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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce na téma Vybrané komunikační aktivity společnosti 

Walmark v letech 2011–2012 je deskripce komunikačních aktivit této společnosti, která 

je tradičním výrobcem doplňků stravy. Cílem práce je popsat specifika marketingové 

komunikace společnosti na bázi teoretického základu, který je platný pro tržní segment, 

v němž podniká. Společnost komunikuje všemi prostředky marketingového mixu, 

z čehož plyne její komplexní strategie. Práce tedy analyzuje tyto základní prostředky. 

Při deskripci jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, které společnost Walmark 

využívá, je kladen důraz na nejvíce visibilní kanály. Kromě toho práce zmiňuje 

legislativní omezení, která jsou platná pro propagaci doplňků stravy. Na základě 

primárního výzkumu hodnotí, zda je značka a její komunikace mezi spotřebiteli známá, 

a rovněž zkoumá zaměření komunikace v rámci produktového portfolia. Vedle doplňků 

stravy vyrábí společnost volně prodejné léky. Tato bakalářská práce se primárně 

zaměřuje na komunikaci v oblasti doplňků stravy, propagaci volně prodejných léků 

zmiňuje v případě televizní reklamy, a to z důvodu odlišného přístupu ke kreativitě a 

obsahu vysílaných sdělení směrem ke spotřebitelům. 

 
 

 

 

 

 



   

Abstract 

The bacherlor thesis, Communication Activities of Walmark company in 2011–2012, 

describes communicative activities of the company Walmark. The company is a 

traditional producer of food supplements. The goal is a description of the marketing 

communication specifics, based on theoretical background of the particular market 

segment. The company uses all marketing mix tools.  This fact defines the whole 

marketing strategy. The thesis analyses these basic tools, focusing on the most visible 

channels. Moreover, it defines legal boundaries of the food supplement promotion. 

Based on the primary research, the thesis evaluates if the brand and the communication 

strategy is well known among the consumers. It also studies communication focus 

within the product portfolio. The company also produces non-prescription drugs. The 

promotion of the non-prescription drugs is mentioned in relation to television 

commercials, due to their different approach to creativity and content. 
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Úvod 
 

Televizní reklamy propagující doplňky stravy se objevují na obrazovkách stále 

častěji. Můžeme konstatovat, že v České republice většinu inzerovaných produktů 

vyrábí jeden producent – společnost Walmark. Ta trend masivní televizní reklamy 

naplňuje dlouhodobě. Podle agentury Admosphere1, která se zabývá monitoringem 

mediálních investic, patří Walmark tradičně mezi největší zadavatele (viz Obrázek č. 1), 

což znamená, že Walmark pro reklamní aktivity alokuje velké finanční objemy.  

 

Walmark představuje úspěšnou, donedávna ryze českou firmu, která od základů 

vybudovala své podnikání na tuzemském trhu. Právě tento fakt, spolu s vnímanou šíří 

výše zmíněných komunikačních aktivit, rozhodl o výběru společnosti Walmark jako 

předmětu zájmu mé bakalářské práce.  

 

Obrázek č. 1: Největší zadavatelé dle ceníkové hodnoty reklamního prostoru 

v období 1. 11. 2012 – 30. 11. 2012 

 

 

Cílem práce je zmapování komunikačních aktivit společnosti Walmark v letech 

2011 a 2012 s důrazem na uplynulý rok 2012 a se záměrem zjistit zaměření a objekt této 

komunikace. Práce má dále zjistit, kterým kanálům přikládá společnost největší 

význam, a rozebrat jednotlivé komunikační aktivity s důrazem právě na tyto kanály. 

 

                                                 
1
 Společnost Admosphere se zabývá monitoringem reklamy v ČR, patří pod mateřskou 

společnost Mediaresearch, která patří mezi největší české výzkumné agentury. 

Zdroj: Admosphere, www.admosphere.cz 
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Z výše mediálních investic a četnosti výskytu televizních reklam společnosti 

Walmark byla stanovena prvotní hypotéza, ze které vyplynulo několik výzkumných 

otázek: 

 

H: Spotřebitelé znají masivně propagované produkty Walmarku, přestože 

samotnou značku Walmark znát nemusejí. 

 

V. O. 1: Co společnost Walmark komunikuje? 
 

V. O. 2: Jakými kanály společnost Walmark komunikuje? 
 

V. O. 3: Jakým způsobem společnost Walmark komunikuje se spotřebiteli? 

 

Původním záměrem bylo porovnat komunikační aktivity s platnými zákony a 

směrnicemi regulujícími reklamu. Při bližším zkoumání by však toto téma dalece 

přesáhlo rozsah bakalářské práce. V rámci legislativy týkající se segmentu, ve kterém 

společnost podniká, došlo k podstatným změnám. Tyto změny jsou ovšem platné až 

k 14. 12. 2012, třebaže byly schváleny již v červnu 2012. Legislativa je tedy v práci 

popsána, ovšem dále není v rámci jednotlivých aktivit rozebírána. S tím souvisí i 

vynechání původně udaného zdroje – Mezinárodního kodexu pravidel etiky v prodejní 

činnosti, který nebyl z uvedených důvodů využit. 

 

Společnost Walmark je tradičním výrobcem doplňků stravy. Mimo to vyrábí i 

volně prodejné léky. Tato práce se zaměřuje na aktivity, které se týkají doplňků stravy. 

Volně prodejné léky jsou dále zmiňovány pouze v případě, že komunikace je 

diametrálně odlišná a má význam ji porovnávat. Doplňky stravy jsou zákonem 

vymezeny jako potravina, mezi odborníky je jejich propagace ovšem rozebírána v rámci 

farmaceutického marketingu. Vzhledem k tomu, že legislativa obou zmíněných 

kategorií umožňuje odlišnou propagaci, je toto označení poměrně problematické.  Co se 

týče principů marketingu, základní literatura uvádí pro doplňky stravy stejná specifika 

jako pro léčiva. Tuto rozdílnost je třeba mít na paměti v konkrétních případech 

propagace. 

 

Odborná česká literatura, která by se věnovala pouze komunikaci doplňků 

stravy, prakticky neexistuje. Jediným titulem, který doplňky stravy v tomto ohledu 
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zahrnuje, je publikace Farmaceutický marketing od autorů K. Metyše a P. Baloga 

(2006c). K dostání je rovněž zahraniční literatura týkající se farmaceutického 

marketingu, která ale uvádí propagaci v rámci místní legislativy a doplňky stravy se 

zabývá jen okrajově, vyjma zahraniční publikace týkající se právě zákonných omezení 

v tomto segmentu.2 Z důvodu absence potřebné literatury byly navštíveny dvě odborné 

konference – Marketing ve farmacii (pořádaná vzdělávací společností Androsa3) a 

Konference doplňků stravy (pořádáno Institutem pro mezinárodní vzdělávaní4). 

Vzhledem k velmi omezené dostupnosti komplexních dat vhodných k analýze 

shromažďuje práce vlastní data. 

 

Při čtení bakalářských a diplomových prací věnujících se doplňkům stravy bylo 

zjištěno, že autoři, podobně jako Metyš a Balog (2006c), vycházejí z obecné literatury 

věnující se marketingu a teorii k tématu dále nevztahují. Každá kapitola je tedy zahájena 

teoretickým úvodem, který se vztahuje ke kategorii doplňků stravy. Práce se přiklání 

k terminologii uvedených publikací a doplňky stravy zahrnuje do segmentu 

farmaceutického marketingu. 

 

Celá práce je uvedena vymezením pojmu doplňky stravy a legislativním 

rámcem. Dále se věnuje samotné společnosti Walmark, její historii a aktuálnímu 

směřování. Jednotlivé části deskripce jsou rozděleny do kapitol, jejichž struktura 

odpovídá rozdělení marketingového mixu podle 4P – tedy product (produkt), price 

(cena), place (místo), promotion (komunikace). Toto rozdělení je podle Smitha, 

Kollassy, Perkinse a Sieckera (2002c), autorů publikace Pharmaceutical marketing: 

Principles, environment, and practice,5 dobře aplikovatelné na farmaceutický marketing. 

Třebaže uvádějí, že není bezproblémové (zvláště když veškeré aktivity zahrnují lidský 

faktor, který bývá uváděn jako páté P), je pro rozdělení jednotlivých součástí 

marketingové strategie podle nich dostatečné. Společnost komunikuje všemi součástmi 

                                                 
2 Marketing food supplements, fortified and functional foods in Europe: legislation and 
practice, 2008. 5th ed. Brussels: EAS, 2008. ISBN 90-806-9953-5. 
 

3 Marketing ve farmacii – 23. – 24. 4. 2012, pořádané vzdělávací agenturou Androsa, Aqua 
Palace hotel Čestlice, Praha. 
 

4 Konference Doplňky stravy uskutečněná ve dnech 27. – 28. 11. 2012, pořádané vzdělávacím 
institutem IIR (Institute for International Research), hotel Boscolo Carlo IV, Praha 
(http://www.konference.cz/akce/detail-2665-Doplnky-stravy/2665-8204/) 
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marketingového mixu. Podrobněji se práce věnuje kapitole Promotion (komunikace, 

podpora), a to z toho důvodu, že tento nástroj je v případě Walmarku nejvíce visibilní. 

Práce je zakončena vlastním výzkumem, který zjišťuje znalost značky mezi spotřebiteli. 

 

Jednotlivé komunikační aktivity jsou zpracovány pomocí deskriptivní analýzy. 

V rámci bakalářské práce byl proveden rozhovor s lékárnicí PharmDr. Janou 

Matuškovou, grafickým designérem Vladislavem Švábem a předsedou Creative 

Copywriters Club Petrem Voborským. Práce zahrnuje sběr vlastních dat – kreativní 

monitoring (archiv reklamních kreativních objektů). Po dobu 11 měsíců byly 

monitorovány televizní výstupy společnosti Walmark a tato data byla dále analyzována. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
5 V překladu Farmaceutický marketing: principy, prostředí a praxe, přeložila Martina Vacíková. 
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1. Legislativa 
 

V rámci této kapitoly je vymezen pojem „doplněk stravy“ a dále jsou uvedeny 

nejdůležitější právní předpisy, které se doplňků stravy a jejich propagace týkají. 

Doplňky stravy jsou vedeny jako potraviny, tudíž se na ně vztahuje zákon č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích6 a vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu 

označování potravin a tabákových výrobků. Dále se doplňků stravy týká vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví 225/2008 Sb. Ta udává požadavky na doplňky stravy a 

obohacování potravin potravními doplňky. Všechny tyto předpisy jsou v souladu se 

směrnicí 2002/46/ES o sbližování právních předpisů doplňků stravy.7 

 

Doplňky stravy jsou definované Zákonem o potravinách a tabákových výrobcích 

jako „potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou 

spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním 

nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy 

spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.“8 Doplňky stravy jsou 

tedy potravinou, nikoliv lékem, nelze jim tudíž přisuzovat léčivé účinky. Výrobce má 

povinnost označovat výrobek jako „doplněk stravy“ a uvést jeho složení, včetně 

množství obsažených látek, a informace o doporučené denní dávce. Těmto výrobkům 

nesmějí být připisovány při jejich propagaci vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení 

lidských onemocnění, ani toto nesmí být naznačováno.9 Na reklamu se v tomto odvětví 

kromě obecné regulace reklamy vztahují některá další omezení, která mají za úkol 

chránit spotřebitele. 

 

                                                 
6 Marketing food supplements, fortified and functional foods in Europe: legislation and 
practice, 2008. 5th ed. Brussels: EAS, 2008. ISBN 90-806-9953-5. 
 

7 JWEIDOVÁ, Soňa. Právní a etické otázky regulace reklamy (se zaměřením na doplňky 
stravy) [online]. 2008 [cit 2013-04-18]. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Vedoucí práce Marcela Zamazalová. Dostupné z: http://theses.cz/id/5ug0nj/. 
  

8 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, §2, odst. j). 
 

9 VONDRÁČEK, Jan a Magdalena MIKULOVÁ. Odpovědnost při doporučování doplňků 
stravy jako léčiva. Praktické lékařství. 2012, č. 8, s. 2. Dostupné z: 
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2012/06/11.pdf. 
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Winter (2007) obecně rozlišuje dvě možnosti regulace reklamy, které jsou 

uplatňovány jak v Evropské unii, tak v České republice – zákon a samoregulaci. Zákon 

umožňuje ukládání sankcí, samoregulace působí spíše na dobrovolné bázi. V ČR 

upravuje regulaci reklamy Zákon č. 40/1995 Sb., zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání a dále zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele.  

 

Evropská unie upravuje výživová a zdravotnická tvrzení při označování potravin 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006. V červnu 2012 bylo 

vydáno Nařízení Komise (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených 

tvrzení při označování potravin. Toto Nařízení obsahuje přibližně 200 schválených 

tvrzení, která mohou výrobci v souvislosti se svými výrobky uvádět. Do 14. 12. 2012 

musí být upravena veškerá označení a marketingové materiály doplňků stravy tak, aby 

obsahovaly pouze schválená sdělení. 

 

V praxi to znamená úpravu veškerých obalů doplňků stravy a dále povinnost 

používat při jakékoliv další propagaci (televizní spoty, reklamní letáky, atd.) pouze ta 

tvrzení, která jsou schválena EU. O problematice schválených tvrzení se mezi odbornou 

veřejností diskutuje od vydání Nařízení o zdravotnických a výživových tvrzeních. 

Jednotlivé členské státy nejdříve shromáždily běžně používaná tvrzení. Ta měla být 

podložena obecně uznávanými vědeckými důkazy (to znamená nejen platnými 

klinickými studiemi, ale i informacemi uvedenými v učebnicích apod.). Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin (dále jen EFSA) tato sdělení posoudil. Pro tvorbu seznamu 

schválených tvrzení vzal nakonec v potaz pouze ta, která byla podložena výsledky 

klinických studií.10 Z tohoto důvodu nebyla přijata žádná tvrzení, která se týkala 

léčivých rostlin, neboť tradice užívání nebyla pro EFSA v danou chvíli průkazná.11  

 

V rámci Nařízení bylo stanoveno přechodné období (od června, kdy bylo 

Nařízení schváleno, do 14. 12. 2012). Vzhledem k tomu, že výrobky mají expirační 

                                                 
10 EU. COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012. In: EFSA. 2012. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:en:PDF 
 

11 Na připsání některých rostlin a rostlinných extraktů (např. fruktóza) či dalších látek (kofein, 
probiotika…) na seznam ještě čekáme. Tvrzení o těchto látkách mohou být užívána i nadále do 
doby, než o nich bude rozhodnuto, za předpokladu, že odpovídají domácí legislativě. 
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dobu 2 až 3 roky, je půlroční doba na změnu obalů poměrně krátká. Došlo k neformální 

dohodě mezi výrobci, lékárnami a kontrolními orgány, která zaručuje, že lékárny mohou 

doprodat naskladněné zboží ve starých typech obalů minimálně do června 2013. 

Výrobci po skončení přechodného období ale nesmí do oběhu dodávat zboží, jehož 

obaly neodpovídají nové legislativě.12 

 

Do budoucna tedy všichni výrobci doplňků stravy musí přizpůsobit veškerá 

propagační sdělení uvedeným schváleným tvrzením, která mají za úkol ochránit 

spotřebitele. 

 

2. Společnost Walmark 
 

Následující kapitola zahrnuje stručnou historii společnosti Walmark, seznámení 

s hlavními výrobními artikly společnosti a exportními zeměmi. Vymezuje hlavní 

konkurenci společnosti a věnuje se specifikám značky Walmark na farmaceutickém 

trhu. 

2.1. Historie spole čnosti 
 

Firma WALMARK, a. s., dále jen Walmark, byla založena 30. července 1990.13 

Zpočátku podnikala v oblasti obchodu s výpočetní technikou a potřebami pro 

domácnost. V roce 1991 se přeorientovala na obchod se zemědělskými produkty a 

v tomtéž roce se začala věnovat i obchodním aktivitám na trhu s nealkoholickými 

nápoji, jež nejprve dovážela z Velké Británie.  Následně zahájila vlastní výrobu v tomto 

segmentu pod značkou Relax.14 V roce 1992 začala dovážet a posléze vyrábět 

farmaceutické a parafarmaceutické přípravky (např. doplňky stravy a prostředky 

                                                 
12 Přednáška Marie Šebelové Regulace reklamy a zákonná omezení, která proběhla v rámci 
Konference Doplňky stravy 27. – 28. 11. 2012, pořádané vzdělávacím institutem IIR (Institute 
for International Research), hotel Boscolo Carlo IV, Praha 
(http://www.konference.cz/akce/detail-2665-Doplnky-stravy/2665-8203/). 
 

