% 

  ano 2,97% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 

chladnicka_predajna nie 30,69% 71,85% 37,50% 100,00% 100,00% 42,43% 

  ano 69,31% 28,15% 62,50% 0,00% 0,00% 57,57% 

chladnicka_predajna_body nie 31,35% 73,18% 39,58% 100,00% 100,00% 44,93% 

  ano 68,65% 26,82% 60,42% 0,00% 0,00% 55,07% 

sek_pozicia_znacka nie 21,78% 38,29% 25,00% 89,02% 61,02% 47,25% 

  ano 78,22% 61,71% 75,00% 10,98% 38,98% 52,75% 

sek_pozicia_body nie 90,10% 85,12% 89,58% 95,85% 91,53% 82,20% 

  ano 9,90% 14,90% 10,42% 4,15% 8,47% 17,80% 

extra_pozicia_central nie 13,86% 71,66% 39,58% 100,00% 69,49% 80,20% 

  ano 86,14% 28,34% 60,42% 0,00% 30,51% 19,80% 

extra_pozicia_OZ nie 100,00% 61,04% 79,17% 87,54% 88,14% 61,23% 

  ano 0,00% 38,96% 20,83% 12,46% 11,86% 38,77% 

POP_znacka nie 34,32% 48,72% 54,17% 51,04% 40,68% 45,26% 

  ano 65,68% 51,28% 45,83% 48,96% 59,32% 54,74% 

POP_body nie 89,11% 89,95% 91,67% 97,03% 94,92% 92,51% 

  ano 10,89% 10,05% 8,33% 2,97% 5,08% 7,49% 

sek_POP_znacka nie 96,04% 98,29% 95,83% 99,70% 100,00% 98,00% 

  ano 3,96% 1,71% 4,17% 0,30% 0,00% 2,00% 

sek_POP_body nie 99,01% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 

  ano 0,99% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33% 
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Tab.  34: Miera naplnenia kritérií podľa regiónu (medzinárodné siete) 

 

Tab.  35: Miera naplnenia kritérií podľa maloobchodného formátu (medzinárodné siete) 

 

  

  reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8 reg9 reg10 reg11 

sortiment nie 68% 65% 55% 58% 60% 30% 68% 59% 60% 54% 64% 

  ano 32% 35% 45% 42% 40% 70% 32% 41% 40% 46% 36% 

prva_pozicia_znacky nie 24% 26% 13% 56% 41% 44% 18% 31% 25% 39% 64% 

  ano 76% 74% 87% 44% 59% 56% 82% 69% 75% 61% 36% 

hor_pozicia_hlsekcia nie 35% 32% 15% 38% 35% 6% 10% 14% 37% 34% 33% 

  ano 65% 68% 85% 62% 65% 94% 90% 86% 63% 66% 67% 

hor_pozicia_regal nie 47% 30% 13% 32% 35% 4% 13% 13% 33% 29% 23% 

  ano 53% 70% 87% 68% 65% 96% 87% 87% 67% 71% 77% 

chladnicka_znacka nie 83% 91% 96% 77% 80% 96% 82% 88% 97% 81% 95% 

  ano 17% 9% 4% 23% 20% 4% 18% 12% 3% 19% 5% 

chladnicka_znacka_body nie 99% 99% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 100% 

  ano 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 

chladnicka_predajna nie 53% 68% 56% 70% 63% 69% 84% 59% 59% 45% 77% 

  ano 47% 32% 44% 30% 37% 31% 16% 41% 41% 55% 23% 

chladnicka_predajna_body nie 61% 68% 56% 71% 63% 69% 84% 60% 60% 45% 77% 

  ano 39% 32% 44% 29% 37% 31% 16% 40% 40% 55% 23% 

sek_pozicia_znacka nie 32% 55% 56% 47% 33% 33% 51% 49% 56% 43% 51% 

  ano 68% 45% 44% 53% 67% 67% 49% 51% 44% 57% 49% 

sek_pozicia_body nie 84% 87% 91% 96% 92% 78% 89% 87% 83% 84% 87% 

  ano 16% 13% 9% 4% 8% 22% 11% 13% 17% 16% 13% 

extra_pozicia_central nie 60% 75% 73% 68% 65% 67% 68% 70% 76% 69% 83% 

  ano 40% 25% 27% 32% 35% 33% 32% 30% 24% 31% 17% 

extra_pozicia_OZ nie 66% 75% 78% 71% 63% 59% 79% 74% 76% 69% 64% 

  ano 34% 25% 22% 29% 37% 41% 21% 26% 24% 31% 36% 

POP_znacka nie 68% 50% 60% 42% 66% 24% 32% 33% 30% 35% 61% 

  ano 32% 50% 40% 58% 34% 76% 68% 67% 70% 65% 39% 

POP_body nie 90% 95% 96% 87% 97% 93% 91% 95% 89% 84% 95% 

  ano 10% 5% 4% 13% 3% 7% 9% 5% 11% 16% 5% 

sek_POP_znacka nie 97% 97% 99% 100% 98% 99% 99% 97% 99% 98% 98% 

  ano 3% 3% 1% 0% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 2% 

sek_POP_body nie 99% 99% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 

  ano 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 

 

    HM SM CC 

sortiment nie 60,67% 57,44% 76,27% 

  ano 39,33% 42,56% 23,73% 

prva_pozicia_znacky nie 35,67% 31,34% 35,59% 

  ano 64,33% 68,66% 64,41% 

hor_pozicia_hlsekcia nie 36,15% 16,18% 38,98% 

  ano 63,85% 83,82% 61,02% 

hor_pozicia_regal nie 34,79% 16,82% 28,81% 

  ano 65,21% 83,18% 71,19% 

chladnicka_znacka nie 87,34% 86,40% 100,00% 

  ano 12,66% 13,60% 0,00% 

chladnicka_znacka_body nie 99,28% 99,36% 100,00% 

  ano 0,72% 0,64% 0,00% 

chladnicka_predajna nie 56,85% 68,66% 100,00% 

  ano 43,15% 31,34% 0,00% 

chladnicka_predajna_body nie 58,28% 69,94% 100,00% 

  ano 41,72% 30,06% 0,00% 

sek_pozicia_znacka nie 47,21% 43,47% 61,02% 

  ano 52,79% 56,53% 38,98% 

sek_pozicia_body nie 86,70% 86,58% 91,53% 

  ano 13,30% 13,42% 8,47% 

extra_pozicia_central nie 69,75% 69,85% 69,49% 

  ano 30,25% 30,15% 30,51% 

extra_pozicia_OZ nie 72,05% 68,29% 88,14% 

  ano 27,95% 31,71% 11,86% 

POP_znacka nie 50,48% 41,73% 40,68% 

  ano 49,52% 58,27% 59,32% 

POP_body nie 92,36% 90,63% 94,92% 

  ano 7,64% 9,38% 5,08% 

sek_POP_znacka nie 98,17% 97,98% 100,00% 

  ano 1,83% 2,02% 0,00% 

sek_POP_body nie 99,68% 99,26% 100,00% 

  ano 0,32% 0,74% 0,00% 
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Obr.  13: Miera naplnenia kritérií TSI (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  36: Miera naplnenia kritérií podľa regiónu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

rotácia zásob

čistota - hl. s.

