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1 Úvod 

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. Keďže v súčasnosti sa podľa Bártu (2009) 

asi dve tretiny nákupných rozhodnutí spotrebiteľov odohrávajú priamo v maloobchodnej 

jednotke, je nutné zabezpečiť nielen zaradenie výrobku do sortimentu (zalistovanie), ale aj 

zaistiť dostupnosť produktu a účasť na promočných aktivitách maloobchodu, a zároveň 

zlepšiť pozíciu a prezentáciu na predajnej ploche.  

Dizertačná práca je zameraná na metódu Total Shopscore Index (TSI), ako jednu 

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

a zároveň hodnotenia práce obchodných zástupcov priamo v maloobchodných jednotkách.  

Cieľom práce bolo 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 dizertačnej práce je teoretický podklad sumarizujúci teoretické poznatky, 

ktoré je nutné brať do úvahy pri aplikácii metódy TSI v praxi. Súčasný stav riešenej 

problematiky je rozpracovaný podrobne a venuje sa oblastiam od definovania maloobchodu, 

cez spoluprácu výrobcu a maloobchodníka na predajnej ploche v oblasti zaistenia prítomnosti 

produktu a komunikácie až po objasnenie 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 vstupujúcimi do výpočtu TSI. Zhodnotenie 

vhodnosti aplikácie metódy TSI obsahuje súhrn zistených poznatkov a z neho vyplývajúce 

návrhy a odporúčania.  
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2 Teoretické východiská metódy TSI 

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. K hlavným úlohám obchodného zástupcu výrobcu 

v maloobchodných jednotkách patrí práve 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. Priame zaisťovanie predaja, ako základná 

aktivita predajcu, nie je v oblasti maloobchodu, najmä voči silným medzinárodným reťazcom, 

prioritná. Iná situácia nastáva u nezávislých maloobchodníkov, kde môže zaisťovanie predaja 

patriť k významným aktivitám obchodného zástupcu.  

Analýza maloobchodu z pohľadu výrobcu je zameraná na zhodnotenie jeho pozície 

v maloobchodnej jednotke a 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). 

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), ktorý môže zároveň ako nástroj na hodnotenie práce 

obchodného zástupcu v maloobchodnej jednotke. Pre jeho výpočet sú nadefinované kritériá, 

ktoré sú pozorované, a to 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). 

Pozorované kritériá 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, index pozície a index 
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prezentácie. Výpočet je u všetkých troch indexov rovnaký. Vychádza z aritmetického 

priemeru hodnotenia splnenia/nesplnenia jednotlivých pozorovaných kritérií obsahovo 

prislúchajúcich danému indexu (jedná sa teda vždy o binárne premenné): 

 

kde index predstavuje index prítomnosti, pozície alebo prezentácie, fi predstavuje stav 

splnenia i-teho kritéria indexu (každé kritérium nadobúda hodnotu 0 alebo 1) a n je počet 

hodnotených faktorov zahrnutých do indexu. 

V rámci indexu prítomnosti je posudzovaná prítomnosť sledovaného výrobku alebo 

skupiny výrobkov v predajni (Spáčil, 2003). Základnými sledovanými kritériami tohto indexu 

sú numerická distribúcia (prítomnosť), forward stock (podiel počtu čelných pozícií 

(facingov
1
) sledovaného výrobku alebo viacerých výrobkov jedného výrobcu k celkovému 

počtu všetkých regálových facingov danej výrobkovej kategórie), space (podiel predajnej 

plochy sledovaných značiek výrobcu vo vybranej predajnej oblasti v komparácii 

s konkurenčnými značkami), doloženosť tovaru, kľúčový sortiment (prítomnosť významných 

výrobkov z portfólia výrobcu), odporúčaný sortiment (doplnkové produkty). 

Index  pozície vyhodnocuje umiestnenie výrobku v predajni prostredníctvom kritérií 

imidž lídra (prvá značka v regáli), systém uloženia (dodržanie výrobcom stanoveného 

systému uloženia), poradie značiek (najčastejšie od najdrahších po najlacnejšie v smere 

pohybu zákazníka), neprerušovaný blok (blok značiek jedného výrobcu nie je prerušený 

konkurenčnou značkou), rotácia zásob (dodržanie pravidla FIFO) a pod. (Spáčil, 2003)  

Index prezentácie hodnotí spôsob prezentácie konkrétneho výrobku z pohľadu 

zákazníka pomocou kritérií ocenenie (prítomnosť ocenenia primárneho a sekundárneho, 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, ), prítomnosť materiálov podpory predaja, čistota 

maloobchodnej jednotky ako celku, čistota sekcie, v ktorej sa výrobok nachádza (kritériá 

obťažne ovplyvniteľné zo strany výrobcu), čistota samotného výrobku, jeho neporušenosť 

atď. 