13 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Obchodní rejstřík a Sbírka 
listin: Úplný výpis z obchodního rejstříku [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma.vysledky?nazev=walmark&polozek=50 
 

14
 Adam Walach, Mariusz Walach a Valdemar Walach se stali Podnikateli roku 2010 České 

republiky. In: Ernst & Young [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.ey.com/CZ/cs/Newsroom/News-releases/2011_vitezove-eoy 
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léčebné kosmetiky). Na zmíněné segmenty se firma orientovala primárně kvůli 

výhodným exportním podmínkám.15 

 

Divize nápojů, farmaceutická divize a divize zemědělských produktů tvořily tři 

pilíře podnikání společnosti. Vzhledem k tomu, že mezi zmíněnými obory neexistovala 

reálná synergie a profesní provázanost, se majitelé společnosti na základě expertíz a 

průzkumů trhu rozhodli přeorientovat výhradně na oblast farmacie.16 Do roku 2005 byly 

tedy odprodány ostatní podnikatelské subjekty a společnost od té doby působí jako 

monooborová.17 

 

V roce 2004, kdy firma podnikala ve všech zmiňovaných segmentech, dosáhla 

dle výroční zprávy obratu 3,3 mld. Kč.18 Za rok 2005 zaznamenala pokles 

konsolidovaného obratu o 29 % (na 2,2 mld. Kč), což bylo způsobeno prodejem 

ostatních subjektů.19 Od přelomu roku 2009 a 2010 zisk firmy stabilně roste,20 

                                                 
15

 ŠINDELKA, Vladimír. WALMARK: Naším cílem není rychle vydělat peníze, ale podnikat 
dlouhodobě. In: Finance.cz [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/67940-walmark-nasim-cilem-neni-rychle-vydelat-penize-
ale-podnikat-dlouhodobe/ 
 

16 Firma se nejdříve zaměřovala na výrobu doplňků stravy, kterou soustředila do oblasti Třince, 
kde funguje dodnes. Tato výroba je pravidelně certifikovaná jako GMP (Good Manufacturing 
Practice – Podmínky správné výrobní praxe), což zaručuje výběr ověřených výrobců 
farmakologicky účinných látek a splnění vysoké úrovně kvality. Tento certifikát udělují 
inspektoři správné výrobní praxe ze Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL).16 V roce 
2003 se Walmark stal držitelem povolení k výrobě léčiv, které vydává SÚKL. K rozsáhlému 
portfoliu potravinových doplňků tak postupně přibyly volně prodejné léky (odborně nazývané 
OTC léky).  
 

17
 ŠINDELKA, Vladimír. WALMARK: Naším cílem není rychle vydělat peníze, ale podnikat 

dlouhodobě. In: Finance.cz [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/67940-walmark-nasim-cilem-neni-rychle-vydelat-penize-
ale-podnikat-dlouhodobe/ 
 

18 Obchodní rejstřík a Sbírka listin: Sbírka listin. In: Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky [online]. 2006. vyd. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-
sl?subjektId=isor%3a457962&dokumentId=B+2501%2fSL48%40KSOS&klic=b3t3xr 
 

19
 ŠINDELKA, Vladimír. WALMARK: Naším cílem není rychle vydělat peníze, ale podnikat 

dlouhodobě. In: Finance.cz [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/67940-walmark-nasim-cilem-neni-rychle-vydelat-penize-
ale-podnikat-dlouhodobe/ 
 

20
 Skupina Walmark se po ztrátě vrátila loni do zisku 100 milionů Kč. In: Finance.cz: 

financninoviny.cz [online]. 2011. vyd. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/298934-skupina-walmark-se-po-ztrate-vratila-loni-do-
zisku-100-milionu-kc/ 
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v současné době uvádí meziroční obrat zhruba 2,5 mld. Kč.21 Průměr obratů firem 

nominovaných na titul Podnikatel roku 2012 činí 796 miliónů Kč (nominovány byly 

například firmy Gascontrol nebo Hopi). V porovnání obratů těchto úspěšných středních 

českých firem jsou meziroční obraty Walmarku vyšší. Walmark toto ocenění získal 

v roce 2010. O podnikatelském úspěchu firmy v oblasti farmacie svědčí i zvýšení 

dlouhodobého mezinárodního ratingu CRA agency (ta je nyní součástí Moody´s22) na 

úroveň BAA.23 

 

Nejnovějším mezníkem je letošní prodej 50% podílu ve firmě společnosti Mid 

Europa Partners.24 Tato společnost je největším investorem v oblasti soukromého 

kapitálu pro střední Evropu a Turecko. Od roku 1999 spravuje fondy ve výši až 3,2 

miliard eur. Walmark si od fúze slibuje posílení výroby volně prodejných léku za 

využití farmaceutických expertů, které má fond Mid Europa Partners k dispozici, a také 

další zahraniční expanzi.25  

 

Walmark má ve svém produktovém portfoliu více než padesát produktových řad 

doplňků stravy a více než deset volně prodejných léků (stav k roku 2012). V odvětví 

doplňků stravy je jedničkou na českém trhu.26 

 

 

 

                                                 
21 Polovinu firmy Walmark získal investiční fond Mid Europa Partners. In: IDnes.cz: 
Ekonomika [online]. 2012. vyd. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/polovinu-firmy-walmark-ziskal-investicni-fond-mid-europa-partners-
1fo-/ekoakcie.aspx?c=A120726_124152_ekoakcie_neh 
 

22 MOODY´S. Moody´s Corporation [online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 
http://www.moodys.com/Pages/atc.aspx 
 

23 Devátá nejvyšší úroveň z 24 možných. 
 

24 Latest Press Releases: Mid Europa Partners Completes the Investment in Walmark A.S. 
[online]. 2012. vyd. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.mideuropa.com/media/news/2012/mid-europa-partners-completes-the-investment-
in-walmark-as/ 
 

25 Do Walmarku vstoupil Mid Europa Partners. In: E15.cz [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné 
z: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/do-walmarku-vstoupil-mid-europa-partners-858582 
 

26 Polovinu firmy Walmark získal investiční fond Mid Europa Partners. In: IDnes.cz: 
Ekonomika [online]. 2012. vyd. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/polovinu-firmy-walmark-ziskal-investicni-fond-mid-europa-partners-
1fo-/ekoakcie.aspx?c=A120726_124152_ekoakcie_neh 
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2.2. Expanze do zahrani čí 
 

V současné době má společnost Walmark dceřiné společnosti v osmi státech.27  

 

• Slovensko 

• Rumunsko 

• Polsko 

• Bulharsko 

• Maďarsko 

• Litva 

• Lotyšsko  

• Francie 

 

 

 

 Walmark exportuje výrobky do dalších 41 zemí (stav k roku 2011). Mezi ně se 

řadí například Katar, Gruzie, Mongolsko, Srí Lanka, Sýrie, Hongkong, Myanmar 

(Barma) a nově také Vietnam.28 

2.3. Konkurence 
 

V segmentu doplňků stravy figuruje několik konkurenčních firem, které kladou 

velký důraz na marketingovou komunikaci, soudě podle výše mediálních investic. Dle 

Admosphere finančního monitoringu za rok 2011 (dále rozebíráno v kapitole 4.4.1.1. 

TV) do mediálního prostoru nejvíce investovala právě společnost Walmark. 

Následovaly společnosti Simply You Pharmaceuticals (např. produkty Clavin, 

ArginMax nebo Corectia), Zentiva (např. produkty Calibrum nebo B-komplex), Omega 

                                                 
27 Pro Walmark byly exportní země v začátcích podnikatelských aktivit naprosto klíčové a 
přispěly také ke koncové orientaci na obor farmacie. Přestože se bakalářská práce zaměřuje na 
český trh, je třeba zdůraznit, že marketingové aktivity jsou dle interního zdroje plánovány ve 
spolupráci s dceřinými pobočkami, které mají na výsledné podobě podstatný podíl. Z těchto 
důvodů jsou v této kapitole uvedeny jednotlivé exportní země. 
 

28
 Walmark v zahraničí. In: Walmark.cz [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/walmark_v_zahranici.aspx 
 

Obrázek č. 2: Expanze společnosti Walmark do 
zahraničí 

Zdroj: Walmark, www.walmark.cz 
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Altermed (např. produkt Mobilin), Pfizer (např. produkt Acai Berry) a Green Swan 

Pharmaceuticals (např. produkty GS Condro Forte, GS Ginkgo Forte nebo GS Merilin).  

2.4. Značka Walmark 
 

Ve farmaceutickém marketingu nebývá výjimkou, že firma upřednostňuje 

produkt před samotnou značkou, čemuž dle Metyše a Baloga (2006c) odpovídá i 

kategorizace pracovníků coby product manažerů. To znamená, že zaměstnanci pečují o 

vývoj a distribuci produktu, zřídka však budují povědomí o značce se znalostí cílových 

skupin za využití marketingových komunikací. Walmark pečuje nejen o své produkty, 

ale i o značku jako takovou, což podle Metyše a Baloga (2006c) dokládá množství 

zaměstnanců na pozicích brand manažerů.29  

 

Identita značky Walmark je reprezentována korporátním logem. To zastupuje 

obchodní značku. Přesto je podle Matthewa Healeyho (2011)30 značka (obdobně jako 

většina lidských myšlenek) představována na prvním místě jménem a až sekundárně 

obrazem. Logo je pak spíše symbolem nebo piktogramem. Vychází z historických faktů, 

jež dokládají, že obchodní jména společností měla často osobitý rukopis, obdobně jako 

podpis (např. Pepsi Cola ve verzi loga z 90. let 19. století). Aby těmto znakům zákazníci 

porozuměli, byly k psanému slovu často doplňovány piktogramy. S nástupem 

modernismu se loga zjednodušila. Nyní se do popředí dostávají minimalistické varianty 

– loga bývají reprezentována pouhými iniciálami společnosti. 

 

Tomuto trendu odpovídá i proměna loga společnosti Walmark. Na Obrázku č. 3 

vidíme původní variantu se žlutým kruhem a lístkem v pozadí. Na Obrázku č. 4 je 

zobrazena aktuální podoba loga, která se soustředí na vlastní typografický styl. Nabízí 

širší možnosti využití vzhledem k omezení na jednu barvu v samotném logu.  

 

 

                                                 
29 Vycházím z konstatování v rámci přednášky Lucie a Ivana Borských Marketing ve farmacii, 
která se konala dne 23. 4. 2012 v Praze a pořádála ji vzdělávací společnost Androsa. Náplní 
práce brand manažerů je rovněž budování povědomí o značce za využití všech dostupných 
nástrojů komunikačního mixu. Mimo jiné tato praxe dokazuje, že firma je zaměřena 
marketingově, nikoli produktově, jak je u většiny farmaceutických firem pravidlem. 
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Podle art directora Vladislava Švába (vyjádření viz Příloha č. 1) sleduje 

jednodušší varianta loga Walmark současné minimalistické trendy tak, jak popisuje 

Healey (2011). Podle jeho zkušeností je obecně v současné době od červené barvy 

v inzercích i logách upouštěno, pro Walmark se však tato barva již stala typickou. 

Typografii však nepovažuje za zdařilou z důvodu nestejných mezer mezi jednotlivými 

písmeny. Odstranění žlutého prvku kvituje a současné logo vidí jako všestranně 

využitelnější. 

 

3. Marketingový mix 
 

Následující čtyři kapitoly mapují aktivity společnosti Walmark dle jednotlivých 

součástí marketingového mixu (produkt, cena, místo, komunikace/podpora), který pro 

farmaceutický marketing redefinují Smith, Kollasa, Perkins a Siecker (2002c). 

Konkrétní aplikace společnosti Walmark jsou popsány na bázi teoretického základu 

platného pro doplňky stravy. Podrobněji je dále rozebrána kapitola Komunikace, 

Podpora. 

3.1. Produkt  
 

Dle Grega Perkinse (2002c) chápeme produkt v rámci farmaceutického 

marketingu obdobně jako v ostatních podnikatelských segmentech.  Kotler, Wong, 

Saunders a Armstrong (2007, str. 615) rozumí produktem „cokoli, co lze nabídnout na 

trhu k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit 

touhy, přání nebo potřeby“. Perkins však dodává, že zákazníci nekupují v případě 

farmacie samotný produkt, ale především základní užitek produktu – úlevu od bolesti, 

Zdroj: Walmark, www.walmark.cz Zdroj: Walmark, www.walmark.cz 

Obrázek č. 3: Původní varianta loga Obrázek č. 4: Nyní používané logo 
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delší a kvalitnější život nebo lepší funkci organismu. Křikač a Jakubíková (1999), stejně 

jako Zikmund a D´Amico (1993c), považují produkt za objekt, který spotřebitel nabude 

na trhu při směně za peníze. Tento produkt uspokojuje svými vlastnostmi komplexní či 

dílčí potřeby, což obnáší pozitivní psychologické, hmotné i sociologické efekty. Tyto 

efekty jsou v případě farmaceutického marketingu podle Perkinse (2002c) násobeny 

tím, že zákazníci přímo nekupují samotné produkty, ale především hodnoty, které se za 

nimi skrývají. 

 

Je třeba připomenout, že produkt je jednou ze základních složek marketingového 

mixu.31 To znamená, že je zároveň jednou z marketingových proměnných, kterými 

výrobci regulují své obraty a zisky (Jakubíková, 2008, str. 154). Může tedy být podle 

Kotlera a Kellera (2007) základním elementem úspěchu. Od produktu se tak odvíjí pět 

typů koncepcí, které firmy aplikují v rámci marketingových aktivit: výrobní, výrobková, 

prodejní, marketingová a koncepce společenského marketingu. 

 

Walmark je zástupcem marketingové koncepce, která předpokládá, že firma 

dosahuje vytyčených cílů, pokud rozpozná potřeby a přání cílových trhů a uspokojí tyto 

potřeby lépe než konkurence (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007, str. 50). O 

tomto zaměření svědčí velký důraz, který společnost klade na marketingovou 

komunikaci, a dále množství „brand manažerů“, kteří pečují o jednotlivé produkty. Toto 

téma je podle názoru Metyše a Baloga (2006c) rozebráno v kapitole 3.4. Značka 

Walmark. 

 

Walmark v současné době vyrábí volně prodejné léky a doplňky stravy. 

Vzhledem k tomu, že práce nemůže odborně posoudit kvalitu nabízených výrobků ani 

výhodu variant tobolek či tablet pro zákazníky, zaměří se kromě výčtu produktů 

primárně na specifika komunikace, která s produktem úzce souvisejí a která firmu 

Walmark mezi konkurencí odlišují. Tuto kategorii představují obaly jednotlivých 

produktů.  

 

                                                 
31 Soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá k tomu, aby dosáhl marketingových 
cílů na cílovém trhu. Zahrnuje 4 základní nástroje: produkt, cenu, distribuci a marketingovou 
komunikaci (Jurášková, Horňák a kol., 2012, str. 136). 
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Obal má obecně několik funkcí. Představuje primárně způsob, jak bezpečně 

transportovat produkt. Vedle ochrany je jednou z hlavních funkcí obalu především 

prodat produkt.32 Ačkoliv by se zdálo, že prodejní funkce je důležitá především 

v FMCG sektoru33 a na farmaceutický marketing se nevztahuje, u doplňků stravy hraje 

taktéž významnou roli.34 Protože jsou doplňky stravy v lékárnách často vystavovány 

volně v policích, ke kterým mají zákazníci přístup, platí pro ně obdobná pravidla, která 

se vztahují na obaly rychloobrátkového zboží, ovšem s několika výjimkami. V případě 

doplňků stravy, kde není vhodné přesvědčovat zákazníka ke koupi nestandardním, 

vtipným a inovativním balením, je nutné se velmi důrazně zaměřit na design obalů.35  

3.1.1. Produktové portfolio 
 

Walmark rozděluje své portfolio doplňků stravy do několika skupin podle jím 

daných účinků na specifické části lidského těla. Své výrobky přímo spojuje s danými 

zdravotními obtížemi: 36 

• Paměť a prokrvení (GinkoPrim, MemoPlus aj.) 

• Vlasy, kůže, nehty (Viaderm, Folixil aj.) 