rovnaké ceny

aktuálnosť POP

spoločný blok - regál

spoločný blok - hl. sekcia

prítomnosť cenoviek

prvá pozícia

horizontálne usporiadanie - regál

horizontálne usporiadanie - hl. sekcia

FWS

space

kľúčový sortiment

odporúčaný sortiment

stojan výrobcu

chladnička výrobcu

prítomnosť POP - sekundárne

prítomnosť POP - hl. s.

sekundárne ocenenie

  reg1 reg2 reg3 reg4 reg5 reg6 reg7 reg8 reg9 reg10 reg11 

Kľúčový_sortiment nie 49% 56% 38% 54% 55% 35% 47% 56% 44% 48% 57% 

  áno 51% 44% 63% 46% 45% 65% 53% 44% 57% 52% 43% 

odporúčaný_sortiment nie 80% 87% 63% 83% 84% 65% 82% 85% 75% 84% 84% 

  áno 20% 13% 37% 17% 16% 35% 18% 15% 25% 16% 16% 

prvá_pozícia nie 24% 12% 9% 45% 37% 22% 12% 10% 11% 29% 23% 

  áno 76% 88% 91% 55% 63% 78% 88% 90% 89% 71% 77% 

spoločnýblok_hls nie 27% 19% 14% 14% 15% 11% 16% 12% 12% 24% 28% 

  áno 73% 81% 86% 86% 85% 89% 84% 88% 88% 76% 73% 

spoločnýblok_regs nie 23% 16% 14% 18% 20% 11% 19% 11% 12% 19% 19% 

  áno 78% 85% 86% 82% 80% 89% 81% 89% 88% 81% 81% 

horizon_usp_hls nie 36% 32% 16% 27% 26% 15% 17% 19% 19% 38% 36% 

  áno 64% 68% 84% 73% 74% 85% 83% 81% 81% 62% 64% 

horizon_usp_regs nie 33% 24% 21% 28% 34% 17% 24% 17% 22% 25% 25% 

  áno 67% 76% 79% 73% 66% 83% 76% 83% 78% 75% 75% 

chladnička_výrobca nie 76% 77% 73% 92% 83% 75% 70% 70% 74% 81% 79% 

  áno 24% 23% 27% 8% 18% 25% 30% 30% 26% 19% 21% 

chladnička_výrobca_body nie 84% 84% 77% 95% 88% 77% 75% 73% 78% 86% 83% 

  áno 16% 16% 23% 6% 13% 23% 25% 27% 22% 14% 17% 

stojan_výrobca nie 85% 84% 77% 86% 78% 74% 80% 81% 75% 84% 74% 

  áno 15% 16% 23% 14% 22% 26% 20% 19% 25% 16% 27% 

stojan_výrobca_body nie 86% 89% 79% 88% 81% 76% 83% 81% 79% 87% 75% 

  áno 14% 11% 21% 12% 19% 24% 17% 19% 21% 13% 25% 

cenovky_sek_výrobca nie 66% 42% 24% 41% 49% 14% 23% 28% 35% 32% 41% 

  áno 34% 58% 76% 59% 51% 86% 77% 72% 65% 68% 59% 

cenovky_sekundárne nie 93% 92% 90% 87% 93% 91% 89% 92% 84% 95% 90% 

  áno 7% 8% 10% 14% 7% 9% 11% 8% 16% 5% 10% 

POP_výrobca nie 54% 26% 23% 26% 43% 17% 16% 13% 11% 20% 34% 

  áno 46% 74% 78% 74% 57% 83% 84% 87% 89% 80% 66% 

POP_body nie 88% 91% 90% 91% 92% 86% 86% 89% 83% 91% 91% 

  áno 12% 9% 10% 9% 8% 14% 14% 11% 17% 9% 9% 

POP_sek_výrobca nie 61% 43% 22% 32% 39% 20% 30% 21% 24% 29% 34% 

  áno 39% 57% 78% 68% 61% 80% 70% 79% 76% 71% 66% 

POP_sekundárne_body nie 92% 90% 89% 91% 94% 85% 86% 87% 81% 89% 89% 

  áno 8% 10% 11% 9% 6% 15% 14% 13% 19% 11% 11% 
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Tab.  37: Miera naplnenia kritérií podľa typu predajne (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

 

  SMV SMM PP ČS 

Kľúčový_sortiment nie 32,51% 61,59% 79,48% 57,13% 

  áno 67,49% 38,41% 20,52% 42,87% 

odporúčaný_sortiment nie 86,89% 63,87% 81,94% 80,84% 

  áno 13,11% 36,13% 18,06% 19,16% 

prvá_pozícia nie 18,00% 22,03% 23,96% 26,41% 

  áno 82,00% 77,97% 76,04% 73,59% 

spoločnýblok_hls nie 9,98% 22,90% 20,76% 26,17% 

  áno 90,02% 77,10% 79,24% 73,83% 

spoločnýblok_regs nie 12,66% 14,79% 16,22% 37,71% 

  áno 87,34% 85,21% 83,78% 62,29% 

horizon_usp_hls nie 20,52% 32,89% 22,36% 21,38% 

  áno 79,48% 67,11% 77,64% 78,62% 

horizon_usp_regs nie 21,17% 22,66% 24,57% 43,37% 

  áno 78,83% 77,34% 75,43% 56,63% 

chladnička_výrobca nie 69,98% 82,61% 84,64% 88,33% 

  áno 30,02% 17,39% 15,36% 11,67% 

chladnička_výrobca_body nie 74,40% 87,21% 89,19% 90,17% 

  áno 25,60% 12,79% 10,81% 9,83% 

stojan_výrobca nie 68,31% 87,05% 94,96% 96,44% 

  áno 31,69% 12,95% 5,04% 3,56% 

stojan_výrobca_body nie 71,00% 90,09% 97,42% 97,79% 

  áno 29,00% 9,91% 2,58% 2,21% 

cenovky_sek_výrobca nie 31,22% 35,21% 37,47% 43,49% 

  áno 68,78% 64,79% 62,53% 56,51% 

cenovky_sekundárne nie 90,02% 89,33% 88,82% 96,81% 

  áno 9,98% 10,67% 11,18% 3,19% 

POP_výrobca nie 20,32% 25,62% 28,26% 38,33% 

  áno 79,68% 74,38% 71,74% 61,67% 

POP_body nie 90,07% 86,81% 84,28% 95,09% 

  áno 9,93% 13,19% 15,72% 4,91% 

POP_sek_výrobca nie 26,94% 32,13% 33,29% 46,44% 

  áno 73,06% 67,87% 66,71% 53,56% 

POP_sekundárne_body nie 88,76% 86,57% 84,40% 95,58% 

  áno 11,24% 13,43% 15,60% 4,42% 
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Príloha 7: Interné kritériá vstupujúce do TSI (medzinárodné siete) 

