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Abstrakt
Obsahem bakalářské práce je zhodnocení efektivity promočního vystavování
v rámci vybraného obchodního řetězce. Práce si dále klade za cíl potvrdit či
vyvrátit stanovené hypotézy, které napomůžou k analýze efektivity promočního
vystavování. V teoretické části práce jsou představeny klíčové oblasti
stanoveného tématu. Praktická část práce je uvedena popisem procesu
promočního vystavování. Následně jsou statistickými metodami zpracována
data obchodního řetězce, na základě kterých je vyhodnocena pravdivost
hypotéz. V závěru práce jsou nastíněna možná doporučení pro vybranou firmu.
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Abstract
The content of the bachelor’s thesis is to evaluate the effectiveness of
promotional displaying in a selected trade chain. The paper also aims to prove
or disprove the hypotheses that will help to analyse the effectiveness of
promotional displaying. The theoretical part of the thesis presents the key areas
of the topic. The practical part of the work is given a description of the process
of promotional displaying. Subsequently, the data of the trade chain are
processed by statistical methods, based on which the veracity of the
hypotheses is evaluated. At the end of the work are outlined possible
recommendations for the selected company.

Výsledky
Prvním získaným výstupem je pokles zájmu o promoční vystavování o 0,5 %
z roku 2019 na rok 2020 a fakt, že došlo ke změně spotřebního chování
zákazníků, kteří se přesouvají do online sektoru a také začali upřednostňovat
čerstvé potraviny nad trvanlivými. Zájem o promoční zboží v kategorii alkoholu
nebyl hypotézou potvrzen. Byl však zjištěn velký sezónní vliv Vánoc na prodeje,
kdy se tržby za některé kategorie alkoholového sortimentu i zdvojnásobují. Na
druhou stranu porovnání prodejů lihovin v promočním a v regulérním vystavení
se nevyznačuje významnými rozdíly. Místo vystavení sortimentu hraje velmi
významnou roli v oblasti prodejů, a tak by se místo mělo zohledňovat při
plánování promocí a efektivně tak využít jeho potenciál.

Závěr
Práce se věnuje vystavování sortimentu v obchodní jednotce a efektivnosti
promočního vystavení. V teoretické části byly zpracovány hlavní okruhy,
které souvisí s procesem vystavování a byla popsána jejich problematika.
V praktické části byl představen generalizovaný proces vystavování zboží
v konkrétní obchodní jednotce. Popsány jsou postupné kroky, které
obchodní řetězec dělá, jak postupuje při řešení problémů s vystavením a
také jak zohledňuje časový horizont.
Dále se praktická část věnovala analýzám, na jejichž základě bylo možné
verifikovat stanovené hypotézy. První hypotéza se zabývala poměrem
promočního vystavení v rámci celkových tržeb obchodního řetězce a
předpokládala, že zde bude 5% nárůst mezi zkoumanými roky 2019 a 2020.
Tato hypotéza se po zpracování dat nepotvrdila.
Druhá hypotéza představovala jakési doplnění hypotézy první, jelikož dále
rozvíjela rozdíl mezi promočním a regulérním vystavením. Konkrétně
usilovala o zjištění, zda je poptávka po zboží alkoholických kategorií vyšší
v rámci regulérního vystavení než v rámci vystavení promočního. Tuto
hypotézu se podařilo potvrdit.
V závěrečné hypotéze práce ověřovala efektivnost určitých lokací umístění
zboží v rámci promočního vystavení a zda rozdíl mezi třemi vybranými
umístěními je alespoň 10 %. Tato hypotéza nebyla potvrzena na hladině
významnosti 0,05, ale byla by přijata na hladině významnosti 0,1.
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