Výpočet hodnoty Total Shopscore Indexu (TSI) prebieha na základe údajov získaných 

pozorovaním v maloobchodných jednotkách. Zhodnotenie toho, či bolo kritérium naplnené, je 

                                                 
1 Pri pohľade na regál spredu sa jeden viditeľný výrobok rovná jednému facingu. 
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realizované buď priamo na predajnej ploche alebo až následne po dopočte doplnkových 

údajov. Výpočet celkového TSI na jednu navštívenú maloobchodnú jednotku je možné 

realizovať buď ako aritmetický priemer, alebo ako súčin čiastkových indexov:  

 

kde TSI  je Total Shopscore Index, IINV  je hodnota indexu prítomnosti, IPOS je hodnota 

indexu pozície a IPRES  je hodnota indexu prezentácie. 

Pri interpretácii hodnoty TSI za účelom hodnotenia obchodného zástupcu je možné 

brať do úvahy hodnotu TSI za každú predajňu, ktorá náleží obchodnému zástupcovi alebo 

použiť aritmetický priemer hodnotení za všetky predajne, ktoré patria k danému obchodnému 

zástupcovi. V 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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3 Metodológia 

3.1 Predmet a cieľ práce 

Predmetom skúmania bol výkon obchodných zástupcov jedného konkrétneho výrobcu 

operujúcich v maloobchodných predajniach s potravinami. Jednalo sa o široké spektrum 

maloobchodných formátov rozdelených podľa príslušnosti do dvoch častí na medzinárodné 

siete, a domáce siete a nezávislý maloobchod. 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 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 úpravu metodiky TSI 

s ohľadom na túto skutočnosť. 

Pre objektívnu aplikáciu metódy TSI na hodnotenie práce obchodného zástupcu sa 

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

prostredia, ktoré samotný obchodný zástupca ovplyvniť nemôže. Za rovnako dôležitú bolo 

možné predpokladať i štruktúru pozorovaných kritérií TSI, ktorá sa môže meniť v závislosti 

na požiadavkách zadávateľa výskumu. 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.  

Následne boli definované čiastkové ciele dizertačnej práce, medzi ktoré patrilo 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. 
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3.2 Analyzovaný dátový súbor 

3.2.1 Charakteristika výskumu 

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 účely. Nástrojom zberu dát bol pozorovací formulár. Objektom 

pozorovania bolo výrobkové portfólio jedného konkrétneho výrobcu piva, ktorý bol 

v maloobchodných jednotkách zastupovaný obchodným zástupcom. Pozorovanie bolo 

realizované v maloobchodných jednotkách s potravinami na území Slovenska vždy na 

začiatku mesiaca v priebehu jedného roka (2008). Jedno pozorovanie znamenalo jednu 

návštevu maloobchodnej jednotky identifikovanej z hľadiska príslušnosti k supervisorovi 

a obchodnému zástupcovi, maloobchodnému formátu, regiónu, mesiacu pozorovania a  

príslušnosti k obchodnému reťazcu. Všetky identifikačné údaje boli súčasťou dátovej matice. 

Prvá časť základného súboru bola tvorená medzinárodnými sieťami (Ahold, Billa, 

Carrefour, Tesco, Kaufland a Metro
2
). 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). 

3.2.2 Spracovanie dát 

V súvislosti s nadefinovanými čiastkovými cieľmi dizertačnej práce bolo nutné 

zabezpečiť vzájomnú porovnateľnosť údajov v priebehu celého roka (počas roka došlo 

k zmenám v priradení obchodných zástupcov k regiónom a ich preskupovaniu). Preto boli 

v dátovej matici realizované úpravy (jednotné rozdelenie územia do regiónov za celý rok 

a pod.) a odstránené prebytočné údaje. 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 buď 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. 

                                                 
2 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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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). 