Tab.  38: Analýza rozptylu space_cieľ podľa mesiaca (medzinárodné siete) 

 

Obr.  14: Priemerné hodnoty space_cieľ v čase (medzinárodné siete) 

 

Tab.  39: Analýza rozptylu space_výrobca medziregionálne (medzinárodné siete) 

 

Ranks 

  mesiac N Mean Rank 

space_cieľ februar 196 1115,45 

marec 196 1112,81 

april 197 1113,09 

maj 201 1111,45 

jun 201 1111,45 

jul 202 1107,27 

august 202 1106,35 

september 204 1097,1 

oktober 203 1101,19 

november 204 1097,1 

december 207 1104,64 

Total 2213   

 

Ranks 

  region N Mean Rank 

space_výrobca 

dimension1 

reg1 356 1195,67 

reg2 228 1245,39 

reg3 181 1383,51 

reg4 231 616,95 

reg5 147 1037,13 

reg6 162 1503,65 

reg7 228 1414,15 

reg8 223 1363,4 

reg9 215 1222 

reg10 231 1168,68 

reg11 201 1147,57 

Total 2403   

  

Test Statistics
a,b

 

  space_výrobca 

Chi-square 251,803 

df 10 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: region 
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Obr.  15: Priemerné hodnoty space_výrobca podľa regiónu (medzinárodné siete) 

 

Tab.  40: Analýza rozptylu space_cieľ a veľkosť účinku podľa maloobchodného formátu (medzinárodné 

siete) 

 

 

Tab.  41: Analýza rozptylu space_cieľ a veľkosť účinku podľa obchodného reťazca 

 

 

Tab.  42: Analýza rozptylu reálne dosiahnutej hodnoty space (space_výrobca) podľa maloobchodného 

formátu (medzinárodné siete) 

 

Ranks 

  mo_format N Mean Rank 

space_cieľ 

dimension1 

HM 1155 1125,31 

SM 1003 1065,91 

CC 55 1471,9 

Total 2213   

 
 

Test Statistics
a,b

 

  space_cieľ 

Chi-square 23,189 

df 2 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: mo_format 

Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta mo_format Dependent 0,444 

space_cieľ Dependent 0,13 

 

Ranks 

  obch_retazec N Mean Rank 

space_cieľ 

dimension1 

or1 279 1166,73 

or2 971 1031,83 

or3 44 1899,38 

or4 310 309,87 

or5 55 1471,9 

or6 554 1555,56 

Total 2213   

  

Test Statistics
a,b

 

  space_cieľ 

Chi-square 862,754 

df 5 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: obch_retazec 

Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta obch_retazec Dependent 0,744 

space_cieľ Dependent 0,655 

 

Ranks 

  mo_format N Mean Rank 

space_výrobca 

dimension1 

HM 1256 1194,17 

SM 1088 1209,81 

CC 59 1224,59 

Total 2403   

 
 

Test Statistics
a,b

 

  space_výrobca 

Chi-square 0,36 

df 2 

Asymp. Sig. 0,835 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: mo_format 
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Tab.  43: Analýza rozptylu reálne dosiahnutej hodnoty space (space_výrobca) podľa obchodného reťazca 

(medzinárodné siete) 

 

Tab.  44: Priemerné hodnoty a splnenie kritéria space (medzinárodné siete) 

 

  

Ranks 

  obch_retazec N Mean Rank 

space_výrobca 

dimension1 

or1 303 1276,4 

or2 1055 1303,35 

or3 48 1565,57 

or4 337 406,42 

or5 59 1224,59 

or6 601 1401,42 

Total 2403   

 

 

Test Statistics
a,b

 

  space_výrobca 

Chi-square 531,978 

df 5 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: obch_retazec 

  cieľová hodnota space reálne dosiahnutá hodnota space pridelenie bodov za kritérium space 

OR Mean Mean nie áno Total 

or1 41 46 86 217 303 

or2 40 46 246 809 1055 

or3 48 50 14 34 48 

or4 34 29 228 109 337 

or5 44 45 28 31 59 

or6 45 48 241 360 601 

Total 41 44 843 1560 2403 
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Tab.  45: Analýza rozptylu hodnôt space_cieľ a veľkosť účinku podľa obchodného zástupcu 

(medzinárodné siete) 

 

Tab.  46: Analýza rozptylu reálneho space (space_výrobca) podľa obchodného zástupcu (medzinárodné 

siete) 

 

 

Test Statistics
a,b

 

  space_cieľ 

Chi-square 580,665 

df 74 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: OZ_kod 

  

Directional Measures 

  Value 

Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,4 

space_cieľ Dependent 0,482 

Test Statistics
a,b

 

  space_výrobca 

Chi-square 544,745 

df 74 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: OZ_kod 
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Príloha 8: Interné kritériá vstupujúce do TSI (domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 

Tab.  47: Analýza rozptylu reálneho space v skupinách naplnenie/nenaplnenie cieľovej hodnoty (domáce 

siete a nezávislý maloobchod)
30

 

 

Tab.  48: Analýza rozptylu real_ space podľa mesiaca (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  49: Analýza rozptylu real_ space podľa obchodného zástupcu (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Tab.  50: Analýza rozptylu real_ space podľa typu predajne (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

  

                                                 

 

30 V súbore absentovalo 49 hodnôt reálneho space, preto je celkový počet pozorovaní zahrnutých do tejto analýzy nižší. 

Ranks 

  space N Mean Rank 

real_space 

dimension1 

0 2865 1782,75 

1 5236 5292,12 

Total 8101   

 

Test Statistics
a,b

 

  real_space 

Chi-square 4171,717 

df 1 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: space 

 

Ranks 

  mesiac N Mean Rank 

real_space január 667 4006,92 

február 664 3919,9 

marec 680 3658,06 

apríl 677 3906,81 

máj 680 4000,73 

jún 672 3857,67 

júl 678 4164,82 

august 680 4126,44 

september 674 4063,12 

október 677 4266,51 

november 675 4261,07 

december 677 4377,5 

Total 8101   

 

Test Statistics
a,b

 

  real_space 

Chi-square 55,749 

df 11 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: mesiac 

 

Test Statistics
a,b

 

  real_space 

Chi-square 2233,942 

df 80 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: OZ_kod 

 