• Nespavost, únava, stres (Benosen, StresVit) 

• Ústní hygiena (Santoin) 

• Zažívání a očista organizmu (Denoxinal, Digella aj.) 

• Energie a vitalita (Coenzyme Q10, Vesisorb Q10) 

• Problémy s erekcí (Liderin) 

• Péče o prostatu (Prostenal) 

• Močové cesty (Urinal) 

• Péče o klouby a páteř (Proenzi, Arthrostop, GelActiv) 

• Křečové žíly (Varixinal) 

                                                 
32 Čerpám z přednášky Daniela Jesenského POP marketing, která se uskutečnila v roce 2011 
v rámci kurzů MKPR FSV UK. 
 

33 Fast moving consumer goods = rychloobrátkové zboží 
 

34 FERBER, Robert a Walter O. WEGNER. Trends in Pharmaceutical Advertising. Journal of 
Marketing. 1960, roč. 24, č. 3, s. 65-67. ISSN 00222429. 
 

35 Čerpám z přednášky Pavla Winklera, která se uskutečnila 28. 11. 2012 v rámci dvoudenní 
Konference Doplňky stravy, pořádané IIR institutem (http://www.konference.cz/akce/detail-
2665-Doplnky-stravy/2665-8204/) 
 

36 WALMARK. Katalog produktů. 2012. 
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Obrázek č. 5: Krabička GinkoPrim MAX 
– produkt ke zlepšení kognitivních funkcí, 
účinnou látkou je například Ginkgo 
biloba 

Obrázek č. 6: Krabi čka Urinal – 
produkt k užívání při problémech 
s močovými cestami, účinnou látkou 
je například brusinka 

3.1.2. Obal dopl ňků stravy 
 

Ohledně ideálního prodejního designu obalů doplňků stravy panují neshody. Pro 

produkt samotný je však zcela zásadní, jak působí ve srovnání s konkurenčními 

výrobky.37 Zákazník si je často vybírá sám, jsou umístěny volně na policích. Velká část 

doplňků stravy jsou podle PharmDr. Jany Matuškové velmi blízké substituty.38 Při 

spotřebitelově výběru produktu v lékárně proto hraje jeho obal velkou roli. Správná 

podoba obalu pomůže zákazníkovi zcela jasně identifikovat, k čemu je výrobek určen. 

U doplňků stravy bývá chybou, když se výrobce snaží na obal umístit maximální 

množství informací, kterému ale běžní spotřebitelé často neporozumí 39 (viz. Obrázek č. 

5 krabička GinkoPrim MAX obohacena o inzerovanou látku DMAE). 

3.1.3. Design obal ů dopl ňků stravy 
 

Walmark téměř u všech potravinových doplňků dodržuje jednotný grafický styl 

obalů, který jej odlišuje od konkurence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 KYŠA, Leoš. Tisk a obaly. Strategie. 15. 11. 2012, č. 11. 
 

38 Viz vyjádření PharmDr. Jany Matuškové, Příloha 2. 
 

39 KYŠA, Leoš. Tisk a obaly. Strategie. 15. 11. 2012, č. 11. 
 

Zdroj: Walmark, www.walmark.cz Zdroj: Walmark, www.walmark.cz 
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Zdroj: Green Swan, www.gsklub.cz 

Obrázek č. 8: Konkurenční 
produkt společnosti Green Swan 
GS Koenzym Q10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do středu horní části krabičky převážně umisťuje negativní variantu loga, jak je 

možné vidět na obrázcích 5 a 6. Produkty nejsou jinak se společností Walmark 

spojovány. Výrazným prvkem, jenž je akcentován i na dalších reklamních materiálech, 

je stříbrná linka zakončená lístkem, který vychází z původní varianty loga. Tuto linku 

můžeme vidět ve středu nových obalů (Obrázek č. 5 a 6). Dolní část obalu je pak 

dobarvena do produktové barvy. 40  

 

Krabičky se výrazně liší od konkurence (Obrázek č. 8), což dle Pavla Winklera41 

ovlivňuje nákupní chování ve prospěch Walmarku. Obaly odlišuje dodržování 

jednotného designu, který je ve srovnání s konkurencí jednodušší a výrazně čistější. To 

umožňuje okamžitě rozpoznat produkt a oblast jeho působení.  Čistým designem obalu 

staví Walmark výrobky do kategorie „prémiovějších“ produktů, což je v oblasti 

farmaceutického marketingu podstatným atributem.42 Podle Perkinse (2011) je farmacie 

logicky jedním z mála oborů, kde vyšší cena často budí větší důvěru v účinek produktu. 

Balení Walmarku však na druhou stranu nejsou natolik exklusivní, aby měl běžný 

                                                 
40 Ta velmi často souvisí s problémem, na nějž příslušný doplněk stravy odpovídá (Obrázek č. 
6), anebo tato barva koresponduje s původem účinné látky (Obrázek č. 5). V dřívějších 
variantách krabiček byly barvy inverzně převráceny (např. krabička Benosen na Obrázku č. 7).  
V pravém dolním rohu se objevují buď samostatné symboly účinných látek (Obrázek č. 6 – 
brusinka) anebo symboly spojené se specifickou částí těla, na kterou působí (Obrázek č. 5 – 
zlepšení kognitivních funkcí).  
 

41 Čerpám z přednášky Pavla Winklera, která se uskutečnila 28. 11. 2012 v rámci dvoudenní 
Konference Doplňky stravy, pořádané IIR institutem (http://www.konference.cz/akce/detail-
2665-Doplnky-stravy/2665-8204/). 
 

42 Ibid. 
 

Obrázek č. 7: Dříve používaný design 
krabi čky Benosen – produkt pro klidný 
spánek, účinnou látkou je například 
výtažek z chmelu 

Zdroj: Walmark, www.walmark.cz 
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zákazník pocit, že si jej nemůže z finančních důvodů dovolit. Obaly dále představují 

také připomínku další komunikace v místě prodeje. 

 

Podle názoru art directora Vladislava Švába (dále v Příloze č. 1) je design obalů 

doplňků stravy společnosti Walmark oproti konkurenci nadprůměrný. Kladně hodnotí 

jednotnou linii a grafické prvky, které spojují prakticky všechny výrobky. Třebaže 

objem informací, které zákazníkovi Walmark obalem sděluje, vnímá pořád jako velký, 

jsou tyto informace relativně přehledně uspořádané a zákazník snadno pochopí, k čemu 

je doplněk stravy určen. 

3.2. Cena 
 

Cena je jediným marketingovým nástrojem, který nic nestojí, naopak je zdrojem 

prostředků pro výrobu a marketingové aktivity (Pelsmaker, Geuens, Bergh, 2003c, str. 

24). Mick Kolassa (2002c) tuto tezi rovněž uvádí jako zcela zásadní a platnou i pro obor 

farmaceutického marketingu. Cenu pokládá za důležitý nástroj marketingového mixu, 

který však musí být v synergii s marketingovou strategií produktu nebo společnosti. 

V oboru farmacie jsou podle něj ceny produktů často odvozeny od cen konkurenčních 

výrobků namísto uvažování nad optimální cenou.43 

K pochopení cenotvorby společnosti Walmark byly porovnány ceny jejích 

nejvíce inzerovaných výrobků (dále rozebíráno v kapitole 3.4.1.1 TV) s konkurenčními 

produkty. Prvními byly výrobky farmaceutické společnosti Geen Swan, která byla 

vyhodnocena jako jedna z největších přímých konkurenčních firem. Tato společnost 

byla dále vybrána z důvodu, že její distribuční síť je velikostí nejpodobnější 

distribučním cestám Walmarku – výrobky jsou velmi dobře dostupné.  

 

Ceny za uvedené výrobky byly zjišťovány ke dni 12. 12. 2012 ve třech 

distribučních místech – Lékárna Budějovická, Lékárna DBK a Lékárna Zelený Pruh. 

Výsledné ceny jsou průměrem těchto tří cen. Porovnání je dále doplněno o cenu 

jednoho dalšího produktu, který byl vybrán jako konkurenční k předchozím uvedeným 

                                                 
 
43 Kotler, Wong, Saunders a Armstrong (2007) obecně dodávají, že zamýšlená cena, která bývá 
často stanovena před konečným vyvinutím produktu, určuje, jaké vlastnosti produktu budou 
nabízeny a jaké budou výrobní náklady. Společně s Kolassou (2002c) se shodují, že proces 
nastavení ceny by měl být obrácený, tedy vyvinutí produktu, odhadnutí nákladů a nakonec 
otázka, zda produkt za tuto cenu můžeme prodat. 
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Tabulka č. 1: Ceny kloubních preparátů zjišťované v Lékárnách Budějovická, DBK a 
Zelený Pruh 

Zdroj: autorkou získaná data 

Tabulka č. 2: Ceny preparátů pečujících o prostatu zjišťované v Lékárnách 
Budějovická, DBK a Zelený Pruh 

Zdroj: autorkou získaná data 

v dané kategorii. Snahou bylo srovnat konkurenční balení s podobným počtem tablet. 

Jelikož se tyto počty u jednotlivých výrobců liší, zjištěná cena byla proto přepočítána na 

jednu tabletu.  

 

Cílem bylo zjistit, zda jsou porovnávané výrobky Walmarku dražší než konkurenční 

produkty a zda cenová strategie odpovídá designu obalů, který byl definován jako 

„prémiovější“. Nejvíce inzerovanými kategoriemi produktů jsou tradičně prostředky 

reagující na zdravotní problémy spojené s klouby, močovými cestami a prostatou, 

z tohoto důvodu byly ceny zjišťovány právě u těchto výrobků. 

 

1) Kloubní preparáty 

 

¨ 

Produkt Počet tablet Cena za balení  Cena za tabletu 

Walmark Proenzi 60 434 7,23 

GS Condro Forte 60 383 6,38 

Cemio Kamzík 60 329 5,48 
 

 
 

Cena produktu Walmark Proenzi 3+ byla porovnávána s konkurenční cenou 

výrobku společnosti Green Swan GS Condro Forte. Dalším konkurenčním produktem, 

který byl dostupný ve všech třech lékárnách, byl Kamzík od společnosti Cemio. 
 

 

2) Preparáty pečující o prostatu 

 

Produkt Počet tablet Cena za balení  Cena za tabletu 

Walmark Prostenal 90 449 5 

GS Triomen 80 295 3,68 

Teva Prostalan Quattro 90 360 4 
 

 

 

Cena produktu Walmark Prostenal byla srovnávána s konkurenční cenou výrobku 

Green Swan GS Triomen a dále s cenou výrobku Prostalan Quattro společnosti Teva. 
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Tabulka č. 3: Ceny preparátů pečujících o močové cesty zjišťované v Lékárnách 
Budějovická, DBK a Zelený Pruh 

Zdroj: autorkou získaná data 

3) Preparáty pečující o močové cesty 

 

 

Produkt Počet tablet Cena za balení  Cena za tabletu 

Walmark Urinal Akut 10 204 20,4 

GS Brusinky Akut 10 172 17,2 

Swiss Megabrusinky Akut 15 145 9,66 

 

 

Cena produktu Walmark Urinal Akut byla porovnávána s cenou konkurenčního 

výrobku Green Swan GS Brusinky Akut a dále s cenou výrobku společnosti Swiss – 

Megabrusinky Akut.  

 

Ze srovnání vyplývá, že produkty Walmark jsou ve všech daných kategoriích 

nejdražší. Z toho vyplývá, že Walmark se v rámci prodejní strategie profiluje jako 

„prémiovější“ značka ve srovnání s konkurencí, čemuž odpovídá i zmiňovaný design 

obalů. Žijeme v době, kdy se stále hlouběji zaobíráme svým zdravím a utrácíme za něj 

stále více prostředků (Lipovetsky, 2007, str. 64). Zákazníci podle Kolassy (2002c) 

obvykle vidí přímou úměru mezi cenou a účinkem. Image prémiového výrobku tak 

nepodporují jen elegantnější obaly, ale také cena. Z tohoto důvodu je strategie 

konzistentní. 

 

3.3. Místo, distribuce 
 

Bruce Siecker (2002c) považuje distribuci v rámci farmaceutického marketingu 

za klíčovou část marketingového mixu. Uvádí, že můžeme vynalézt zázračný lék nebo 

potřebný doplněk stravy, ale pokud není k dostání na správném místě, když jej zákazník 

potřebuje a ve správném množství, nikomu neprospěje. Výrobci obecně zpravidla 

využívají distribučních sítí pro uplatnění výrobků na trhu. Distribuční cesta je pro 

výrobce zcela zásadní, protože výrobek je třeba učinit pro zákazníka dostupným 

(Kotler, Armstrong 2004c, str. 536). Součásti distribučních cest (maloobchody, 

v případě Walmarku lékárny) mají několik klíčových funkcí, které napomáhají 

úspěšnému prodeji výrobků. Tyto maloobchody mají za úkol shromažďování informací, 

podporu prodeje, nalézání nových zákazníků a komunikování s nimi. Dále mohou 
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přizpůsobovat nabídky potřebám zákazníků, což v případě lékáren znamená například 

speciální balení, prodej v kombinaci aj. (Smith, Kolassa, Perkins, Siecker, 2002c, str. 

221–222). 
 

Walmark distribuuje své zboží do lékáren po celé České republice.  V jeho 

prodejním procesu jsou lékárny naprosto zásadní, protože velmi výrazně přispívají 

k prodejnosti produktu. Kromě kamenných prodejen je zboží k dostání v e-shopech 

internetových lékáren a také e-shopu Klubu zdraví Walmark (více v kapitole 4.4.2.1. 

Věrnostní pobídky). 
 

Distribuční síť Walmarku je rozsáhlá, což je zřejmé z několika zjištěných 

faktorů. Zboží je dostupné v rámci České republiky kdekoli prostřednictvím e-shopů 

s možností dopravení zásilky domů. Pro účely průzkumu bylo náhodně vybráno patnáct 

českých měst různé velikosti, ve kterých byl v lékárnách proveden průzkum fyzické 

dostupnosti zboží (produkty Prostenal a Urinal). Takový průzkum je samozřejmě 

značně omezený a vzorek není početně reprezentativní. Cílem však bylo zjistit, zda 

v různých krajích a okresech, nehledě na počet obyvatel, jsou výrobky Walmark 

dostupné. 
 

Ve všech dotazovaných lékárnách byly produkty Prostenal a Urinal k dostání. 

Mezi náhodně vybranými městy bylo Mnichovo Hradiště, Čeladná, Telč, Podbořany a 

Vimperk aj. (uvedeno společně s příslušnými kraji v Tabulce č. 4). Z toho je zřejmé, že 

produkty jsou dostupné prakticky po celé ČR. Při číselných údajích o počtu obyvatel je 

vycházeno z údajů Českého statistického úřadu.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Český statistický úřad. In: Veřejná databáze: Obyvatelstvo, volby [online]. 2011 [cit. 2013-
05-16]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=92& 
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Tabulka č. 4: Zjišťovaná dostupnost produktů Urinal a Prostenal v náhodně 
vybraných českých městech 
 

Zdroj: archiv autorky  

 

 
 

Obec Kraj Okres Lékárna 
Počet 
obyvatel 

Prostenal 
dostupný 

Urinal 
dostupný 

Mnichovo 
Hradiště 

Středočeský 
Mladá 
Boleslav 

Lékárna u Zlatého Lva 8434 Ano Ano 

Čeladná Moravskoslezský 
Frýdek-
Místek 

Lékárna Čeladná 2300 Ano Ano 

Telč Vysočina Jihlava Lékárna Lloyds 5602 Ano Ano 

Podbořany Ústecký Louny Lékárna Špergl 6335 Ano Ano 

Vimperk Jihočeský Prachatice Česká lékárna 7696 Ano Ano 

Šlapanice Jihomoravský Brno Lékárna Dr. Max 7005 Ano Ano 

Mariánské 
lázně 

Karlovarský Cheb Lékárna Veropharm 
15 000 

Ano Ano 

Trutnov Královéhradecký 
Trutnov 

Lékárna U Zlaté 
hvězdy 32 000 

Ano Ano 

Doksy Liberecký 
Česká 
Lípa 

Lékárna U Matky Boží 5172 Ano Ano 

Kojetín Olomoucký Přerov Lékárna U Radnice 6534 Ano Ano 

Skuteč Pardubický Chrudim Nová lékárna 5232 Ano Ano 

Bor Plzeňský Tachov Dr. Max 4189 Ano Ano 

Krom ěříž Zlínský Kroměříž Lékárna u Madony 589 030 Ano Ano 

Praha 4 
Hlavní město 
Praha Praha Lékárna Budějovická 1241664 

Ano Ano 

 

3.4. Komunikace, podpora 
 

Společnost komunikuje prostřednictvím všech složek marketingového mixu, ale 

právě čtvrté P, tedy Komunikace, bývá podle Juráškové a Horňáka (2012) 

nejviditelnější. Smith (2002c, str. 269) v rámci farmaceutického marketingu chápe 

čtvrté P marketingového mixu „jako značně problematické. Pojem promotion (v 

překladu podpora) nezahrnuje veškeré části marketingu, ačkoliv bývá často právě takto 

chybně vykládán. Podle něj by ve farmaceutickém marketingu měl být pojem promotion 

chápán spíše jako communication (v překladu komunikace) a dané P rozuměno jako 

proffesional communication (v překladu profesionální komunikace), pharmaceutical 

communication (v překladu farmaceutická komunikace) nebo people communication (v 

překladu komunikace s lidmi).“ 45 

                                                 
45

 Volně přeloženo z: „The four Ps that are used as the framework for much of this book are a 
convinient way of categorizing the funcitons of marketing, but they are not without problem as a 
framework. Promotion is one „P“ with a bit of a problem. Promotion sounds like what many, if 
not most, laypeople believe marketing to be – efforts to sell thing that one may not need at a 
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V kontextu čtvrtého P hovoříme o marketingovém komunikačním mixu 

(nazýván též komunikační mix), který dělíme na několik složek: reklamu, osobní 

prodej, podporu prodeje, public relations a přímý marketing (Kotler, Wong, Saunders, 

Armstrong, 2007, str. 809).  Společnost Walmark při podpoře výrobků nebo image 

firmy využívá prakticky všech nástrojů komunikačního mixu. 