Ďalej došlo k  prepočtu hodnôt jednak čiastkových indexov (Inventory, Position 

a Presentation Index) a jednak celkového Total Shopscore Indexu, ktorý bol podrobený  

ďalším analýzam. Total Shopscore Index bol vypočítaný dvoma spôsobmi, a to s využitím 

aritmetického priemeru a súčinom čiastkových indexov. Dátová matica bola ďalej prevedená 

do programu SPSS a Stata, v ktorých boli realizované analýzy. 

3.3 Formulácia hypotéz 

Za účelom formulácie hypotéz boli stanovené základné problémové otázky, na ktoré 

reflektovalo stanovenie hypotéz (viď Tab. 3.1).  

 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.? 

 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,...)? 

Tab. 3.1: Hypotézy riešené v dizertačnej práci 

 

Hypotézy vyplývajúce z predpokladaných externých vplyvov 

H0a: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na osobe obchodného zástupcu. 
H0b: Hodnota TSI za obchodného zástupcu sa nemení v čase. 
H0c: Počet maloobchodných jednotiek, ktoré pripadajú obchodnému zástupcovi, nemá vplyv na výšku TSI. 
H0d: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na regióne pozorovania. 
H0e: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na príslušnosti maloobchodnej jednotky k supervisorovi. 
H0f: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na mesiaci pozorovania. 
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. 
H0j: Hodnota TSI sa nemení v závislosti na maloobchodnom formáte predajne. 
Hypotézy vyplývajúce zo vzájomných vzťahov medzi pozorovanými faktormi 
H0k: Výsledná hodnota TSI sa u medzinárodných sietí nemení v závislosti na cieľovej hodnote space. 
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. 
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3.4 Použité metódy  

V 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 vedúcich maloobchodných 

jednotiek. Z obecne teoretických metód bola využitá analýza, 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. 3.2).  

Tab. 3.2: Použitie štatistických metód v dizertačnej práci 

 

  

Metóda Príklady použitia 

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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4 Zhodnotenie vhodnosti aplikácie metódy TSI 

4.1 Zhodnotenie externých vplyvov na TSI 

Metódu TSI je možné považovať za vhodný nástroj použiteľný pri hodnotení práce 

obchodného zástupcu v maloobchodných jednotkách pri akceptácii určitých obmedzení. 

Hodnota TSI dosiahnutá v konkrétnej maloobchodnej jednotke totiž silno závisí na tom, ktorý 

obchodný zástupca je k maloobchodnej jednotke pridelený. Určitá úroveň vplyvu na hodnotu 

TSI bola preukázaná u všetkých nezávisle premenných, ktoré boli skúmané (viď Obr. 4.1), 

pričom najsilnejšie vplýva na výslednú hodnotu TSI práve osoba obchodného zástupcu 

a u medzinárodných sietí navyše i obchodný reťazec, ktorému maloobchodná jednotka patrí.  

Obr. 4.1: Sila závislosti TSI na premenných (koeficient η; horná hodnota medzinárodné siete, dolná 

hodnota domáce siete e nezávislý maloobchod) 

 

U medzinárodných sietí bolo možné navyše pozorovať silnú závislosť osoby 

obchodného zástupcu a obchodného reťazca, tzn. 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. 

Počet maloobchodných jednotiek priradených obchodnému zástupcovi naopak nemal vplyv 

na výslednú hodnotu TSI, preto je možné index využiť i na hodnotenie obchodného zástupcu, 

ktorý pracoval len časť roka.  

V Tab. 4.1 je k dispozícii súhrnný prehľad vyhodnotenia hypotéz. Okrem dvoch 

prípadov (H0c v oboch častiach dátového súboru) boli zamietnuté nulové hypotézy a prijaté 

hypotézy alternatívne.  
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Tab. 4.1: Vyhodnotenie hypotéz (externé vplyvy) 

 

Okrem závislosti hodnoty TSI na externých premenných bol skúmaný aj ich vplyv 

rozložený podľa ďalšej nezávisle premennej, napr. závislosť TSI na osobe obchodného 

zástupcu v čase alebo podľa regiónu, závislosť TSI na obchodnom reťazci v regiónoch a pod. 

V niektorých prípadoch sa detailné efekty odlišovali od celkového efektu, čo mohlo byť 

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 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).  

Tu je možné zdôrazniť ďalší faktor ovplyvňujúci použiteľnosť metódy TSI na 

hodnotenie obchodných zástupcov, a to územie disponujúce určitým potenciálom, 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.).  