Ranks 

  typ_predajne N Mean Rank 

real_space 

dimension1 

SMV 4003 3800,58 

SMM 2491 4237,29 

PP 793 4938,69 

ČS 814 3847,59 

Total 8101   

 

Test Statistics
a,b

 

  real_space 

Chi-square 182,198 

df 3 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: typ_predajne 
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Tab.  51: Analýza rozptylu real_ space podľa regiónu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  52: Vzťah medzi kľúčovým a odporúčaným sortimentom (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

 

Ranks 

  kod_region N Mean Rank 

real_space 

dimension1 

reg1 478 3363,67 

reg2 843 4763,8 

reg3 957 5133,25 

reg4 793 2594,08 

reg5 758 2674,12 

reg6 792 4112,57 

reg7 874 4691,98 

reg8 704 4902,69 

reg9 714 4878,16 

reg10 595 2966,55 

reg11 593 3607,55 

Total 8101   

 

Test Statistics
a,b

 

  real_space 

Chi-square 1293,804 

df 10 

Asymp. Sig. 0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: kod_region 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 2081,726
a
 1 0     

Continuity Correction
b
 2079,256 1 0     

Likelihood Ratio 2753,203 1 0     

Fisher's Exact Test       0 0 

Linear-by-Linear Association 2081,47 1 0     

N of Valid Cases 8150         

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 842,53. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,505 0 

Cramer's V 0,505 0 

N of Valid Cases 8150   
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Príloha 9: Výstupy faktorovej analýzy 

Tab.  53: Vysvetlenie variability modelu (medzinárodné siete) 

 

Tab.  54: Faktorová analýza (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  55: Variabilita vysvetlená modelom (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

 

1 2,127 11,815 11,815 2,127 11,815 11,815 1,891 10,505 10,505 

2 1,710 9,499 21,313 1,710 9,499 21,313 1,474 8,191 18,696 

3 1,429 7,939 29,253 1,429 7,939 29,253 1,414 7,855 26,552 

4 1,218 6,767 36,020 1,218 6,767 36,020 1,368 7,599 34,151 

5 1,181 6,560 42,580 1,181 6,560 42,580 1,321 7,337 41,488 

6 1,056 5,866 48,446 1,056 5,866 48,446 1,252 6,958 48,446 

7 ,999 5,551 53,997       

8 ,968 5,379 59,376       

9 ,959 5,329 64,705       

10 ,934 5,188 69,893       

11 ,908 5,042 74,935       

12 ,875 4,862 79,797       

13 ,815 4,530 84,327       

14 ,770 4,278 88,605       

15 ,710 3,947 92,552       

16 ,641 3,562 96,113       

17 ,406 2,254 98,367       

18 ,294 1,633 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,640 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 23545,887 

df 171 

Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

dimension0 

1 2,834 14,915 14,915 2,834 14,915 14,915 1,812 9,538 9,538 

2 1,833 9,648 24,563 1,833 9,648 24,563 1,756 9,242 18,780 

3 1,489 7,839 32,402 1,489 7,839 32,402 1,753 9,225 28,005 

4 1,421 7,477 39,879 1,421 7,477 39,879 1,568 8,250 36,255 

5 1,318 6,937 46,816 1,318 6,937 46,816 1,534 8,072 44,327 

6 1,086 5,714 52,530 1,086 5,714 52,530 1,354 7,126 51,454 

7 1,026 5,400 57,930 1,026 5,400 57,930 1,230 6,476 57,930 

8 ,962 5,063 62,993       

9 ,909 4,786 67,779       

10 ,841 4,425 72,204       

11 ,834 4,392 76,596       

12 ,798 4,199 80,795       

13 ,739 3,891 84,686       

14 ,698 3,673 88,359       

15 ,674 3,547 91,906       

16 ,481 2,532 94,438       

17 ,442 2,326 96,765       

18 ,313 1,648 98,413       

19 ,302 1,587 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Obr.  16: Dendrogram rozdelenia obchodných zástupcov do zhlukov podľa nových faktorov 

(medzinárodné siete) 
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Obr.  17: Dendrogram rozdelenia obchodných zástupcov do zhlukov podľa nových faktorov (domáce siete 

a nezávislý maloobchod) 
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Príloha 10:  Výsledky zhlukovej analýzy 

Tab.  56: Zhluky obchodných zástupcov podľa identifikačných znakov (medzinárodné siete) 

 

Obr.  18: Zhluky podľa maloobchodného formátu (medzinárodné siete) 

 

Tab.  57: Zhluková analýza obchodného reťazca (medzinárodné siete) 

 