 

3.4.1. Reklama 
 

Reklamou rozumíme „jakoukoliv formu neosobní placené prezentace a podpory 

prodeje výrobku, služeb či myšlenek určitého subjektu“ (Kotler, Armstrong, 2004c, str. 

630). 

 

Společnost Walmark přikládá reklamě velký význam, o čemž svědčí výše jejích 

mediálních investic v roce 2012. Podle finančního monitoringu Admospehere, který byl 

pro účely práce poskytnut mediální agenturou Médea, byla společnost Walmark 

největším zadavatelem mediálního prostoru v rámci farmaceutických firem 

v monitorovaném období leden – říjen 2012 (viz Tabulka č. 5). V tabulce jsou kromě 

Walmarku barevně označeni i další konkurenční výrobci doplňků stravy.46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
price one may or may not be able to afford. This is really unfortunate, inasmuch as promotion 
at least in the kontext of this book, is communication. Perhaps the „P“ in case should be 
„professional“ communication, or „pharmaceutical“ communication or „people“ 
communication.“  (Mickey Smith, 2002c, str. 269), přeložila Martina Vacíková. 
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Zadavatel/ Médium TV  (K č) Tisk (K č) Internet (K č) Celkem (Kč) 

WALMARK 402 314 248 28 324 104 519 435 432 757 787 

Berlin-Chemie/A.M. 224 405 475 4 308 621 76 500 228 790 596 
Boehringer Ingelheim 182 970 118 1 815 117 285 196 187 582 939 

Simply You  39 316 760 80 929 890 151 829 122 026 096 

Zentiva 101 620 519 5 464 038 2 807 795 111 357 653 

Omega Altermed 89 544 973 4 172 900   94 217 873 

Pfizer 64 403 322 6 006 975 562 657 71 400 853 
Green Swan 52 282 524 16 786 688   69 069 212 

Teva Pharmaceuticals 48 679 265 1 673 958   52 181 343 

TEREZIA COMPANY 2 277 863 18 165 045 377 074 20 819 982 

Naturprodukt 10 494 706 6 860 960   20 440 224 

DIREKT MARKET   20 246 367   20 246 367 

DACOM Pharma 7 909 025 11 688 252 80 722 19 677 999 

OSKAR - salus   18 734 006   18 734 006 
J. Podhorná - Naděje   4 943 892   17 689 909 
OSTATNÍ 64 293 056 94 565 763 328 543 185 659 002 
Celkem Kč 1 290 511 854 324 686 576 5 189 751 1 672 651 842 
 

 

Walmark nesporně klade velký důraz na reklamu, což dokládá fakt, že v prvních 

deseti měsících roku 2012 investoval do mediálního prostoru 400 mil. Kč (uvedeno 

v brutto cenách). Do této částky nejsou započítány náklady na produkci jednotlivých 

formátů (výroba televizních spotů, klíčových vizuálů pro tiskovou reklamu, digitální 

PR, tvorba bannerů atd.). 

3.4.1.1. TV 
 

Walmark, soudě dle výše mediálních investic do televizních vysílacích časů, 

klade největší důraz právě na televizní výstupy (viz. Tabulka č. 5, první řádek). Z toho 

důvodu je práce zaměřena převážně na tento formát komunikace, další formáty jsou 

z důvodu rozsahu práce zmíňěny jen okrajově. 

 

                                                                                                                                               
46

 Uvedené investice jsou v brutto cenách, tedy ceníkových cenách inzertního prostoru. To 
znamená, že cena je v praxi při dojednání podmínek pro koncového klienta nižší. Investice jsou 
rozděleny podle jednotlivých mediatypů (TV, tisk, internet).  

Zdroj: Médea, primární zdroj: Admosphere 

Tabulka č. 5: Finanční monitoring Admosphere mediálních investic 
farmaceutických firem v období leden – říjen 2012 
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Dle Admosphere finančního monitoringu bylo nejvíce mediálního prostoru 

v období únor – říjen 2012 věnováno těmto produktům: Proenzi, Urinal Akut, Prostenal 

a Marťánci (viz Tabulka č. 6). Uvedené investice jsou v ceníkových cenách inzerce. 

 

 

Značka + Produkt / Médium TV (K č) Tisk (K č) Celkem (Kč) 

Proenzi 3+ 49 066 494 3 983 608 53 050 102 

Urinal Akut 42 144 104 552 351 42 696 455 

Prostenal 37 212 884 902 782 38 115 666 

Mar ťánci s Imunactivem 25 592 279 149 000 25 741 279 

 

 

V rámci bakalářské práce byl zpracován kreativní monitoring (archiv reklamních 

kreativních objektů) televizních výstupů společnosti Walmark.47 Byly zaznamenávány 

televizní reklamy a sponzoringy v období únor – prosinec 2012. Toto období bylo 

vybráno z několika následujících důvodů. Veškeré výstupy jsou pro účely práce 

zmapované, čili jakýkoliv zpětný monitoring nebyl bez využití zpoplatněných služeb 

mediálních agentur možný. Monitorování televizních výstupů bylo započato současně 

se zadáním tématu bakalářské práce, tedy v únoru 2012, a veškeré výstupy byly 

zaznamenávány v reálném čase. Práce mapuje aktivity společnosti Walmark v letech 

2011 a 2012, monitoring tedy končí k 31. 12. 2012. 

 

Metodika byla následující. Od února 2012 do prosince 2012 byla digitálně 

zaznamenávána vysílání hlavních českých komerčních stanic – TV Nova, Prima Family, 

Prima Love a Prima Cool. Z reklamních bloků byly vybrány televizní spoty inzerující 

produkty společnosti Walmark. Ukázalo se však, že objem výstupů je tak rozsáhlý, že 

není možné jej zpracovat a popsat v rámci bakalářské práce. Záznam výskytu 

reklamních formátů byl tedy omezen na jednotlivé reklamní spoty pro produkty 

v monitorovaných měsících. Všechny zdokumentované televizní spoty propagovaných 

produktů jsou přiloženy v Multimediální příloze č. 1. Tabulka č. 7 znázorňuje 

                                                 
47 Tento termín je běžně používán mediálními agenturami, viz mediální agentura 
Mediaresearch:  Monitoring reklamy v médiích. In: Mediaresearch [online]. [cit. 2013-04-23]. 
Dostupné z: http://www.mediaresearch.cz/produkty-sluzby/monitoring-reklamy/ nebo mediální 
agentura Médea Médea research. In: Kdo jsme: Médea research [online]. [cit. 2013-04-23]. 
Dostupné z: http://research.medea.cz/ 

Tabulka č. 6: Finanční monitoring Admosphere mediálních investic 
nejinzerovanějších produktů Walmark v období leden – říjen 2012 

Zdroj: Médea, primární zdroj: Admosphere 
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zaznamenané výstupy v jednotlivých měsících (označeno tmavě) pro inzerované 

produkty Walmark v období únor – prosinec 2012. V posledním svislém řádku tabulky 

je uveden počet měsíců, ve kterých byly reklamy na daný produkt viděny na televizních  

obrazovkách, lomený počtem monitorovaných měsíců. 
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Počet měsíců, ve kterých běžela 
reklama/počet monitorovaných měsíců 

Bellasin DS                       1/11 (únor) 
CEM-M DS                       3/11 (říjen, listopad, prosinec) 
Coenzyme 
Q 10 DS                       1/11 (prosinec) 

Degasin DS                       4/11 (únor, duben, září, říjen) 
Decolen DS                       3/11 (červen, červenec, srpen) 
Folixil DS                       1/11 (prosinec) 
GinkoPrim 
Max DS                       3/11 (říjen, listopad, prosinec) 
Hlíva 
ústřičná DS                       3/11 (říjen, listopad, prosinec) 
Lecithin DS                       1/11 (prosinec) 
Liderin DS                       1/11 (červen) 
Lipoxal DS                       3/11 (únor, březen) 
Livinorm DS                       1/11 (prosinec) 

Marťánci DS                       4/11 (září, říjen, listopad, prosinec) 

Omega 3 DS                       2/11 (září, prosinec) 

OmegaPrim DS                       1/11 (říjen) 

OptiTensin DS                       2/11 (září, říjen) 

Proenzi 
DS                       

8/11 (březen, duben, červenec, září, říjen, 
listopad prosinec) 

Prostenal 
DS                       

7/11 (březen, červenec, září, říjen, listopad, 
prosinec) 

Royal Jelly DS                       1/11 (listopad) 

Spektrum DS                       3/11 (září, říjen, prosinec) 

Urinal Akut DS                       5/11 (duben, červenec, září, říjen, listopad) 
Vápník - 
hořčík- 
zinek DS                       1/11 (prosinec) 

Viaderm DS                       1/11 (prosinec) 

Stopex VP                       3/11 (únor, říjen, listopad) 

Septofort VP                       2/11 (říjen, listopad) 

 Zdroj: data získaná autorkou 

Tabulka č. 7: Monitoring nasazení televizních reklam jednotlivých produktů  
(DS – doplněk stravy, VP – volně prodejné léky) 
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Podle počtu měsíců, ve kterých byla reklama na dané produkty vysílána na 

vybraných televizních stanicích, byly nejvíce inzerovanými produkty Proenzi, 

Prostenal, Urinal, Marťánci a Degasin (viz Tabulka č. 7). Porovnáním výstupů 

s finančním monitoringem nejvíce inzerovných produktů Walmark (viz Tabulka č. 6.) 

dojdeme k téměř 100% shodě. Toto porovnání má samozřejmě značná omezení 

vzhledem k tomu, že monitoringy probíhaly v rozdílných časových úsecích. Výpovědní 

hodnota dat je však pro účely bakalářské práce dostačující. 

 

Shodně uvádíme jako nejvíce propagovaný produkt kloubní preparát Proenzi. 

Výše mediálních investic přesahuje ostatní monitorované produkty, čemuž odpovídá i 

počet měsíců, v nichž byl výrobek dle průzkumu inzerován ve vysílacím čase. 

Zpracované výsledky se s finančním monitoringem rozcházejí v případě druhého 

nejvíce inzerovaného produktu, což je důsledkem rozdílného monitorovaného období. 

Pokud se podíváme na vysílání televizního spotu pro produkt Prostenal (Tabulka č. 7), 

zjistíme, že ke konci roku se stala komunikace intenzivnější. Pokud by finanční 

monitoring zahrnoval i měsíce listopad a prosinec, Prostenal by dosáhl stejných anebo 

větších investic. Další údaje se shodují. 

3.4.1.2. Televizní reklamy dopl ňků stravy - kreativita 
 
 

Tato kapitola se věnuje zhodnocení kreativity televizních reklam nejvíce 

propagovaných produktů společnosti Walmark. Krátce vysvětluje jejich zápletku a 

obsazení. O odborné posouzení kreativní stránky reklam byl požádán Petr Voborský, 

předseda českého Creative Copywriters Club. Jeho komentář je přiložen v plné délce 

v Příloze č. 2, všechny rozebírané spoty dále v Multimediální příloze č. 2. 

• Televizní reklama pro produkt Proenzi 
 

V roce 2012 uvedla společnost Walmark pro výrobek Proenzi dva televizní 

spoty. První byl vysílán v období od ledna do srpna, druhý od září do prosince. V obou 

případech Walmark využívá k propagaci svých výrobků české celebrity. 
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Obrázky č. 11 – 16: Děj televizní reklamy Proenzi 

 
Obrázky č. 9 a 10: Děj televizní reklamy Proenzi 

 
Zdroj: archiv autorky 

 
Zdroj: archiv autorky 

Proenzi 1. spot (leden – srpen 2012) 

 

 

 

 

 

 
 

Hlavní postavou prvního spotu je herec Miroslav Donutil. Reklama je spíše produktová 

(obsahuje množství informací o produktu), emočně spojená se sloganem48 „Život je 

pohyb. Pohyb je Proenzi“, kterým herec spot uvádí. Následují produktové informace. 
 

 

Proenzi 2. spot (září – prosinec 2012) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ve druhém spotu hraje Jaromír Hanzlík. Tento spot připomíná známý český film 

Postřižiny, ve kterém Hanzlík ztvárnil postavu strýce Pepina. Ve voice overu49 

vysvětluje divákům, že díky Proenzi si „troufne na věci stejně jako před léty“. 

V následujícím záběru šplhá na komín, což může divákům připomenout jednu z 

nejznámějších scén českého filmu. Po produktové sekvenci následuje záběr na Hanzlíka 

sedícího na vrcholu komína. Ve voice overu dodává, že věří jedině Proenzi. 

                                                 
48 Reklamní slogan: originální stručné, srozumitelné, snadno vyslovitelné a zapamatovatelné 
heslo, věta koncentrující v sobě hlavní téma, resp. apel reklamní kampaně, která bývá 
nasazována dlouhodobě a opakovaně (Jurášková, Horňák a kol., 2012). 
 

49 Audio záznam hlasu, který doprovází obrazovou část reklamy. 
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Obrázky č. 17 – 22: Děj televizní reklamy Prostenal 

 
Zdroj: archiv autorky 

• Televizní reklama pro produkt Prostenal 
 

Český herec Marek Vašut je ústřední postavou reklamního spotu pro produkt 

Prostenal. Děj se odehrává v kavárně, kde Vašut sedí u stolu s mladou ženou. Zvedá se 

od stolu a žena si myslí, že si potřebuje odskočit na toaletu. K jejímu překvapení jí po 

návratu s úsměvem podává modrou růži. Ve voice overu tvrdí, že od té doby, co užívá 

Prostenal, „je v pohodě“, a doporučuje divákům, aby při problémech s častým močením 

„vsadili také na Prostenal“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle předsedy Copywriters Clubu Petra Voborského může být účinkování celebrit 

v reklamách na doplňky stravy přínosem. Známá osobnost by měla do reklamy přinést 

více než jen známou tvář. Měla by poskytnout jakési další zázemí. To přináší z trojice 

herců (Donutil, Vašut a Hanzlík) podle něj jen Jaromír Hanzlík. Jeho role je výrazně 

aktivní. Pro diváka spojuje aktivní výkon s benefitem produktu, což je v případě Proenzi 

požadovaný efekt. Miroslav Donutil oproti němu žádný důkaz o tomto spojení 

neposkytuje. Marek Vašut do své role přináší nežádoucí pozadí svých medializovaných 

depresivních stavů. Je také reklamní tváří několika dalších společností. Jeho autorita a 

doporučení tak mohou ztrácet na autentičnosti a přesvědčivosti. (celý komentář 

v Příloze č. 2). 
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Obrázky č. 23 – 28: Děj televizní reklamy Stopex 

 
Zdroj: archiv autorky 

3.4.1.3. Televizní reklamy voln ě prodejných lék ů - kreativita 
 

Rozdíl mezi doplňky stravy a volně prodejnými léky lze vysvětlit na příkladech 

kreativity jejich reklamních spotů. 50 

• Televizní reklama pro produkt Stopex 
 

Děj spotu je poměrně prostý. Nachlazený muž dostane záchvat kašle. Partnerku 

nejprve zneklidní jeho zdravotní stav, ale okamžitě přichází s řešením, kterým je 

produkt Stopex. Do 30 minut se muži uleví. Následuje packshot51, v němž je znovu 

zdůrazněn nástup účinku do zmíněných 30 minut. Sloganem pro tuto kampaň je sdělení 

„Stop suchému kašli“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrovi Voborskému při hodnocení tohoto spotu chyběla jakákoli kreativní 

dějová zápletka. Model „trpící muž a žena s řešením“ považuje za otřepaný a 

nenabízející cílové skupině nic, co by jí mohlo uvíznout v paměti.  