4.2 Zhodnotenie vnútornej štruktúry TSI 

4.2.1 Analýza kritérií pred výpočtom TSI 

Cieľom analýzy kritérií pred ich priamym začlenením do výpočtu TSI 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 priamy 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. U všetkých sledovaných kritérií bola 

zistená stredná až silná závislosť (viď Tab. 4.2, hodnota Cramerovho V a φ).  

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 

 



13 

 

Tab. 4.2: Miery asociácie 

 

Logistickou regresiou bolo tiež zistené, že 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 bodov za splnenie týchto vybraných kritérií preto prichádzalo do úvahy len 

v prípade, že kritérium bolo splnené za značky výrobcu, a zároveň bolo nesplnené 

u konkurencie.  

4.2.2 Miera naplnenia kritérií 

Pozorované kritériá bolo možné rozčleniť na základe náročnosti splnenia z hľadiska 

obchodného zástupcu, čo odráža aj rôzna miera naplnenia kritérií. 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 (viď príklad 

v Tab. 4.3 u medzinárodných sietí).  

Tab. 4.3: Priemerná miera naplnenia čiastkových kritérií TSI (medzinárodné siete) 

 

Vysokú mieru naplnenia vykazovali kritériá ako doloženosť tovaru, dodržanie 

predpísaného horizontálneho usporiadania v hlavnej sekcii a v regáli, zabezpečenie rotácie 

zásob, zhoda cien, označenie tovaru cenovkami a čistota, dodržanie spoločného bloku 

a horizontálneho usporiadania, zhoda cien, prítomnosť cenoviek, čistota a aktuálnosť POP 

materiálov (za oba dátové súbory).  

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 

 

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%     
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Na zvýšenie vypovedacej schopnosti Total Shopscore Indexu by bolo vhodné týmto 

kritériám nastaviť nižšiu mieru významnosti v celkovom hodnotení obchodného zástupcu. 

Problémom je ale povaha týchto kritérií, nedodržanie ktorých by mohlo výrazným spôsobom 

zhoršiť vnímanie výrobkov zo strany zákazníka. Jedná sa o kritériá, ktoré zákazník 

automaticky očakáva a nepredstavujú pre neho akúkoľvek pridanú hodnotu. Pri ich nesplnení 

sa však môže spokojnosť zákazníka výrazne zhoršiť. Z tohto dôvodu je navrhované zavedenie 

akejsi penalizácie obchodného zástupcu pri nesplnení týchto kritérií (potenciálne mínusové 

body pri výpočte TSI). Príkladom je neuvedenie alebo nečitateľnosť cenoviek k produktu, 

rozdielne ceny na výrobku a regáli a pod. 

Na druhej strane u kritérií, ktoré sú naplnené len v malej miere (pod 10-20 % všetkých 

pozorovaní) by bolo možné do hodnotenia zapojiť bonusové body, ktoré by takto zvyšovali 

váhu kritéria na celkovou výsledku TSI. 

Kritériá s doplnkovými požiadavkami 

U vybraných kritérií (prítomnosť chladničky a stojanu výrobcu na predajnej ploche a 

prítomnosť výrobkov v chladničke maloobchodníka) bolo pridelenie kladného bodového 

hodnotenia do výpočtu TSI podmienené naplnením doplnkových požiadaviek. Okrem tohto 

postupu by bolo možné rozdeliť každé kritérium na dve časti. V prvej časti by bola hodnotená 

prítomnosť kritéria a v druhej časti by bolo hodnotené splnenie doplnkových požiadaviek. 

V takom prípade by však mohla nastať situácia, kedy by mohol byť obchodný zástupca 

hodnotený za splnenie kritéria, ktoré presadil na predajnú plochu jeho predchodca.  

Pri porovnaní miery naplnenia kritéria bez ohľadu na splnenie doplnkových 

požiadaviek bolo zistené, že úspešnosť v presadení doplnkového zariadenia výrobcu (napr. 

chladničky výrobcu) na predajnú plochu je oveľa nižšia ako úspešnosť v presadzovaní 

umiestnenia vlastného výrobku do už existujúceho zariadenia maloobchodníka. Ďalej bolo 

zistené, že u domácich sietí a nezávislého maloobchodu bola úspešnosť v presadzovaní 

vlastných chladiacich zariadení výrobcu (chladnička a stojan) vyššia ako v prípade 

medzinárodných sietí, a zároveň bola pozorovaná vysoká úspešnosť splnenia doplnkových 

požiadaviek. 