oz zhluk TSI_arit reg oz zhluk TSI_arit reg oz zhluk TSI_arit reg 

1:oz1    1 0,43 reg1 38:oz38   1 0,59 reg6 22:oz22   2 0,49 reg2 

3:oz3    1 0,54 reg8 40:oz40   1 0,56 reg8 29:oz29   2 0,44 reg1 

4:oz4    1 0,54 reg6 41:oz41   1 0,5 reg9 36:oz36   2 0,47 reg10 

5:oz5    1 0,47 reg9 44:oz44   1 0,45 reg1 12:oz12   3 0,49 reg9 

6:oz6    1 0,45 reg1 45:oz45   1 0,48 reg10 50:oz50   3 0,5 reg2 

7:oz7    1 0,46 reg5 49:oz49   1 0,59 reg7 64:oz64   3 0,62 reg2 

8:oz8    1 0,54 reg10 51:oz51   1 0,44 reg5 14:oz14   4 0,48 reg5 

9:oz9    1 0,54 reg5 52:oz52   1 0,53 reg2 69:oz69   4 0,47 reg7 

10:oz10   1 0,51 reg11 54:oz54   1 0,47 reg10 17:oz17   5 0,54 reg9 

11:oz11   1 0,51 reg3 55:oz55   1 0,47 reg4 30:oz30   5 0,44 reg2 

13:oz13   1 0,38 reg4 56:oz56   1 0,42 reg5 31:oz31   5 0,5 reg9 

15:oz15   1 0,49 reg4 57:oz57   1 0,57 reg8 70:oz70   5 0,47 reg2 

16:oz16   1 0,52 reg7 58:oz58   1 0,49 reg9 32:oz32   6 0,53 reg1 

18:oz18   1 0,42 reg4 59:oz59   1 0,52 reg7 33:oz33   7 0,51 reg9 

19:oz19   1 0,5 reg8 60:oz60   1 0,56 reg3 37:oz37   8 0,52 reg7 

20:oz20   1 0,48 reg1 61:oz61   1 0,38 reg4 39:oz39   9 0,44 reg2 

21:oz21   1 0,59 reg6 62:oz62   1 0,57 reg6 42:oz42   9 0,41 reg11 

23:oz23   1 0,52 reg7 63:oz63   1 0,49 reg11 47:oz47   9 0,38 reg9 

24:oz24   1 0,53 reg7 66:oz66   1 0,48 reg2 75:oz75   9 0,51 reg2 

25:oz25   1 0,53 reg6 67:oz67   1 0,46 reg8 43:oz43   10 0,49 reg2 

26:oz26   1 0,48 reg5 68:oz68   1 0,49 reg11 46:oz46   11 0,55 reg3 

27:oz27   1 0,54 reg7 72:oz72   1 0,61 reg3 53:oz53   11 0,46 reg5 

28:oz28   1 0,52 reg8 73:oz73   1 0,51 reg4 48:oz48   12 0,48 reg10 

34:oz34   1 0,49 reg2 74:oz74   1 0,55 reg10 71:oz71   12 0,56 reg3 

35:oz35   1 0,48 reg9 2:oz2    2 0,53 reg7 65:oz65   13 0,56 reg6 

 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

dimension0 

1 2 6 0,044 0 0 2 

2 2 4 0,419 1 0 3 

3 1 2 0,711 0 2 5 

4 3 5 1,149 0 0 5 

5 1 3 2,093 3 4 0 
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Obr.  19: Icicle plot rozdelenia obchodných reťazcov do skupín (medzinárodné siete) 

 

Tab.  58: Zhluková analýza regiónu (medzinárodné siete) 

 

Obr.  20: Icicle plot rozdelenia regiónov do zhlukov (medzinárodné siete) 

 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

dimension0 

1 2 5 0,02 0 0 3 

2 8 10 0,024 0 0 5 

3 2 4 0,043 1 0 5 

4 7 9 0,069 0 0 7 

5 2 8 0,071 3 2 8 

6 1 3 0,159 0 0 7 

7 1 7 0,32 6 4 9 

8 2 11 0,328 5 0 9 

9 1 2 0,573 7 8 10 

10 1 6 1,157 9 0 0 
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Tab.  59: Zhluky mesiaca pozorovania (medzinárodné siete) 

 

Tab.  60: Zhluky obchodných zástupcov (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  61: Zhluková analýza mesiaca pozorovania (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

dimension0 

1 5 6 0,639 0 0 4 

2 11 12 0,872 0 0 9 

3 2 3 0,945 0 0 6 

4 5 7 0,961 1 0 10 

5 9 10 1,002 0 0 7 

6 2 4 1,463 3 0 8 

7 8 9 1,762 0 5 9 

8 1 2 1,961 0 6 10 

9 8 11 2,018 7 2 11 

10 1 5 3,195 8 4 11 

11 1 8 5,166 10 9 0 

 

Case 13 Clusters TSI_arit región región Case 13 Clusters TSI_arit región región 

1:oz1 1 0,48 reg11   4:oz4 3 0,59 reg6   

3:oz3 1 0,55 reg8   21:oz21 3 0,7 reg6   

6:oz6 1 0,46 reg 1   25:oz25 3 0,55 reg6   

7:oz7 1 0,51 reg5   38:oz38 3 0,74 reg6   

8:oz8 1 0,54 reg10   62:oz62 3 0,57 reg6   

10:oz10 1 0,52 reg11   65:oz65 3 0,69 reg6   

11:oz11 1 0,52 reg3   5:oz5 4 0,55 reg2 reg9 

13:oz13 1 0,53 reg4   17:oz17 4 0,66 reg9   

14:oz14 1 0,5 reg4 reg5 35:oz35 4 0,66 reg9   

15:oz15 1 0,53 reg4   41:oz41 4 0,55 reg9   

18:oz18 1 0,55 reg4   58:oz58 4 0,64 reg9   

19:oz19 1 0,62 reg8   9:oz9 5 0,65 reg5   

20:oz20 1 0,51 reg 1   16:oz16 5 0,67 reg7   

26:oz26 1 0,51 reg5   23:oz23 5 0,63 reg7   

28:oz28 1 0,61 reg8   24:oz24 5 0,63 reg7   

29:oz29 1 0,58 reg 1   27:oz27 5 0,57 reg7   

40:oz40 1 0,59 reg8   49:oz49 5 0,62 reg7   

44:oz44 1 0,51 reg 1   59:oz59 5 0,53 reg7   

45:oz45 1 0,55 reg10 reg11 12:oz12 6 0,63 reg9   

46:oz46 1 0,69 reg3   33:oz33 6 0,63 reg9   

48:oz48 1 0,54 reg10   22:oz22 7 0,55 reg2   

51:oz51 1 0,57 reg5   50:oz50 7 0,58 reg2   

53:oz53 1 0,54 reg5   64:oz64 7 0,49 reg2   

54:oz54 1 0,49 reg10   30:oz30 8 0,58 reg2   

55:oz55 1 0,55 reg4   34:oz34 8 0,54 reg2   

56:oz56 1 0,5 reg5   52:oz52 8 0,6 reg2   

57:oz57 1 0,66 reg8   66:oz66 8 0,5 reg2   

60:oz60 1 0,58 reg3   70:oz70 8 0,56 reg2   

61:oz61 1 0,51 reg4   79:oz79 8 0,56 reg2   

63:oz63 1 0,59 reg11   31:oz31 9 0,59 reg9   

67:oz67 1 0,52 reg8   32:oz32 9 0,63 reg 1   

68:oz68 1 0,52 reg11   42:oz42 9 0,48 reg11   

71:oz71 1 0,61 reg3   47:oz47 9 0,69 reg9   

72:oz72 1 0,77 reg3   36:oz36 10 0,49 reg10   

73:oz73 1 0,55 reg4   37:oz37 11 0,55 reg7   

74:oz74 1 0,54 reg10   76:oz76 11 0,58 reg6   

77:oz77 1 0,55 reg3   39:oz39 12 0,54 reg2   

78:oz78 1 0,51 reg3   43:oz43 12 0,57 reg2   

80:oz80 1 0,74 reg3   75:oz75 12 0,61 reg2   

2:oz2 2 0,57 reg7   81:oz81 13 0,56 reg6 reg8 

69:oz69 2 0,62 reg7             

 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

dimension0 

1 11 12 0,971 0 0 9 

2 6 7 0,973 0 0 7 

3 3 4 1,002 0 0 8 

4 1 2 1,016 0 0 8 

5 8 9 1,183 0 0 6 

6 8 10 1,87 5 0 9 

7 5 6 1,899 0 2 10 

8 1 3 2,377 4 3 10 

9 8 11 3,103 6 1 11 

10 1 5 4,172 8 7 11 

11 1 8 6,563 10 9 0 
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Tab.  62: Zhluky regiónov (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

 

Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

dimension0 

1 10 11 3,218 0 0 2 

2 1 10 3,965 0 1 3 

3 1 4 4,427 2 0 4 

4 1 8 5,063 3 0 5 

5 1 5 5,429 4 0 6 

6 1 3 6,123 5 0 7 

7 1 6 6,356 6 0 8 

8 1 7 6,89 7 0 9 

9 1 9 7,207 8 0 10 

10 1 2 8,165 9 0 0 
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Príloha 11: Výsledky analýzy vplyvu nezávisle premenných na TSI 

Tab.  63: Výsledky TSI nad 75 % (medzinárodné siete) 

 

Tab.  64: Vplyv počtu pozorovaní na priemernú hodnotu TSI za obchodného zástupcu (medzinárodné 

siete) 

 

 

 

Tab.  65: Vplyv počtu pozorovaní na priemer TSI za obchodného zástupcu (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

 

 

por_c TSI_arit oz_kod mesiac ozs_kod obch_retazec mo_format region 

1 0,83 34 1 4 Billa SM BB 

2 0,83 57 1 5 Billa SM KO 

7 0,81 64 1 4 Tesco HM BB 

5 0,81 50 1 6 Ahold HM BB 

4 0,81 11 1 11 Ahold HM KE 

6 0,81 57 1 5 Billa SM KO 

3 0,81 8 4 10 Tesco HM TN 

10 0,78 29 1 1 Billa SM BA 

11 0,78 34 1 4 Tesco HM BB 

8 0,78 11 1 11 Tesco HM KE 

12 0,78 57 1 5 Ahold HM KO 

9 0,78 19 1 5 Tesco SM KO 

17 0,76 71 1 11 Ahold HM KE 

13 0,76 15 1 12 Ahold SM PO 

16 0,76 65 5 6 Tesco SM ZA 

15 0,76 59 1 4 Billa SM RS 

14 0,76 36 1 4 Billa SM TN 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1   ,205
a
 0,042 0,029 0,05108 

a. Predictors: (Constant), IKA_pocet 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,008 1 0,008 3,2 ,078
a
 

Residual 0,19 73 0,003     

Total 0,199 74       

a. Predictors: (Constant), IKA_pocet 

b. Dependent Variable: TSI_priemer 

 Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,513 0,009   54,789 0 

IKA_pocet 0 0 -0,205 -1,789 0,078 

a. Dependent Variable: TSI_priemer 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

  1 ,023
a
 0,001 -0,09 0,03988 

a. Predictors: (Constant), NKA_pocet 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0 1 0 0,006 ,940
a
 

Residual 0,017 11 0,002     

Total 0,018 12       

a. Predictors: (Constant), NKA_pocet 

b. Dependent Variable: TSI_priemer 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,571 0,034   16,766 0 

NKA_pocet 3,98E-06 0 0,023 0,077 0,94 

a. Dependent Variable: TSI_priemer 
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Tab.  66: Veľkosť efektu obchodného zástupcu hodnoty TSI v regiónoch (medzinárodné siete) 

 

Tab.  67: Veľkosť efektu obchodného zástupcu na hodnoty TSI v regiónoch (domáce siete a nezávislý 

maloobchod) 

 

Directional Measures 

region Value 

BA Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,369 

TSI_arit Dependent 0,149 

BB Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,418 

TSI_arit Dependent 0,281 

KE Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,57 

TSI_arit Dependent 0,288 

PO Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,49 

TSI_arit Dependent 0,39 

PP Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,501 

TSI_arit Dependent 0,376 

ZA Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,652 

TSI_arit Dependent 0,223 

RS Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,375 

TSI_arit Dependent 0,186 

KO Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,413 

TSI_arit Dependent 0,388 

NR Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,357 

TSI_arit Dependent 0,2 

TN0 Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,571 

TSI_arit Dependent 0,296 

TT1 Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,452 

TSI_arit Dependent 0,324 

 

Directional Measures 

kod_region Value 

BA Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,367 

TSI_arit Dependent 0,303 

BB Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,275 

TSI_arit Dependent 0,258 

KE Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,357 

TSI_arit Dependent 0,569 

PO Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,318 

TSI_arit Dependent 0,123 

PP Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,276 

TSI_arit Dependent 0,359 

ZA Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,246 

TSI_arit Dependent 0,424 

RS Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,284 

TSI_arit Dependent 0,305 

KO Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,304 

TSI_arit Dependent 0,333 

NR Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,336 

TSI_arit Dependent 0,3 

TN0 Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,362 

TSI_arit Dependent 0,16 

TT1 Nominal by Interval Eta OZ_kod Dependent 0,373 

TSI_arit Dependent 0,243 
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Tab.  68: Vplyv mesiaca pozorovania na hodnotu TSI u jednotlivých obchodných zástupcov 

 