 

                                                 
50 Pro doplňky stravy je možné využít kreativnější formáty s důrazem na aktivní a zdravý život, 
který by měly přinést. Volně prodejné léky jsou v televizních spotech spojeny se zdravotními 
problémy, které léčí, a málokdy zahrnují nadsázku. Mnohem více se tato komunikace snaží 
přiblížit preskripčním přípravkům (vážnost, pochopení, vědeckost a zdůrazňování složitých 
názvů účinných látek). Níže jsou rozebrány nejvíce inzerované volně prodejné léky – Stopex a 
Septofort. Oba zmiňované spoty jsou přiloženy v Multimediální příloze č 2. 
 

51 Statický nebo pohybující se záběr produktu, který obsahuje pro diváky viditelné balení 
produktu. 
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Obrázky č. 29 – 34: Děj televizní reklamy Septofort 

 
Zdroj: archiv autorky 

• Televizní reklama pro produkt Septofort 
 

Pro Septofort zvolil Walmark produkčně jednodušší spot. Nápis „bolest v krku“ 

se postupně objevuje, jako kdyby byl psán na klávesnici. Tento nápis je zakončený 

několika „smajlíky“.52 Poslední z nich začne nápis polykat ve stylu Packmana.53  

Objevuje se nápis Septofort, následně blistr s léky a krabička. Septofort se ve voice 

overu značně vymezuje vůči pastilkám proti bolesti v krku. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Předseda Copywriters Clubu považuje tento spot za zdařilejší oproti reklamě 

Stopexu, a to navzdory podmínkám, ve kterých musel vznikat. Evidentně se jedná o 

nízkorozpočtový spot, který sice nenabízí originální kreativní myšlenku, ale exekutiva 

je přesto poměrně zdařilá. Velmi důrazně je pro diváka uvedena skutečnost, že Septofort 

se liší od pastilek proti kašli a je lékem. 

 

Ze srovnání televizních reklam pro OTC léky a doplňky stravy podle něj 

vyplývá několik skutečností. OTC léky jsou s výrazným akcentem pojmenovávány jako 

léky a toto slovo je ve spotech vždy opakováno několikrát. Důraz je kladen také na 

účinnou látku. Třebaže recipienti nemusí znát popisované složky (např. 

dextrometorfan), jejich složitý název vyvolává u diváka pocit, že lék vznikal za 

vědeckého bádání a bude účinný. Podobné snahy o zařazení mezi léky se objevují u 

                                                 
52 Stylizovaný obrázek lidské tváře, obvykle v kruhovém tvaru s dvěma tečkami, které 
představují oči a oblouček simulující ústa. 
 

53 Původně japonská digitální hra, hráč ovládá žluté kolečko s ústy a okem – Packmana, které 
má za úkol sníst všechny tečky roztroušené po bludišti, a tím postoupit do dalšího kola. 
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reklam na doplňky stravy, v tomto segmentu však existuje pro reklamu řada 

legislativních omezení. Doplněk stravy nesmí být spojován s přímým pozitivním 

účinkem. Komunikace proto spíše připomíná hru se slovy, která je často na kraji 

zákona.  

3.4.1.4. Tisk 
 

Walmark uveřejňuje řadu tiskových inzerátů, některé ve spojení se spřátelenými 

lékárnami, jiné zadává samostatně. Vzhledem k tomu, že se jedná o klasické tiskové 

inzeráty a bakalářská práce nenabízí prostor pro podrobné rozebrání všech kapitol, je 

uveden pouze vybraný příklad vánoční inzerce, která je netypická. Ta je srovnána 

s běžnou podobou inzerce. Walmark během roku většinou inzeruje jednotlivé produkty 

samostatně, s dotvořenou grafickou podoboou v produktové barvě (viz Obrázek č. 35, 

pro produkt Proenzi 3+ tradičně používá fialovou barvu). Vánoční inzerce (Obrázek č. 

36), která je pro Walmark specifická, se v obdobné formě neobjevuje. Specifická je 

množstvím inzerovaných produktů i grafickou stránkou. Pro vánoční inzerci roku 2012 

byla zvolena neutrální zlatá barva. Netypické je pro Walmark i spojení s dítětem 

v případě Obrázku č. 36, vzhledem k tomu, že kromě vyloženě dětských produktů (např. 

Marťánci) děti nezobrazuje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obrázek č. 35: Inzerce Walmark pro 
produkt Proenzi 

Zdroj: týdeník Kv ěty 

Obrázek č. 36: Vánoční inzerce 
Walmark  

Zdroj: týdeník Kv ěty 
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3.4.2. Podpora prodeje 
 

Podpora prodeje nabývá v komunikačním mixu na důležitosti. Dle Pelsmakera, 

Geuense a Bergha (2003c) existují tři typy podpory prodeje: finanční pobídky, podpora 

produktu a možnost vyhrát. Borský v rámci cyklu přednášek Marketing ve farmacii54 

připomíná, že podpora prodeje představuje v případě doplňků stravy unikátní možnost, 

jak vyvolat u zákazníků okamžitou reakci. 55 

 

Walmark své zákazníky motivuje prostřednictvím všech těchto kategorií.   

3.4.2.1. Věrnostní program Klub zdraví Walmark 
 

Nejrozsáhlejším programem, který Walmark nabízí, je Klub zdraví Walmark. 

Představuje bezplatný informační a věrnostní program pro klienty, kteří si přejí být 

pravidelně informováni o novinkách v produktovém portfoliu a dalších akcích (pomocí 

newsletterů56). Věrnostní program spočívá ve sbírání originálních čárových kódů 

z vybraných produktů. Těmto kódům je přiřazen určitý počet Walmark korun (tedy 

Wk).57 Tyto Wk může zákazník použít k nákupu produktů anebo směně za dárkové 

předměty v Klubu zdraví Walmark. Walmark také pravidelně vyhlašuje spotřebitelské 

soutěže. 

 

 

                                                 
54 Vycházím z konstatování v rámci přednášky Lucie a Ivana Borských Marketing ve farmacii, 
která se konala dne 23. 4. 2012 v Praze, pořádáno vzdělávací společností Androsa. 
 

55 Všechny tyto pobídky mají podle Kotlera, Wong, Saunderse a Armstronga (2007) několik 
efektů: 

• přitahují pozornost spotřebitelů, podávají informace, které mohou vést k nákupu 
• nabízejí silné stimuly k nákupu, které poskytují spotřebitelům vyšší hodnotu 
• vyvolávají a odměňují rychlou odezvu 

Walmark své zákazníky motivuje prostřednictvím všech těchto kategorií.  
56 Nástroj public relations, krátké zprávy uložené v jednotném formátu, zasílané v určité 
periodicitě nebo příležitostně prostřednictvím e-mailové pošty cílovým skupinám (Jurášková, 
Horňák a kol., str. 147). 
 

57 Klub zdraví Walmark: Soutěže. In: [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.klubzdravi.cz/souteze/vernostni-program-kzw_1.aspx 
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3.4.2.2. Finanční pobídky 
 

V souvislosti s finančními pobídkami připravuje Walmark cenově výhodné 

balíčky, jež prezentuje pomocí svých internetových stránek a Klubu zdraví Walmark. 

Motivací ke koupi se stávají balíčky produktů 1+1 zdarma. Samotné akční zboží 

s několikaprocentní slevou anebo konkrétní částkou slevy se v přímé komunikaci 

Walmarku nevyskytuje, pokud nejde například o vánoční doprodeje, soudě dle 

sledování aktuálních nabídek Klubu zdraví Walmark.58 

3.4.2.3. Podpora produktu 
 

V rámci podpory produktu, jak ji popisuje Pelsmaker, Geuens a Bergh (2003c), 

můžeme ve strategii Walmarku najít balení s tabletami zdarma či drobné dárky. Dárky 

se objevují především jako součást balení výrobků pro děti anebo v rámci prémiových 

vánočních balení (viz Obrázky č. 37 a 38 – rozdíl mezi vánočním a běžným balením). 

Prémie jsou podle Pelsmakera, Geuense a Bergha (2003c, 367 – 368) velmi úspěšné, 

„protože pro většinu zákazníků poskytnutý dárek představuje silný impulz koupit a 

vyzkoušet či opakovat nákupy“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58Klub zdraví Walmark: Zdraví pro celou rodinu [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
www.klubzdravi.cz 
 

Obrázek č. 38: Běžné balení 
GinkoPrim MAX 

Obrázek č. 37: Vánoční 
balení GinkoPrim MAX 
s dárkem 

Zdroj: Walmark, www.walmark.cz Zdroj: Walmark, www.walmark.cz 
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3.4.3. Sponzorování 
 

Sponzorství definuje Meenaghan59 jako investici prostředků, jež otevírají 

možnosti komerčního využití potenciálu spojeného s určenou aktivitou. Cílem je 

prezentace produktu nebo značky, podpoření image společnosti. Sponzoring strategicky 

přímo navazuje na emoce spojené s událostmi nebo aktivitami, které podporuje 

(Jurášková, Horňák a kol., 2012, str. 215). Dle Perkinse (2002c) se prodej léčiv a 

doplňků stravy velmi silně váže na emoční hodnoty – zdravý život = spokojený život, 

spokojená rodina atd. Z toho důvodu je sponzoring takticky zvolenou formou 

propagace. Pokud produkt vhodně spojíme s oblíbenou postavou nebo událostí, můžeme 

získat další pozitivní konotace.  

 

Walmark sponzoruje celou řadu televizních pořadů.60 Propagace je vedena 

formou oficiálních sponzoringů, tj. desetisekundových televizních formátů obvykle 

spojených s jedním produktem, které jsou vysílány před vybranými pořady.61 Dále 

využívá formu product placementu.62 Walmark takto sponzoruje pořady Rady ptáka 

Loskutáka a Receptář prima nápadů. Soustředí se spíše na starší populaci, což se odráží 

i v propagovaných produktech v rámci pořadu (např. Proenzi). Dále sponzoruje 

například Ordinaci v růžové zahradě.63 

 

                                                 
59 MEENAGHAN. The Role of Sponsorship in the Marketing Communication 
Mix. International Journal of Advertising. 1991. 
 

60 Televizní sponzoring je formou komerční propagace, která má za účel zviditelnit jméno (logo, 
produkt) televizního sponzora, případně jej na základě podobnosti produktu spojit s konkrétním 
pořadem. Je levnější než formát televizní reklamy a podléhá speciálním legislativním 
požadavkům. ( Eikasia.cz. In: PÁV, Jan. Televizní sponzoring není reklama [online]. 2009 [cit. 
2013-05-16]. Dostupné z: http://eikasia.cz/index.php/media/reklama/televizni-sponzoring-neni-
reklama/). 
 

61 Zadavatelé desetisekundové sponzoringy zpravidla využívají kvůli lepší afinitě cílové 
skupiny. Tento formát je ekonomicky výhodnější, oproti třicetisekundovým reklamním 
formátům je jeho cena méně než poloviční. Vzhledem k tomu, že produktové sdělení je vysíláno 
většinou před pořadem i po jeho skončení, cílová skupina, podle níž je pořad vybrán, jej 
nejspíše zachytí. 
 
 

62 Product placement neboli umístění produktu značí proces, při kterém jsou produkty záměrně 
umisťovány do audiovizuálních děl za finanční nebo jinou protihodnotu (Jurášková, Horňák a 
kol., 2012, str. 172).  V praxi to znamená, že zadavatel do přirozeného děje pořadu nebo seriálu 
umístí svůj produkt tak, aby byl reálnou součástí děje anebo prostředí. Walmark pravidelně 
umisťuje své produkty do seriálu TV Nova Ordinace v Růžové zahradě.  
 
 

63 Například produkt Proenzi, viz multimediální příloha 3. 
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3.4.4. Public relations 
 

Cílem public relations, zkráceně PR, je podle Ftorka (2007) budování dobré 

image a vztahů s cílovými skupinami díky získávání příznivé publicity a předcházení 

komunikačním krizím nebo jejich likvidaci. Dobrá pověst společnosti se totiž vytváří 

mimo ni na základě subjektivních reflexí široké veřejnosti. Do PR zahrnujeme nejen 

samotné komunikační procesy, ale také jejich sociální kontext (L´Etang, str. 36–37). 

Podle Baloga64 představuje PR v rámci farmaceutického marketingu především nástroj, 

který pomáhá budovat povědomí o značce a dále o zdravotních problémech obecně. To 

znamená, že PR pomáhá nastolovat vhodná společenská témata, která mohou 

v důsledku přispět k prodeji produktů. Sdělení public relations mohou mít větší vliv než 

reklama. McDonald a Kolah (2012)65 například tvrdí, že informace, kterou sdělíme 

potenciálním zákazníkům pomocí úvodníku, může mít až pětkrát větší vliv, než 

kdybychom ji sdělovali za pomoci reklamy. Na public relations však nelze nahlížet jako 

na nástroj, který by mohl nahradit klasickou propagaci, ale jako na nástroj, který je 

nedílnou součástí celkové strategie. 

 

Walmark vydal za rok 2011 a 2012 sedm tiskových zpráv.66 Pro srovnání, 

konkurenční společnost Zentiva jich vydala devět.67 Dle Newton monitoringu se 

v médiích objevila více než jednou pouze poslední Walmarkem vydaná tisková zpráva, 

která se týkala prodeje polovičního podílu investiční společnosti Mid Europa Partners. 

Co se týká PR jednotlivých produktů, společnost pravidelně umisťuje PR články na 

                                                 
64 Vycházím z přednášky Petera Baloga uskutečněné 24. 4. 2012 v rámci dvoudenního cyklu 
přednášek Farmaceutický marketing, pořádané vzdělávací agenturou Androsa. 
 

65 Pasáže o PR do publikace doplnil Ardim Kolah: MCDONALD, Malcolm. Marketingový 
plán: příprava a úspěšná realizace. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 575 s. ISBN 978-80-265-
0014-8. 
 

66 K nahlédnutí zde: Tiskové zprávy. WALMARK. Walmark – zdraví pro celou rodinu [online]. 
[cit. 2013-04-13]. Dostupné z: http://www.walmark.eu/cz/Stranky/tiskove_zpravy.aspx 
 

67 Tiskové zprávy. ZENTIVA. Zentiva: Společnost skupiny Sanofi [online]. [cit. 2013-04-13]. 
Dostupné z: http://www.zentiva.cz/MEDIA-CENTRE/PRESS-
RELEASES/Pages/default.aspx?Page=2  
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server www.zena-in.cz, kde se tento rok objevila témata spojená s produkty Livinorm68, 

GinkoPrim Hot69 a GinkoPrim MAX70. 

3.4.4.1. Fond pro T řinecko 
 

Do PR aktivit můžeme podle Ftorka (2012) zahrnout i tzv. sociální sponzoring, 

který se zaměřuje na oblasti společenského života (zdravotnictví, školství, regionální 

podporu).71 

 

Walmark se v rámci svého dobročinného Fondu pro Třinecko několik let aktivně 

věnuje CSR (corporate social responsibility72) aktivitám, konkrétně cause marketingu – 

filantropii. Pravidelně vypisuje grantová řízení, v nichž vybraným soutěžním projektům 

daruje peněžní prostředky na sociálně prospěšné projekty. V minulosti se Walmark 

například aktivně podílel na zprostředkování výuky první pomoci nebo zpřístupnění 

canisterapie obyvatelům Třinecka. 