Kritériá s nastavenou cieľovou hodnotou 

Splnenie kritéria space závisí na tom, aká je nastavená jeho cieľová hodnota. Rozpätie 

reálnych a cieľových hodnôt bolo odlišné (väčšie u reálnych hodnôt space). 
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U medzinárodných sietí bola cieľová hodnota space nastavovaná v priebehu roka podobne, 

zatiaľ čo veľké rozdiely boli zistené v hodnotách za maloobchodné formáty a obchodné 

reťazce. U domácich sietí a nezávislého maloobchodu závisela reálne dosiahnutá hodnota 

space na všetkých skúmaných premenných (mesiac pozorovania, obchodný zástupca, 

maloobchodný formát, región). 

4.2.3 Výsledky faktorovej analýzy 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. U medzinárodných sietí bolo možné pôvodných 18 

kritérií zlúčiť do 6 nových faktorov, ktoré boli novo pomenované autorkou dizertačnej práce.  

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu bolo pôvodných 19 pozorovaných kritérií 

priradených do 7 nových skupín. Nové faktory v oboch častiach dátového súboru 

zodpovedajú logickej nadväznosti a spojitosti pôvodných kritérií (menej u medzinárodných 

reťazcov, výnimku predstavuje kritérium chladnička). 

Obchodných zástupcov (75 u medzinárodných sietí a 81 u domácich sietí 

a nezávislého maloobchodu) bolo možné pomocou zhlukovej analýzy na základe nových 

faktorov rozdeliť u medzinárodných sietí do 15 skupín (u domácich sietí a nezávislého 

maloobchodu 16 skupín), ktoré neboli rovnako početné. Dokonca sa vyskytovali i skupiny 

obsahujúce len jedného obchodného zástupcu. Miera naplnenia kritérií (viď príklad v Tab. 4.4 

za medzinárodné siete) nebola vo všetkých zhlukoch rovnaká.  

Tab. 4.4: Miera naplnenia kritérií podľa zhlukov obchodných zástupcov (v %, medzinárodné siete) 

 

Najviac problematickými faktormi boli podpora predaja, plocha a výlučnosť. 

U domácich sietí a nezávislého maloobchodu to boli podobné kritériá (podpora predaja, 

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 
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sortiment a chladnička). 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. 

4.2.4 Vyhodnotenie hypotéz 

Analýza štruktúry TSI ukázala, že 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). U všetkých hypotéz boli 

zamietnuté nulové hypotézy a prijaté hypotézy alternatívne (viď Tab. 4.5). 

Tab. 4.5: Vyhodnotenie hypotéz (štruktúra TSI) 

 

  

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: Splnenie 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 
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5 Návrhy ďalšieho postupu výskumu 

Vzhľadom k tomu, že v 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. 

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), 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. 

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 
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zamestnanosti, 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  dizertačnej práci. Okrem toho by bolo možné využiť i tretiu 

možnosť výpočtu TSI (TSI ako geometrický priemer indexu prítomnosti, pozície 

a prezentácie), ktorý bude pravdepodobne viac eliminovať extrémne hodnoty ako aritmetický 

priemer. Je potom možné, že výsledky analýz budú odlišné ako tie, ktoré sú prezentované v 

dizertačnej práci. 

Návrhy k štruktúre TSI by bolo možné ešte doplniť 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. 

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. 

Metódu 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. 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 nebolo možné v tejto 

oblasti vytvoriť všeobecné odporúčanie. 

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 
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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 dizertačnej práce je možné vo viacerých smeroch. 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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7 Abstract 

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

Work Evaluation in the Retail 

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 by observation directly in retail outlets and specifically targeted 

inventory level, position and presentation of goods.  

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. 

The theoretical background for the field of sales representatives’ work evaluation is 

not extensive. Therefore theoretical background 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, good position of merchandise and 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. 
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These hardly fulfilled criteria should have higher importance in the structure of TSI (e.g. more 

points for fulfilment 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. 

Further elaboration of dissertation thesis can be seen in several ways. The first 

alternative is the inclusion of other external factors into consideration when evaluating sales 

representatives, e.g. revenue, sales volume, retail revenues in the whole food retail market, 

brand preferences of the consumers, etc. The second way is to compare results presented in 

thesis with results of TSI calculated as geometrical mean or by multiplication of Inventoy, 

Position and Presentation Index. 

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

Index, Inventory Index, Position Index, Presentation Index. 
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