Directional Measures 

OZ_kod     MS DS a NM OZ_kod     MS DS a NM 

oz1 Eta TSI_arit Dependent 0,467 0,529 oz39 Eta TSI_arit Dependent 0,896 0,368 

oz2 Eta TSI_arit Dependent 0,646 0,557 oz40 Eta TSI_arit Dependent 1 0,494 

oz3 Eta TSI_arit Dependent 1 0,374 oz41 Eta TSI_arit Dependent 0,357 0,457 

oz4 Eta TSI_arit Dependent 0,535 0,532 oz42 Eta TSI_arit Dependent 0,116 0,206 

oz5 Eta TSI_arit Dependent 0,384 0,6 oz43 Eta TSI_arit Dependent 0,042 0,365 

oz6 Eta TSI_arit Dependent 0,542 0,315 oz44 Eta TSI_arit Dependent 0,4 0,387 

oz7 Eta TSI_arit Dependent 0,448 0,411 oz45 Eta TSI_arit Dependent 0,538 0,41 

oz8 Eta TSI_arit Dependent 0,569 0,454 oz46 Eta TSI_arit Dependent 1 0,414 

oz9 Eta TSI_arit Dependent 0,707 0,382 oz47 Eta TSI_arit Dependent 0,857 0,376 

oz10 Eta TSI_arit Dependent 0,797 0,273 oz48 Eta TSI_arit Dependent 0,412 0,475 

oz11 Eta TSI_arit Dependent 0,347 0,356 oz49 Eta TSI_arit Dependent 1 0,308 

oz12 Eta TSI_arit Dependent 0,243 0,534 oz50 Eta TSI_arit Dependent 0,563 0,365 

oz13 Eta TSI_arit Dependent 0,51 0,29 oz51 Eta TSI_arit Dependent 1 0,51 

oz14 Eta TSI_arit Dependent 1 0,336 oz52 Eta TSI_arit Dependent 1 0,325 

oz15 Eta TSI_arit Dependent 0,616 0,401 oz53 Eta TSI_arit Dependent 1 0,42 

oz16 Eta TSI_arit Dependent 0,193 0,276 oz54 Eta TSI_arit Dependent 0,532 0,368 

oz17 Eta TSI_arit Dependent 0,824 0,326 oz55 Eta TSI_arit Dependent 0,449 0,308 

oz18 Eta TSI_arit Dependent 0,384 0,447 oz56 Eta TSI_arit Dependent 0,528 0,39 

oz19 Eta TSI_arit Dependent 0,673 0,337 oz57 Eta TSI_arit Dependent 0,529 0,258 

oz20 Eta TSI_arit Dependent 0,524 0,344 oz58 Eta TSI_arit Dependent 0,54 0,286 

oz21 Eta TSI_arit Dependent 0,991 0,256 oz59 Eta TSI_arit Dependent 0,462 0,466 

oz22 Eta TSI_arit Dependent 0,489 0,357 oz60 Eta TSI_arit Dependent 1 0,306 

oz23 Eta TSI_arit Dependent 0,636 0,529 oz61 Eta TSI_arit Dependent 0,623 0,358 

oz24 Eta TSI_arit Dependent 0,695 0,581 oz62 Eta TSI_arit Dependent 1 0,598 

oz25 Eta TSI_arit Dependent 0,785 0,71 oz63 Eta TSI_arit Dependent 0,542 0,536 

oz26 Eta TSI_arit Dependent 0,701 0,392 oz64 Eta TSI_arit Dependent 0,943 0,146 

oz27 Eta TSI_arit Dependent 0,745 0,457 oz65 Eta TSI_arit Dependent 0,436 0,61 

oz28 Eta TSI_arit Dependent 0,553 0,491 oz66 Eta TSI_arit Dependent 0,448 0,407 

oz29 Eta TSI_arit Dependent 0,767 0,449 oz67 Eta TSI_arit Dependent 0,51 0,37 

oz30 Eta TSI_arit Dependent 0,228 0,281 oz68 Eta TSI_arit Dependent 0,92 0,239 

oz31 Eta TSI_arit Dependent 0,595 0,287 oz69 Eta TSI_arit Dependent 1 0,249 

oz32 Eta TSI_arit Dependent 0,273 0,33 oz70 Eta TSI_arit Dependent 0,524 0,333 

oz33 Eta TSI_arit Dependent 0,799 0,487 oz71 Eta TSI_arit Dependent 0,28 0,318 

oz34 Eta TSI_arit Dependent 0,578 0,402 oz72 Eta TSI_arit Dependent 1 0,219 

oz35 Eta TSI_arit Dependent 0,417 0,581 oz73 Eta TSI_arit Dependent 0,932 0,382 

oz36 Eta TSI_arit Dependent 0,524 0,377 oz74 Eta TSI_arit Dependent 0,639 0,46 

oz37 Eta TSI_arit Dependent 0,547 0,233 oz75 Eta TSI_arit Dependent 0,111 0,075 

oz38 Eta TSI_arit Dependent 1 0,761 oz76 Eta TSI_arit Dependent N/A 0,412 

          oz77 Eta TSI_arit Dependent N/A 0,332 

          oz78 Eta TSI_arit Dependent N/A 0,301 

          oz79 Eta TSI_arit Dependent N/A 0,471 

          oz80 Eta TSI_arit Dependent N/A 0,514 

          oz81 Eta TSI_arit Dependent N/A 0,265 
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Obr.  21: Rozloženie hodnôt TSI podľa regiónu (medzinárodné siete) 

 

Obr.  22: Rozpätie hodnôt TSI podľa regiónu (domáce siete a nezávislý maloobchod) 
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Tab.  69: Percentily a kvartily TSI za regióny (medzinárodné siete) 

 

Tab.  70: Percentily a kvartily TSI za regióny (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

 

Tab.  71: Priemery TSI v obchodných reťazcoch za regióny (medzinárodné siete) 

 

Percentiles 

    region Percentiles 

    5 10 25 50 75 90 95 

Weighted Average(Definition 1) TSI_arit BA 0,2593 0,3148 0,3704 0,463 0,537 0,6111 0,6481 

BB 0,3046 0,3333 0,4259 0,5 0,5556 0,6111 0,6583 

KE 0,3704 0,3704 0,4259 0,537 0,6111 0,6481 0,6667 

PO 0,2593 0,3 0,3519 0,4259 0,5185 0,5926 0,6111 

PP 0,2667 0,3148 0,3889 0,4815 0,537 0,5741 0,6111 

ZA 0,3889 0,4444 0,5139 0,5741 0,6111 0,6667 0,6852 

RS 0,3231 0,3889 0,4815 0,537 0,5741 0,6481 0,6667 

KN 0,3148 0,3593 0,463 0,537 0,5741 0,6111 0,663 

NR 0,2593 0,3259 0,4259 0,5 0,5741 0,6111 0,6667 

TN 0,2963 0,337 0,4259 0,5185 0,6111 0,6481 0,7037 

TT 0,2593 0,3148 0,3889 0,4815 0,537 0,5741 0,6111 

Tukey's Hinges TSI_arit BA     0,3704 0,463 0,537     

BB     0,4259 0,5 0,5556     

KE     0,4259 0,537 0,6111     

PO     0,3519 0,4259 0,5185     

PP     0,3889 0,4815 0,537     

ZA     0,5185 0,5741 0,6111     

RS     0,4815 0,537 0,5741     

KN     0,463 0,537 0,5741     

NR     0,4259 0,5 0,5741     

TN     0,4259 0,5185 0,6111     

TT     0,3889 0,4815 0,537     

 

Percentiles 

      Percentiles 

      5 10 25 50 75 90 95 

Weighted Average(Definition 1) TSI_arit BA 0,27 0,32 0,4 0,52 0,64 0,73 0,7795 

BB 0,35 0,39 0,48 0,56 0,64 0,73 0,77 

KE 0,35 0,4 0,52 0,64 0,75 0,82 0,86 

PO 0,32 0,36 0,43 0,52 0,64 0,7 0,74 

PP 0,31 0,35 0,44 0,56 0,65 0,73 0,77 

ZA 0,35 0,4 0,52 0,65 0,77 0,82 0,86 

RS 0,32 0,4 0,52 0,61 0,7 0,77 0,82 

KN 0,35 0,4 0,48 0,61 0,7 0,77 0,82 

NR 0,36 0,4 0,52 0,61 0,71 0,82 0,86 

TN 0,3 0,332 0,43 0,52 0,6275 0,73 0,77 

TT 0,26 0,31 0,4 0,52 0,64 0,73 0,82 

Tukey's Hinges TSI_arit BA     0,4 0,52 0,64     

BB     0,48 0,56 0,64     

KE     0,52 0,64 0,75     

PO     0,43 0,52 0,64     

PP     0,44 0,56 0,65     

ZA     0,52 0,65 0,77     

RS     0,52 0,61 0,7     

KN     0,48 0,61 0,7     

NR     0,52 0,61 0,705     

TN     0,43 0,52 0,625     

TT     0,4 0,52 0,64     

 