3.4.5. Komunikace v prodejním míst ě 
 

Pro komunikaci v prodejním místě se nejčastěji využívá tzv. POS/POP 

materiálů.73 Tyto materiály jsou umisťovány do prostor, kde vzniká poptávka, s jasným 

                                                 
68 K nahlédnutí zde: Livinorm pro zdraví vašich jater. In: Žena-in [online]. 2012 [cit. 2013-04-
13]. Dostupné z: http://zena-in.cz/clanek/livinorm-pro-zdravi-vasich-jater/kategorie/zdravi 
 

69 K nahlédnutí zde: Jak zahřát studené ruce a nohy? Pomohou výtažky ze zázračné ginkgo 
biloby a pálivých čili papriček. In: Žena-in [online]. 2012 [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://zena-in.cz/clanek/jak-zahrat-studene-ruce-a-nohy-pomohou-vytazky-ze-zazracne-ginkgo-
biloby-a-palivych-cili-papricek/kategorie/zdravi 
 

70 Ginko Prim Max s DMAE: Elixír mládí z ginkgo-biloby. In: Žena-in [online]. 2012 [cit. 
2013-04-13]. Dostupné z: http://zena-in.cz/clanek/ginko-prim-max-s-dmae-elixir-mladi-z-
ginkgo-biloby/kategorie/zdravi 
 

71
 Obecně se takováto podpora označuje jako patronát a především v regionech může mít 

zásadní marketingový význam. K ukotvení značky dochází prostřednictvím potřebných osob 
anebo dětí, kterých se podpora většinou týká (Zamazalová a kol., 2010, str. 281). 
 

72 Sociálně odpovědný marketing – součást komplexního marketingu – zahrnuje oblast sociální 
odpovědnosti k etickým, sociálním i legislativním normám i ochraně životního prostředí. 
 

73 Point of purchase/sale – místo nákupu, prostředky POP/POS prostředky působí na principech 
marketingového mixu, komunikují cenu, působí na místě prodeje, podporují produkt, podporují 
komunikační aktivity. Jejich funkce je: informovat, připomínat, podněcovat, prodávat, vytvářet 
atmosféru – prodejní zážitek. Např. prodejní stojany, podlahová grafika atd. 
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účelem – připomenout značku a navýšit prodej.74 Podstatné je nejenom to, jak POP 

materiály vypadají, ale také to, kde se nacházejí. Ideální je oblast ve výšce očí 

spotřebitele. Exklusivním prostorem je pro zadavatele v lékárnách prodejní pult, tzv. 

tara. Význam  mají nejenom komunikační nástroje umístěné v prostoru lékárny, ale také 

výlohy. 75  

Walmark používá při komunikaci v místě prodeje, tedy kamenných lékárnách, 

řadu POS/POP materiálů, např. prodejní stojany se zbožím, stojany na letáky, 

podlahovou grafiku atd. V rámci pozorování bylo shledáno, že Walmark podporuje 

nejčastěji touto cestou řadu výrobků pro děti – Marťánky. Pozornosti se dostává i 

sezónním produktům jako Urinal nebo OmegaPrim.  

 

Masivní POS kampaň se objevila v lékárnách právě na produkt Marťánci. 

Výrobce na podzim přibalil k vitamínům Marťánci jako dárek „Svítící marťaprsty“, 

které se objevovaly nejenom v televizních spotech, ale také na přiložených POS 

materiálech. Jako příklad je uveden stojan s produkty, který byl zdokumentován 

v Lékárně Budějovická (Obrázek č. 39). Dále je přiložen stojan na letáky produktu 

OmegaPrim (Obrázek č. 40). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                 
74 VLACH, Jan. Produkce POS materiálů a jejich význam. In: Strategie.cz [online]. 2008 [cit. 
2013-04-13]. Dostupné z: strategie.e15.cz/prilohy/s-retail/produkce-pos-materialu-a-jejich-
vyznam-469272 
 

75 POP materiály a posléze samotný vzhled výrobku hrají podstatnou roli, především pokud 
zákazník není rozhodnutý, jaký produkt chce zakoupit. Kromě doporučení lékárníka může být 
POP materiál dalším stimulem k nákupu. V lékárnách také bývají často využívána elektronická 
informační média. Tento trend je poměrně nový a logický. Produkty jsou daleko složitější a je 
třeba obsáhnout větší informační základ. V lékárně je poklidnější atmosféra, takže je možné 
sdělení sledovat i při čekání na obsloužení (Boček, Jesenský, 2009, str. 102). 
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Dle slov PharmDr. Jany Matuškové z marketingového sdružení Moje lékárna 

jsou všechny typy těchto POS/POP materiálů ve většině lékáren umístěny bezplatně. 

Farmaceutické společnosti tak neplatí za reklamní prostor ani v případě, kdy realizují 

kompletní aranžmá ve výkladních skříních. Výjimku tvoří lékárny Dr. Max a BENU 

lékárny, které mají tyto i další služby zpoplatněné.76 

3.4.6. Osobní prodej 
 

Osobním prodejem rozumíme komunikaci „tváří v tvář“, která má za cíl 

informovat, předvést, budovat vztahy či přesvědčit zákazníka. Nejúčinnějším nástrojem 

komunikace stále zůstává osobní rozhovor (Foret, 2011, str. 25). Osobní prodej dělíme 

podle Pelsmakera, Geuense a Bergha (2003c) na obchodní, misionářský, maloobchodní, 

business-to-business (B2B) a profesionální prodej. Walmark dodává zboží do lékáren 

v rámci obchodního prodeje – zahrnuje prodej supermarketům, obchodům, lékárnám aj. 

 

Obchodní zástupci Walmarku, tzv. reprezentanti, informují lékárníky o nových 

produktech a domlouvají prodejní kontrakty mezi lékárnami a výrobcem. Reprezentant 

                                                 
76 Vyjádření PharmDr. Jany Matuškové, viz Příloha č. 3 

Obrázek č. 39: Stojan pro produkt 
Mar ťánci se „svítícími marťaprsty“  

Zdroj: archiv autorky 

Obrázek č. 40: Stojan 
s letáky, produkt 
OmegaPrim 

Zdroj: http://www.bunxcreative.cz 
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se dle zkušeností PharmDr. Jany Matuškové (viz Příloha č. 3) v běžné pracovní době 

zařadí do fronty čekajících zákazníků a vyčká, až na něj přijde řada. Jakmile přijde do 

kontaktu s lékárníkem, vyhledá příslušné materiály a prezentuje daný produkt. Tento 

postup je nesmírně důležitý,77 protože studenti farmaceutických fakult nejsou školeni 

v oblasti doplňků stravy.78 

 

3.4.6.1. Podpora obchodníka 
 

Walmark vyvíjí velký tlak na sell-in (prodej do lékáren). Přestože monitoruje 

sell-out (prodej koncovým zákazníkům v lékárnách), nijak výrazně jej nepodporuje. U 

některých farmaceutických výrobců je běžné, že lékárníky motivují k větším objemům 

prodejů.79 Lékárna, která prodá stanovené množství zboží, je odměněna buď finančně, 

hmotnými dary anebo výhodnějšími podmínkami při dalších nákupech.80 

 

Lékárník bývá většinou člověk marketingově nevzdělaný, neboť na 

farmaceutických fakultách do dnešní doby nebyla výuka v tomto směru poskytována. 

Máme-li za cíl navýšení prodejů, pak by logickým krokem, pokud fakulty toto vzdělání 

nenabízejí, byla motivace (tlak na sell-out) a školení lékárníků ze strany 

farmaceutických firem.81 Ze strany Walmarku tento krok v současné době nepřichází.82 

                                                 
77 Dále rozebíráno zde: SILLUP, GEORGE P., BILL TROMBETTA a RONALD KLIMBERG. 
The 2002 PhRMA Code and Pharmaceutical Marketing: Did Anybody Bother to Ask the 
Reps?. Health Marketing Quarterly. 2010, roč. 27, č. 4, s. 388-404. ISSN 07359683. DOI: 
10.1080/07359683.2010.519992. 
 

78 Na žádné fakultě v ČR v současné době neprobíhá výuka na téma doplňků stravy. Podle 
PharmDr. Jany Matuškové, která vyučuje na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, je to 
z toho důvodu, že účinky doplňků stravy jsou jen velmi zřídka podloženy relevantními 
klinickými studiemi, a proto je farmaceutické fakulty nepovažují za důležité. Pokud jsou 
užívány skutečně jako doplněk běžné stravy, jsou podle ní pro člověka často velmi prospěšné, 
zvláště jsou-li prodávány v rámci tzv. odborného cross sellingu (prodej v kombinaci). To 
znamená, že doplňky stravy jsou prodávány v kombinaci s dalšími produkty. Například 
antibiotika mají negativní vliv na funkci střev, proto je pro zákazníka vhodné k léčivu zakoupit 
laktobacily, prodávané jako doplňky stravy. Reprezentanti Walmarku však podle PharmDr. Jany 
Matuškové takovými informacemi nedisponují. 
 

79 Vycházím z konstatování v rámci přednášky Lucie a Ivana Borských Marketing ve farmacii, 
která se konala dne 23. 4. 2012 v Praze, pořádáno vzdělávací společností Androsa. 
 

80 Vyjádření PharmDr. Jany Matuškové, viz Příloha č. 3. 
 

81 Srovnej OSINGA, Ernst C, Peter S.H LEEFLANG, Shuba SRINIVASAN a Jaap E 
WIERINGA. Why Do Firms Invest in Consumer Advertising with Limited Sales Response? A 
Shareholder Perspective. Journal of Marketing. 2011, roč. 75, č. 1, s. 109-124. ISSN 00222429. 
DOI: 10.1509/jmkg.75.1.109. 
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Tellis (2000) takový jev popisuje jako poměrně obvyklý. Třebaže zmiňuje podporu 

prodeje, tedy motivaci maloobchodníků, jako zcela zásadní, uvádí, že výrobci k této 

praxi často nepřistupují. 

3.4.7. Interaktivní marketing 
 

On-line komunikace by měla podle Winda a Mahajan (2011) velmi úzce 

navazovat na ostatní aktivity komunikačního mixu. Internet nabízí širokou škálu 

možností, které mohou společnosti využít při svých marketingových strategiích 

(sledování internetových diskuzí, přesné zacílení reklamy). Konceptem webu 2.0.83 je 

komunikace interaktivní, obousměrná. Podle Jiráka a Köpplové (2007) zákazník již není 

pasivním divákem, ale aktivně se podílí na komunikačním procesu, čemuž je potřeba 

komunikaci přizpůsobit. 

 

Walmark na internetu podniká následující aktivity: nabízí plně funkční webovou 

prezentaci s množstvím produktových microsite (v překladu mikrostránka),84 webové 

stránky Klubu zdraví Walmark s funkčním e-shopem. Pravidelně zasílá newslettery 

členům Klubu zdraví Walmark a dále provozuje stránku na sociální síti Facebook.85 

 

Walmark vlastní doménu www.walmark.cz, ze které je uživatel přesměrován na 

mezinárodní doménu www.walmark.eu, pro zákazníky z ČR přednastavenou v české 

jazykové mutaci. Zákazník na internetových stránkách nalezne informace o produktech, 

historii společnosti i o jejím aktuálním vývoji. Může zde také dohledat vydané tiskové 

                                                                                                                                               
 

82 Vyjádření PharmDr. Jany Matuškové, viz Příloha č. 3. 
 

83
 Volně přeloženo „když se podílíte na obsahu a neočekáváte od toho žádný příjem, pak 

vytváříte web 2.0.“. Dalo by se říct, že jde především o webové stránky, jejichž obsah tvoří velké 
množství relativně anonymních autorů. Pojem není spojen s žádným konkrétním produktem, 
jedná se o filozofii přístupu k vytváření webového obsahu (Jurášková, Horňák a kol., 2012, str. 
247). 
 

84 Speciální typ firemních prezentací na internetu. Jsou obvykle vytvořeny za speciálním účelem 
(např. propagace jednoho produktu či jedné produktové řady nebo události) a jsou menšího 
rozsahu (Jurášková, Horňák a kol., 2012, str. 136). 
 

85
 Rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi 

uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě (Jurášková, Horňák a kol., 
2012, str. 73). 
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zprávy či nabídku aktuálně volných pracovních pozic. Walmark má 20 dalších 

mikrostránek pro vybrané produkty jako GinkoPrim, Urinal, Prostenal nebo Lipoxal.86 

 

Vedle zmíněných mikrostránek Walmark provozuje ještě rozsáhlejší portály, již 

dříve zmíněný web Klub zdraví Walmark, dále portál prémiových výrobků Nature´s 

Bounty, portál Centra zdraví Walmark a také dětský produktový portál pro produkt 

Marťánci. 

 

Společnost Walmark vytvořila českou facebookovou fanouškovskou stránku 

Walmark, která je v provozu od roku 2010 a má přes 1200 fanoušků. V oficiální 

komunikaci jsou připomínány akce pro vybrané produkty nebo výhodné sezónní 

nabídky. Jsou zde rovněž uveřejňovány soutěže Klubu zdraví Walmark či důležité 

události týkající se firmy anebo produktů.  

 

4. Výzkum 

4.1. Definování problému, cíle a metody výzkumu 
 

Na českém trhu existuje dle získaných dat velké množství vzájemně si 

konkurujících farmaceutických společností, které vyrábějí doplňky stravy. Podle 

zjištěných skutečností nabízí Walmark rozsáhlé produktové portfolio, jež také hojně 

inzeruje. Vzhledem k výši mediálních investic a zvoleným mediatypům je výsledná 

komunikace produktů visibilní pro širokou veřejnost. Značku Walmark reprezentuje na 

obalech malé logo v neutrální barvě, dále však není značka propagována. Produktům je 

tedy věnován větší prostor než značce samotné. 

 

Problém: Znají spotřebitelé mezi konkurenčními farmaceutickými společnostmi značku 

Walmark, anebo znají spíše produkty vyráběné touto společností? 

 

Cílem výzkumu je zjistit, zda spotřebitelé znají díky komunikačním aktivitám 

společnosti Walmark produkty, které tato společnost vyrábí a inzeruje. Dále zjišťuje, 

zda zákazníci znají značku Walmark či s ní inzerované produkty spojují. 

                                                 
86 Produktové stránky. WALMARK. Walmark: Zdraví pro celou rodinu [online]. [cit. 2013-04-
13]. Dostupné z: http://www.walmark.eu/cz/Stranky/produktove_stranky.aspx 
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Z výše uvedeného byla stanovena hypotéza: 

H: Spotřebitelé znají propagované produkty Walmarku, ale samotnou značku 

Walmark neznají. 

 

Výzkum se pro potvrzení či vyvrácení dané hypotézy zaměřuje na shromáždění 

několika měřitelných souborů dat: míra nákupů doplňků stravy mezi respondenty, 

znalost značky Walmark (spontánní a podpořená), znalost produktů Walmark 

(spontánní a podpořená), znalost televizních reklam doplňků stravy. Dotazník pro 

respondenty je uveden v Příloze č. 4. 

 

Metodou kvantitativního výzkumu bylo za pomoci dotazování prostřednictvím 

internetového dotazníku osloveno 176 respondentů. Cílovou skupinou výzkumu byla 

široká veřejnost, respondenti byli tedy vybíráni náhodně. Plánovaná velikost 

výzkumného vzorku byla 150 respondentů, tuto hranici se tudíž podařilo přesáhnout. 

Před samotným započetím výzkumu byl dotazník předběžně testován na vybraném 

vzorku 10 respondentů za účelem zjistit, zda jsou otázky srozumitelně položené a zda 

jsou získaná data relevantní. Následná analýza byla provedena na základě deskriptivní 

statistiky, výsledkem jsou relativní i absolutní četnosti. Sběr dat probíhal od 10. 1. 2013 

do 15. 4. 2013. Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

 

4.2. Získaná data 
 

Výzkumný vzorek byl rozdělen do několika kategorií, viz Tabulka č. 8. 

Výsledky výzkumu vzhledem k rozsahu jsou udány pouze na celém zkoumaném 

vzorku. Mezi respondenty převládají ženy (63 %). Nejvíce zastoupenou věkovou 

skupinou je populace mezi 39 a 48 lety. 50 % respondentů bylo vysokoškolsky 

vzdělaných. Více než polovina dotazovaných byla v pracovním poměru. Z výzkumu 

byly automaticky vyloučeny osoby zainteresované v oborech marketingová 

komunikace, public relations a pracovníci komunikačních agentur pro co největší 

přiblížení se běžné populaci. 
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Zdroj: archiv autorky 

 

údaje kategorie absolutní četnost relativní četnost (%) 

Pohlaví žena 112 63 

  muž 64 37 

Věk 18 – 28 28 16 

  29 – 38 46 26 

  39 – 48 77 43 

  59 – 65 15 9 

  nad 65 10 6 

Vzdělání základní 20 11 

  vyučený 15 9 

  s maturitou 53 30 

  vysoké 88 50 

Sociální status student 26 16 

  nezaměstnaný 6 4 

  zaměstnaný 93 56 

  podnikatel 34 20 

  důchodce 8 4 

 
 

Ze zjištěných dat vyplývá, že doplňky stravy kupuje 81 % respondentů, z toho 

28 % pravidelně. 19 % z nich doplňky stravy nikdy nekupuje, viz Tabulka č. 9. 

 
 

 

Otázka/četnost Odpověď 1 Odpověď 2 Odpověď 3 

Kupujete doplňky stravy? ANO, pravidelně ANO, výjimečně NE, nikdy 

Absolutní četnost 50 94 32 

Relativní četnost (%) 28 53 19 

 

 

Spontánně respondenti nejčastěji jmenovali jako výrobce doplňků stravy značku 

Zentiva, následovanou značkou Walmark. Spontánní znalost značky Walmark je dle 

výzkumu 15 %, podpořená pak 24 %. V případě podpořené znalosti značky respondenti 

vybírali jim známé výrobce z 11 nabízených (při výběru možných odpovědí bylo 

vycházeno z přehledu inzerujících výrobců, viz kapitola 3.4.1. Reklama). Veškeré 

získané hodnoty jsou uvedeny v Tabulce č. 10. Nejčastěji uváděnou značkou při výběru 

z možných byla opět Zentiva, kterou vybralo 76 % respondentů. 

 
 

 

 

 

Tabulka č. 8: Rozložení výzkumného vzorku 

Zdroj: archiv autorky 

Tabulka č. 9: Četnost nákupů doplňků stravy 
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Zdroj: archiv autorky 

Farmaceutická společnost spontánní znalost značky 
(%) 

podpořená znalost značky 
(%) 

Walmark 15 24 
Simply You Pharmaceuticals 6 11 

Zentiva 30 76 

Omega altermed 1 3 

Teva Pharmaceuticals 3 5 

Terezia Company 0 0 

Naturprodukt 0 0 

Direkt market 0 0 

Dacom Pharma 1 2 

Oskar – salus 0 0 

Mgr. Jarmila Podhorná 0 0 

 
 

Spontánně byl nejčastěji jmenovaným doplněk stravy Proenzi od společnosti 

Walmark (16 respondentů), dále konkurenční GS Condro (12 respondentů) a vitamíny 

pro děti Marťánci od Walmarku, viz Tabulka č. 11. Z celkového počtu 176 respondentů 

to není mnoho. Podle Pavla Winklera87 však při nákupu v lékárně hraje roli především 

znalost vyvolaná, a to z toho důvodu, že spotřebitel si spolu se jménem produktu vybaví 

další komunikaci a produkt je mu více známý než konkurenční výrobky. To může být 

impulzem pro nákup. 

 

Otázka/nabízené možnosti absolutní četnost relativní četnost (%) 

Vyjmenujte konkrétní dopl ňky 
stravy, které znáte:     

Proenzi 16 10 

GS Condro 12 7 

Calibrum 1 1 

Mar ťánci 11 7 

Urinal 2 1 

Clavin 1 1 

Spektrum 1 1 

Prostenal 6 4 

Nevím 96 58 

 
 

Když měli respondenti vybrat doplňky stravy, které znají, nejčastěji vybírali 

produkt Proenzi od společnosti Walmark následovaný produktem Prostenal, rovněž od 

                                                 
87 Čerpám z přednášky Pavla Winklera, která se uskutečnila 28. 11. 2012 v rámci dvoudenní 
Konference Doplňky stravy, pořádané IIR institutem (http://www.konference.cz/akce/detail-
2665-Doplnky-stravy/2665-8204/). 

Zdroj: archiv autorky 

Tabulka č. 10: Spontánní znalost farmaceutických společností 

Tabulka č. 11: Spontánní znalost názvů produktů z oblasti doplňky stravy 
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Zdroj: archiv autorky 

Walmarku, a produkt GS Condro od společnosti Green Swan Pharmaceuticals. Přehled 

je uveden v Tabulce č. 12, v závorkách jsou zmíněni výrobci zkoumaných produktů. 

 

 

Otázka/nabízené možnosti absolutní četnost relativní četnost (%) 
Vyberte doplňky stravy, které 
znáte:     

Proenzi (Walmark) 115 69 

Prostenal (Walmark) 85 51 

Urinal (Walmark) 57 34 

GinkoPrim (Walmark) 60 36 

CEM-EM (Walmark) 35 21 

Mar ťánci (Walmark) 78 47 

Spektrum (Walmark) 23 14 

Viaderm (Walmark) 3 2 

GS Condro (Green Swan) 112 67 

GS Triomen (Green Swan) 2 1 

GS Ginko (Green Swan) 5 3 

Calibrum (Zentiva) 20 12 

GS Merilin (Green Swan) 1 1 

GS Imunostin (Green Swan) 1 1 

Mobilin (Omega Altermed) 1 1 

Acai Berry (Pfizer) 1 1 
 

 

 

Respondenti dále vybírali z nabízených produktů ty, jež vyrábí společnost 

Walmark. 71 % z nich nebylo schopných produkty označit. 33 % označilo správně 

produkt Proenzi, 9 % správně Prostenal. Chybně označilo 5 % respondentů produkt GS 

Condro od společnosti Green Swan jako produkt Walmarku. Podrobné výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 12: Podpořená znalost názvů produktů z oblasti doplňky stravy 
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Otázka/nabízené možnosti absolutní četnost relativní četnost (%) 
Vyrábí některé z těchto doplňků stravy 
společnost Walmark? Pokud ano, které?     

Proenzi (Walmark) 19 33 

Prostenal (Walmark) 15 9 

Urinal (Walmark) 5 3 

GinkoPrim (Walmark) 2 1 

CEM-M (Walmark) 3 2 

Mar ťánci (Walmark) 10 6 

Spektrum (Walmark) 2 1 

Viaderm (Walmark) 1 1 

GS Condro (Green Swan) 9 5 

GS Triomen (Green Swan) 0 0 

GS Ginko (Green Swan) 0 0 

Calibrum (Zentiva) 3 2 

GS Merilin (Green Swan) 2 1 

GS Imunostin (Green Swan) 0 0 

Mobilin (Omega Altermed) 0 0 

Acai Berry (Pfizer) 0 0 

Nevím 71 40 

 

 

Mezi produkty, na které respondenti viděli reklamu, patří nejvíce zastoupený 

výrobek Proenzi (63 % respondentů), dále Prostenal (43 % respondentů) a Marťánci (42 

% respondentů). Všechny testované výrobky jsou zaznamenány v Tabulce č. 14. 

 

 

Otázka/nabízené možnosti absolutní četnost relativní četnost (%) 

Viděl jsem reklamu na tento doplněk stravy:     

Proenzi 105 63 

Prostenal 72 43 

Urinal Akut 47 28 

Marťánci 70 42 

CEM-M 30 18 

Degasin 12 7 

Decolen 7 4 

Lipoxal 5 3 
Liderin 2 1 

Zdroj: archiv autorky 

Zdroj: archiv autorky 

Tabulka č. 14: Znalost reklam doplňků stravy Walmark 

Tabulka č. 13: Propojení značky Walmark a vyráb ěných produktů 
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4.3. Výsledky 
 

Většina respondentů kupuje alespoň občas doplňky stravy. Z výzkumu vyplývá, 

že respondenti poměrně dobře znají produkty, které společnost Walmark vyrábí, pokud 

nemají produkty spontánně vyjmenovat. Většina respondentů nedokázala žádné doplňky 

stravy spontánně jmenovat a téměř polovina respondentů nedokázala přiřadit značku 

Walmark k některému z nabízených produktů, jež tato společnost vyrábí. Respondenti 

rovněž chybně označovali konkurenční produkty jako produkty Walmark. Spotřebitelé, 

kteří se účastnili výzkumu, většinou znali reklamy, kterými Walmark své produkty 

inzeruje. Nižší je však spontánní znalost samotné značky, která dosahuje 15 %. Tento 

fakt podporuje stanovenou hypotézu, a tedy: spotřebitelé znají produkty společnosti 

Walmark, ale s touto značkou je přirozeně nespojují. 
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Závěr 
 

Práce se věnuje komunikačním aktivitám farmaceutické společnosti Walmark, 

která vyrábí široké portfolio doplňků stravy a volně prodejné léky. Vzhledem k absenci 

odborné literatury v oblasti propagace doplňků stravy vymezuje teoretický základ, na 

který dané aktivity aplikuje. 

 

V úvodu práce byla stanovena hypotéza a několik výzkumných otázek. 

H: Spotřebitelé znají masivně propagované produkty společnosti Walmark, 

přestože samotnou značku Walmark znát nemusejí. 

 

V. O. 1: Co společnost Walmark komunikuje? 

V. O. 2: Jakými kanály společnost Walmark komunikuje? 

V. O. 3: Jakým způsobem společnost Walmark komunikuje se spotřebiteli? 

 

Závěry lze shrnout následujícím způsobem: 

 

Na základě autorsky provedeného kreativního monitoringu práce vysvětluje, co 

je předmětem komunikace společnosti Walmark. Podle zjištěných dat jsou to především 

produkty, které vyrábí, značku samotnou propaguje jen minimálně. Z primárního 

výzkumu vyplývá, že spotřebitelé produkty společnosti Walmark poměrně dobře znají, 

se společností je však většina zákazníků nespojuje. Třebaže respondenti nedokázali 

spontánně vyjmenovat názvy produktů z oblasti doplňků stravy, podle zjištěných 

skutečností je důležitá spíše znalost vyvolaná. Ta je v případě Walmarku relativně 

vysoká. 

 

Walmark nejčastěji komunikuje prostřednictvím klasických mediatypů – 

televizních reklamních spotů, tiskovou inzercí a internetovými aktivitami. Nejvíce 

zastoupeným médiem je podle dat finančního monitoringu televize. Televizní spoty 

nevynikají po kreativní stránce, avšak spotřebitelé je přesto velmi dobře znají. Přestože 

je kreativec Petr Voborský považuje za otřepané a bezvýrazné, splňují účel, a tedy 

zvyšují povědomí o prodávaných produktech, což potvrzuje i provedený výzkum. 
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Walmark, stejně jako všechny ostatní společnosti, komunikuje prostřednictvím 

všech součástí marketingového mixu. Dále využívá všech nástrojů komunikačního 

mixu, jak bakalářská práce průběžně popisovala. Komunikace společnosti je dle 

zjištěných skutečností konzistentní a jednotlivé součásti jsou ve vzájemné synergii. 

 

Všechna zjištění podporují prvotní hypotézu – spotřebitelé znají produkty 

Walmarku, znají i propagační aktivity, které se k nim vážou, ale neznají značku 

samotnou. Zde by se do budoucna logicky nabízel prostor pro zlepšení. V praxi to však 

není nutné. Zákazníci kupují doplňky stravy, třebaže značky výrobců neznají. Z tohoto 

důvodu pro ně nejsou  primárně důležité. Strategii Walmarku – propagaci vlastních 

produktů bez ohledu na značku – tedy lze považovat za dostatečnou a úspěšnou. 

Zlepšení by bylo možné navrhnout i v případě kreativity televizních reklam a dalších 

reklamních formátů, avšak pokud spotřebitelé doplňky stravy z těchto spotů skutečně 

znají a kupují je, není k tomu reálný důvod. 
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Summary 
 

The bachelor thesis deals with Walmark communicative activities. Walmark is a 

producer of food supplements and non-prescription drugs. The thesis  has a theoretical 

part and a practical part describing applications of various activities. 

 

I have set a hypothesis and several research questions.  

H: Consumers know well promoted Walmark products without a knowledge of the 

brand itself. 

Q. 1: What does the Walmark company want to communicate? 

Q.2: What communication tools does the Walmark company use? 

Q.3: How does the Walmark company communicate with the consumers? 

 

The thesis explains what the Walmark company communicates. According to the 

data, a product promotion is the priority. The brand itself is not really promoted. The 

research proves that consumers know the products of the company quite well. However, 

they do not link the products to the brand name. The responders could not recall the 

names of the food supplements spontaneously. Nevertheless, the elicited knowledge, 

which is relatively deep, is probably more important.    

 

Walmark uses common media-types, e.g. television commercials, advertisement 

in newspapers or magazines and various Internet activities. Television is much 

preferred. The TV commercials are not very creative but consumers know them really 

well. 

The initial hypothesis that the customers know the Walmark‘s products and their 

promotion activities, but do not know the brand was supported by the results. This 

might be improved later on, but it is not absolutely necessary. The customers buy the 

food supplements, even though they do not know the brand. The brand is not important 

for them. The Walmark’s strategy to promote the products, without promoting the 

brand, is relatively successful. Television commercials or leaflets should be more 

creative. Nevertheless, the customers know and buy the products, and so there is not a 

plausible reason to improve the campaign. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Vyjádření art directora Vladislava Švába 

 
Logo 

 

Logo sestává v podstatě ze tří samostatných částí – logotypu, listu a kruhového 

tvaru v pozadí. Je postavené na výrazné červené barvě logotypu (od které se na většině 

obalů a inzercí v současnosti upouští). 

 

 S (původní) varianta loga je velice poplatná době vzniku (90. léta 20. století). V 

podstatě velice násilně konstruovaná typografie, která zřejmě vychází z nějakého 

konkrétního písma, ale je do něj hodně zasaženo necitlivým vytvářením slitků. Pokud se 

už autor do slitků pustil, nedotáhl je příliš k dokonalosti – vytvořila se mu tam velká 

mezera mezi písmeny M a A, kterou v původní variantě maskoval grafickým motivem 

listu a žlutého oválného tvaru. V současné verzi, kdy se v rámci trendu zjednodušování 

upustilo od grafického prvku listu a kruhu , se problém mezery ještě více zvýraznil – 

opticky dělí název společnosti na dvě nesmyslná slova „Walm“ a „Ark“, což logo 

trochu degraduje. Na druhou stranu je však dostatečně známé, a proto také zřejmě klient 

trval na jeho doslovném grafickém ztvárnění. 

 

 Na druhou stranu odstranění žlutého kruhu logu pomohlo, protože tento tvar 

neměl opodstatnění a zařazoval společnost spíše do „ovocnářského“ odvětví. Odstranění 

charakteristického listu, který se dále objevoval a objevuje na krabičkách a inzertních 

materiálech, logu trochu uškodilo. Naštěstí se motiv listu zachoval na všech krabičkách 

a materiálech – a pokud si uvědomíme, že samostatné logo se používá v minimální 

míře, (na materiálech vystupuje vždy společně se zmíněným listem), je to přijatelné 

řešení. A má to ještě drobné plus v tom, že se motiv listu neduplikuje, pokud se logo a 

tento doplňkový grafický motiv potkají vedle sebe. 

 

Logo by si zasloužilo modernizaci a vyčištění od závažných chyb. Při zachování 

co největší vizuální návaznosti a „známosti“ na staré logo by to nemělo být 

ničím složitým a bolestným. 
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Obaly 

 Oproti logu jsou krabičky, a to hlavně u doplňků stravy, v porovnání s 

konkurencí na velmi slušné úrovni. Drží si stejnou tvář napříč celou řadou produktů a 

aplikací, při zachování dostatečné odlišnosti jednotlivých přípravků. Celé je to 

postavené na charakteristickém tvaru spodní „vlny“ čisté, bílé horní části pro umístění 

výrazného názvu a charakteristickém „listu“. Vše je dohromady vcelku vyvážené a 

praktické pro aplikaci všech potřebných informací. Působí to vzdušně i při zachování 

relativně velkého počtu povinných informací. 

 

 OTC řada preparátů je na tom o něco hůře. Ztrácí trochu přehlednost a čistotu 

kvůli velkým lineárně děleným plochám. Chybí charakteristický list, obaly jsou hodně 

podobné konkurenčním. Horší je i hierarchie a přehlednost informací na obalu. Plusem 

je, že se snaží držet jednotnou linku v celé řadě a variantách preparátů a obalů. V 

porovnání s konkurencí si OTC obaly drží spíše nadprůměrnou kvalitu. 
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Příloha č. 2: Vyjádření předsedy Creative Copywriters Club Petra Voborského 

Volně prodejné léky 

Stopex 

Přidaná hodnota kreativity se rovná nule. Otřepaný model trpícího muže a jeho 

ženy, která si ví rady, možná cílové skupině může polichotit, ale chybí jakýkoli háček, 

který by značce pomohl zachytit se v paměti. Stejně tak chybí jakýkoli potenciál pro 

synergický klíčový vizuál, který by v lékárně produkt připomněl. Claim „Stop suchému 

kašli“ kreativní úroveň jen podtrhuje.        