  

obch_retazec 

or1 or2 or3 or4 or5 or6 Total 

TSI_arit TSI_arit TSI_arit TSI_arit TSI_arit TSI_arit TSI_arit 

Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 

region BA 0,47 0,48 0,42 0,33 0,35 0,46 0,46 

BB 0,57 0,51 . 0,35 . 0,49 0,49 

KE 0,62 0,57 0,56 0,41 0,42 0,54 0,53 

PO 0,5 0,46 . 0,35 . 0,42 0,43 

PP 0,51 0,49 . 0,33 . 0,48 0,47 

ZA . 0,57 0,61 0,41 0,61 0,55 0,56 

RS 0,58 0,54 . 0,4 0,48 0,51 0,53 

KN 0,55 0,54 . 0,43 . 0,51 0,51 

NR 0,49 0,57 . 0,38 0,39 0,49 0,49 

TN 0,56 0,53 . 0,37 . 0,5 0,51 

TT . 0,49 . 0,38 . 0,45 0,47 

Total 0,54 0,52 0,5 0,38 0,45 0,48 0,49 
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Obr.  23: Vývoj hodnôt TSI v čase za obchodné reťazce (medzinárodné siete) 
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Príloha 12: Zastúpenie pozorovaní vykazujúcich hodnotu TSI nad 

75 % (domáce siete a nezávislý maloobchod) 

Tab.  72: Hodnoty TSI nad 75 % podľa mesiaca 

 

Tab.  73: Hodnoty TSI nad 75 % podľa regiónu 

 

Tab.  74: Hodnoty TSI nad 75 % podľa maloobchodného formátu 

 

  

mesiac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

december 117 10,6 10,6 100 

júl 109 9,9 9,9 53,9 

november 105 9,5 9,5 89,4 

apríl 104 9,5 9,5 28,9 

september 104 9,5 9,5 72,1 

august 96 8,7 8,7 62,6 

jún 95 8,6 8,6 44 

október 85 7,7 7,7 79,8 

marec 83 7,5 7,5 19,5 

február 81 7,4 7,4 11,9 

máj 71 6,5 6,5 35,4 

január 50 4,5 4,5 4,5 

Total 1100 100 100   

 

kod_region Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

KE 247 22,5 22,5 30,2 

ZA 224 20,4 20,4 59,1 

NR 140 12,7 12,7 92,1 

RS 126 11,5 11,5 70,5 

KO 97 8,8 8,8 79,4 

PP 60 5,5 5,5 38,7 

TT 51 4,6 4,6 100 

BB 49 4,5 4,5 7,7 

BA 36 3,3 3,3 3,3 

TN 36 3,3 3,3 95,4 

PO 34 3,1 3,1 33,3 

Total 1100 100 100   

 

typ_predajne Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

SMV 525 47,7 47,7 47,7 

SMM 417 37,9 37,9 85,6 

PP 88 8 8 93,6 

ČS 70 6,4 6,4 100 

Total 1100 100 100   
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Tab.  75: Hodnoty TSI nad 75 % podľa obchodného zástupcu 

 

 

OZ_kod Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent OZ_kod Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

oz72 82 7,5 7,5 89,9 oz51 8 0,7 0,7 59,5 

oz38 69 6,3 6,3 45,6 oz62 8 0,7 0,7 71,5 

oz80 68 6,2 6,2 100 oz73 8 0,7 0,7 90,6 

oz65 57 5,2 5,2 78,5 oz79 8 0,7 0,7 93,8 

oz21 49 4,5 4,5 24,5 oz1 7 0,6 0,6 0,6 

oz46 47 4,3 4,3 55,2 oz12 7 0,6 0,6 9,8 

oz16 37 3,4 3,4 14,2 oz30 7 0,6 0,6 33,5 

oz57 36 3,3 3,3 66,4 oz34 7 0,6 0,6 36,2 

oz58 34 3,1 3,1 69,5 oz10 6 0,5 0,5 8,3 

oz35 32 2,9 2,9 39,1 oz48 6 0,5 0,5 56,5 

oz9 30 2,7 2,7 7,7 oz54 6 0,5 0,5 62,5 

oz24 23 2,1 2,1 28,5 oz70 6 0,5 0,5 80,4 

oz49 23 2,1 2,1 58,5 oz15 5 0,5 0,5 10,8 

oz71 23 2,1 2,1 82,5 oz32 5 0,5 0,5 34,1 

oz19 22 2 2 19,1 oz55 5 0,5 0,5 62,9 

oz23 21 1,9 1,9 26,5 oz68 5 0,5 0,5 79,4 

oz63 21 1,9 1,9 73,4 oz69 5 0,5 0,5 79,8 

oz17 20 1,8 1,8 16 oz2 4 0,4 0,4 1 

oz40 20 1,8 1,8 47,5 oz3 3 0,3 0,3 1,3 

oz25 16 1,5 1,5 30 oz7 3 0,3 0,3 3,9 

oz33 16 1,5 1,5 35,5 oz13 3 0,3 0,3 10,1 

oz4 14 1,3 1,3 2,5 oz14 3 0,3 0,3 10,4 

oz45 14 1,3 1,3 50,9 oz59 3 0,3 0,3 69,7 

oz52 14 1,3 1,3 60,7 oz67 3 0,3 0,3 78,9 

oz28 13 1,2 1,2 32,1 oz77 3 0,3 0,3 92,8 

oz53 13 1,2 1,2 61,9 oz78 3 0,3 0,3 93,1 

oz8 12 1,1 1,1 5 oz6 2 0,2 0,2 3,6 

oz18 12 1,1 1,1 17,1 oz26 2 0,2 0,2 30,2 

oz41 11 1 1 48,5 oz31 2 0,2 0,2 33,6 

oz44 11 1 1 49,6 oz37 2 0,2 0,2 39,4 

oz60 11 1 1 70,7 oz50 2 0,2 0,2 58,7 

oz76 11 1 1 92,5 oz56 2 0,2 0,2 63,1 

oz5 10 0,9 0,9 3,5 oz22 1 0,1 0,1 24,5 

oz11 10 0,9 0,9 9,2 oz36 1 0,1 0,1 39,2 

oz20 10 0,9 0,9 20 oz39 1 0,1 0,1 45,7 

oz74 9 0,8 0,8 91,5 oz43 1 0,1 0,1 48,6 

oz27 8 0,7 0,7 30,9 oz66 1 0,1 0,1 78,6 

oz29 8 0,7 0,7 32,8 oz75 1 0,1 0,1 91,5 

oz47 8 0,7 0,7 55,9 Total 1100 100 100   

 