Z právního hlediska si nejsem jistý, zda příslib konkrétního času nástupu účinku 

neodporuje legislativě. 

 

Septofort 

Tento spot je důkazem, že pokud chybí peníze na produkci, je lepší vydat se 

cestou jednoduché animace. Žádná velká kreativita, ale dobře odvedená demonstrace s 

vizuální odlišností. Je zde zřetelné a srozumitelné vyhranění vůči pastilkám, bez 

znalosti prodejních čísel se mohu jen domnívat, že se jednalo o strategicky správné 

rozhodnutí. I při odlehčeném pojetí se podařilo produkt umístit do účinnější kategorie 

přípravků v subjektivním vnímání cílové skupiny. 

 

Doplňky stravy 

Prostenal a Proenzi 

Účinkování celebrit v reklamách na doplňky stravy může být přínosem, ale 

známá osobnost by do reklamy měla přinést kromě tváře také nějaký background. Z 

trojice Vašut (Prostenal), Donutil a Hanzlík (Proenzi) vidím přínos jen u posledně 

jmenovaného – jeho role v reklamě, na rozdíl od Donutila, je výrazně aktivní, navíc 

připomíná v ději jednu z jeho nejúspěšnějších rolí. Zatímco zde je spojení aktivního 

výkonu a benefitu, Donutil žádný důkaz neposkytuje. 

 

Marek Vašut do své role přináší nežádoucí pozadí svých medializovaných 

depresivních stavů a také určitou „reklamní promiskuitu“ (Auto Esa, Lidl…). Pokud ho 

divák vidí po reklamě na Prostenal plynule navázat v jednom reklamním bloku jako 

experta na francouzská vína, jeho autorita a doporučení ztrácí na autentičnosti a 

přesvědčivosti. 
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Urinal Akut 

Na realizaci této kampaně jsem se podílel, přesto se pokusím být objektivní. S 

odstupem času vidím dva základní faktory, které jsou limitující pro kreativitu většiny 

kampaní společnosti Walmark v posledních letech. První z nich je kolektivní 

rozhodovací pravomoc na straně klienta. Při vědomí, že výraznější kreativní koncept má 

větší pravděpodobnost veta v některé z evropských poboček, přihlašuje agentura do 

soutěže konzervativnější „opatrná“ řešení. Druhým faktorem je předem stanovený 

pevný rozpočet, který svou výší přirozeně vyselektuje pouze nízkorozpočtové koncepty 

(s výjimkou prémiových brandů, jako jsou Marťánci nebo Proenzi). Právě proto jsme 

volili vizuálně jednoduchý jednozáběrový koncept, aby zbyl dostatek prostředků na 

scénu, postprodukci a kvalitní animaci, která demonstruje vysokou koncentraci 

brusinek. Jednoduchá kompozice je pak základem synergického klíčového vizuálu pro 

tiskovou inzerci a POS materiály v lékárnách. 

 

Porovnání volně prodejných léků a doplňků stravy 

Při obecnějším srovnání kategorie OTC s kategorií doplňků stravy lze říct, že se 

zadavatel snaží zřetelně podtrhnout zařazení do kategorie léků… když už ho to stálo 

tolik úsilí a investic. Kromě několikanásobného opakování slova „lék“ bývá také 

výrazný akcent na účinnou látku ve voice overu, popř. i v titulku. Není nutné, aby si 

cílová skupina zapamatovala nezapamatovatelné slovo „dextrometorfan“. Postačí, když 

si produkt po jeho vyslovení zapíše v povědomí jako výsledek složitého vědeckého 

zkoumání. 

 

Podobná snaha být vnímán jako lék je pochopitelná i v kategorii doplňků stravy, 

ale tady je překážkou řada legislativních omezení, velice často nejednoznačných. 

Produkt si v podstatě nesmí přisuzovat žádný přímý pozitivní vliv na zdraví 

spotřebitele, alespoň ne takový, jaký by dostatečně obhajoval současnou cenotvorbu. Při 

striktním výkladu legislativy by produktová komunikace v podstatě ztrácela jakýkoli 

význam a přínos pro zadavatele. Proto komunikace připomíná jakousi hru na 

slovíčkaření s občasnou penalizací ze strany dozorových orgánů. Společnost Walmark a 

její spolupracující agentury se v této hře řadí mezi obratnější hráče na trhu s nezbytnou 

dávkou etiky. 
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Příloha č. 3: Vyjádření PharmDr. Jany Matuškové 
 

Doplňky stravy mohou být pro lidský organismus prospěšné, pokud jsou 

chápány skutečně k doplnění běžné stravy. Většina produktů si je složením velmi 

blízká. Některé produkty na českém trhu jsou účinnější, jiné méně účinné a účinnost 

některých produktů je při daném doporučení sporná.  

 

Jako příklad mohou sloužit doplňky stravy s obsahem brusinek, přesněji z plodů 

brusinky velkoplodé, latinsky vaccinium macrocarpon. Zdravotní tvrzení o účinku 

brusinek na močové cesty bylo zamítnuto Evropskou komisí, což má zásadní vliv na 

reklamní aktivity výrobců i lékáren, avšak dispenzační práce farmaceuta, tedy 

nezávislého odborníka, není tímto rozhodnutím regulována. Pokud bude farmaceut 

brusinky doporučovat pacientům na močové cesty, pak je dobré se v kvalitě doplňků 

stravy orientovat v souladu s dostupnými odbornými důkazy – evidence based 

medicine.  

 

Za účinný standard lze považovat patentovaný extrakt Cran-Max® (Swiss Mega 

Brusinky) i patent CystiCran® (např. Walmark Urinal Akut), vždy s garantovaným 

obsahem 36 mg PAC (proantokyanidinů) v denní dávce. Klinické studie při porovnání 

obou extraktů vykazují vyšší účinnost patentovaného extraktu Cran-Max®, což lze 

zdůvodnit jiným obsahem účinných látek (zpracována je celá brusinka, nikoliv jen 

šťáva) a technologií BioShield®  (zajišťuje ochranu účinných látek při průchodu 

trávicím ústrojím a pak i jejich postupné uvolňování). Tolik odbornost slovy lékárníka.  

 

A nyní marketing: V přípravku Walmark Urinal Akut je na obalu deklarován 

obsah 36 mg PAC a na výrobu jedné tablety bylo použito 423 000 mg čerstvých plodů 

brusinek. Na přípravku Walmark Urinal není obsah PAC uveden. Spotřebitel i 

farmaceut se dočte pouze informaci, že v denní dávce (tj. 3 tabletách) je obsaženo 

57 300 mg čerstvých plodů brusinek. Tento doplněk stravy je tedy mnohem slabší, 

přesto je výrobcem doporučen jako součást antibiotické léčby i k dlouhodobému 

podávání v dávce 1 tableta denně. U nepozorného farmaceuta i u spotřebitele může dosti 

pravděpodobně vzniknout dojem, že oba přípravky jsou stejně či dostatečně účinné, 

pouze se liší velikostí balení pro akutní / krátkodobé či dlouhodobé použití. A tak se 

také v praxi děje. Tím spíše, že oba přípravky jsou opatřeny pečetí „Lékárníci 
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doporučují – vítěz 2011“ na základě ankety společnosti Edukafarm, proti čemuž prodala 

protest i Česká lékárnická komora. 

  

Doplňky stravy jsou například prospěšné, jsou-li podávány v rámci odborného 

cross-sellingu, což znamená, že zmíněné doplňky stravy jsou aplikovány v prospěšné 

kombinaci s předepsanými léky jako součást dietních opatření. Pokud pacient užívá 

antibiotika, zejména širokospektrá, je pro něj vhodné užívat k nim tzv. probiotika, která 

mohou zmírnit vedlejší účinek léků, tj. výskyt postantibiotického průjmu. Takovýto 

cross-selling „minimalizuje riziko“ léčby. Pokud pacient užívá léky ze skupiny statinů 

pro snížení hladiny cholesterolu, je pro něj vhodné užívat doplňky stravy s obsahem tzv. 

fytosterolů, které spolu s dietou snižují přísun exogenního cholesterolu z potravy, 

zatímco statiny tento typ cholesterolu z potravy neovlivní. Takovýto cross-selling 

„maximalizuje účinek“ léčby. 

 

Tento prodej v kombinaci s léčbou by mohl být pro doplňky stravy stěžejní, a to 

právě v lékárně, která je svou podstatou zdravotnické zařízení. Lékárníci v České 

republice, jak se bohužel z jejich dispenzační praxe zdá, nejsou však v oblasti doplňků 

stravy na farmaceutických fakultách takto cíleně vzděláváni. Je to i pochopitelné, neboť 

tyto přípravky, pokud nejsou dostatečně podloženy tzv. evidence based medicine, 

nejsou na akademické půdě brány jako poplatné. 

 

Pokud není lékárník v tomto odvětví orientován, mělo by být na reprezentantovi 

farmaceutické společnosti, aby vysvětlil odborné parametry a možné účinky doplňků 

stravy, případně předložil dostupné důkazy o jejich účinnosti a doporučil vhodné 

použití. To se bohužel v současné době neděje. V praxi chodí někteří zástupci 

farmaceutických společností, včetně Walmarku, prezentovat dané produkty do lékárny 

v běžné pracovní době farmaceutů. Zařadí se do fronty čekajících pacientů, a jakmile na 

ně přijde řada, vyhledají v prezentérech příslušné materiály a prezentují daný produkt 

spíše obchodně než odborně. Reprezentanti svým vzděláním nebývají farmaceuti, lékaři, 

chemici nebo biologové, proto jsou lékárníkům většinou sděleny ty informace, které 

rovněž naleznou v příslušných reklamních materiálech, nikoliv však odborné informace, 

které by potřebovali pro vlastní odborný úsudek o produktu. 
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Řešením problému by bylo větší pochopení ze strany farmaceutických 

společností. Schůzky by si reprezentanti domlouvali dopředu formou miniškolení, na 

kterých by prezentovali vhodné kombinace a odborné informace. Cílem by měla být 

dlouhodobá partnerská spolupráce, a to i v oblasti odborného a marketingového 

vzdělávání farmaceutů, která by u kvalitních produktů automaticky vyústila v dobrý 

obrat. 

 

Farmaceutické společnosti, včetně Walmarku, vyvíjejí velký tlak a finanční 

motivaci na sell-in. Přestože sell-outy monitorují, výrazně je nepodporují jinak, než opět 

finančně, metodou tzv. sell-out bonusu pro expedienta. Lékárny by měly být dále 

motivovány k prodejům ven i odborně a snaha by neměla končit u zastockování lékárny. 

V této oblasti odborné spolupráce, jak konstatují někteří lektoři, se začíná u některých 

výrobců objevovat snaha o odborné proškolení reprezentantů a o zřízení pozice 

odborného školitele – farmaceuta pro partnerskou spolupráci s důležitými lékárnami. 

 

Dále je většina reklamních materiálů v lékárnách umisťována bezplatně, a to i 

v případě, kdy farmaceutické firmy designují výlohy. Výjimku tvoří lékárny řetězcové, 

zejména Dr. Max a BENU lékárny, které mají tyto i další služby zpoplatněné. O stejný 

přístup se pokoušejí i tzv. virtuální řetězce, tj. družstva lékáren a marketingová sdružení 

lékáren. Do budoucna se právě zde nabízí lékárnám podnikatelský prostor. 

 

Lékárník navíc bývá většinou člověk marketingově neobratný, neboť na 

farmaceutických fakultách do dnešní doby nebyla výuka v tomto směru poskytována. 

Pokud ano, zdá se, že v míře nedostatečné pro potřebu dobré orientace v současném 

tvrdě marketingově zaměřeném farmaceutickém trhu. Tato skutečnost znevýhodňuje na 

trhu provozovatele vlastních lékáren, kteří pro tuto činnost nemohou zaměstnávat 

marketingově zdatné specialisty, jakými automaticky disponují vlastnické řetězce 

lékáren. Máme-li za cíl navýšení prodejů, pak by logickým krokem, pokud fakulty toto 

vzdělání nepodporují, byla motivace (tlak na sell-out) a školení lékárníků ze strany 

farmaceutických firem. A to jak v oblasti odborné, tak v oblasti marketingové.  Ze 

strany Walmarku ani většiny firem tento krok v současné době nepřichází. Tento krok, 

vnímaný jako podpora „firemních akcí“, nebude ale v rámci současného konceptu 

kontinuálního vzdělávání farmaceutů akceptován ani Lékárnickou komorou či 

Lékárnickou akademií a případné akce pak nebudou honorovány udělením bodů v rámci 
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kontinuálního vzdělávání. Bez zmíněných bodů nejsou farmaceuti motivováni k účasti 

na vzdělávání a bludný kruh se uzavírá… Podle mých informací se tento způsob 

vzdělávání (odbornost, ekonomika, marketing, procesování lékáren…) za přímé či 

nepřímé podpory výrobců rozvíjí nejlépe v lékárenských řetězcích, kde je zaměstnavatel 

schopen zajistit povinnou účast farmaceutů na vzdělávání, zaměstnance finančně 

motivovat a výrobcům je schopen zajistit i návratnost investice do vzdělávání lékáren. 

 

Lékárny jsou přitom vzdělávány nezávislým odborným lektorem, nikoliv přímo 

výrobcem. Toto je možná návod a východisko do budoucna, jak propojit odbornost a 

marketing v oblasti lékárenství. 
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Příloha č. 4: Dotazník kvantitativního výzkumu 

 

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění následujícího anonymního dotazníku pro účely 

mé bakalářské práce.  

 

Děkuji  

Martina Vacíková 

 

1. Nakupujete doplňky stravy? 

• Ano 

• Výjimečně 

• Ne 

 

2. Vyjmenujte prosím výrobce doplňků stravy, které znáte.  

 

3. Vyberte výrobce doplňků stravy, o kterých už jste někdy slyšeli: 

• Walmark 
• Simply You 
• Pharmaceuticals 
• Zentiva 
• Omega altermed 
• Teva Pharmaceuticals 
• Terezia Company 
• Naturprodukt 
• Direkt market 
• Dacom Pharma 
• Oskar – salus  
• Mgr. Jarmila Podhorná 

• Neznám žádného z uvedených výrobců 

 

4. Vyjmenujte doplňky stravy, které znáte.  

 

5. Vyberte doplňky stravy, o kterých už jste někdy slyšeli: 
• Proenzi  
• Prostenal  
• Urinal 
• GinkoPrim  
• CEM-EM  
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• Marťánci  
• Spektrum  
• Viaderm  
• GS Condro  
• GS Triomen  
• GS Ginko  
• Calibrum  
• GS Merilin  
• GS Imunostin  
• Mobilin  
• Acai Berry  
• Neznám žádný z uvedených výrobků 

 
 

6. Vyberte doplňky stravy, které vyrábí společnost Walmark: 
 

• Proenzi  
• Prostenal  
• Urinal 
• GinkoPrim  
• CEM-EM  
• Marťánci  
• Spektrum  
• Viaderm  
• GS Condro  
• GS Triomen  
• GS Ginko  
• Calibrum  
• GS Merilin  
• GS Imunostin  
• Mobilin  
• Acai Berry  
• Nevím 

 

 

7. Vyberte produkty, na které jste někdy viděli reklamu: 

• Proenzi  
• Prostenal 
• Urinal Akut 
• Marťánci 
• CEM-M 
• Degasin 
• Decolen 
• Lipoxal  
• Liderin 
• Neviděl jsem reklamu na žádný z uvedených výrobků 
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8. Pohlaví: 

• Muž 

• Žena 

 

9. Věk: 

• 18 – 28 let 

• 29 – 38 let 

• 39 – 48 let 

• 49 – 65 let 

• Nad 65 let 

 

10.  Nejvyšší dosažené vzdělání: 

• Základní škola 

• Odborné učiliště 

• Střední škola s maturitou 

• Vysoká škola 

 

11.  Ekonomická aktivita: 

• Student 

• Nezaměstnaný 

• Zaměstnaný 

• Podnikatel 

• Důchodce 
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Multimediální p řílohy 

 

 

 

 


