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Monografia P. Kity i L. Folvarčikovej, pracowników naukowych Wydziału Handlu 
Uniwersytetu Ekonomicznego  w Bratysławie pt. Ochodná prevádzka jest interesującą pracą 
ukazującą problemy funkcji i działalności przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Jest pracą 
łączącą w sposób oryginalny podejście modelowe, teoretyczne z warstwą empiryczną, na-
wiązującą do badań empirycznych zarówno własnych, jak i prowadzonych już od wielu lat 
przez „szkołę bratysławską”, w tym Katedrę Marketingu tej Uczelni.  

O wartości opiniowanej pracy stanowi kilka argumentów. Po pierwsze, jest stosunkowo 
szerokim i na wskroś ciekawym ujęciem funkcji handlu detalicznego w systemie gospodarki 
narodowej. Rolę tę Autorzy ukazują poprzez pryzmat zadań, procesów i technologii usług 
handlowych placówki detalicznej, umieszczonej w konkretnym środowisku społecznym, 
prawnym i ekonomicznym. Po drugie, w pracy pokazano w syntetyczny sposób warunki 
i podstawowe spekty funkcjonowania sklepu – placówki handlu detalicznego. Przedstawiono 
kompleks zagadnień problematyki detalu, rozpatrywanych poprzez kwestie marketingu, za-
gadnień pracowniczych, merchandisingu oraz problemów efektywności sklepów i ich sieci, 
tworzących wspólnie kategorię przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Opiniowana praca 
jest udanym, syntetycznym spojrzeniem na naturę współczesnej firmy handlowej – uniwer-
salizm podejścia metodycznego pozwala spojrzeć na treść tej pracy zarówno z perspektywy 
małej, pojedynczej placówki detalicznej, jak i wielkich kategorii współczesnego handlu, 
ujmowanych poprzez formaty hipermarketu, galerii czy centrum handlowego. Po trzecie, 
praca w swej treści stanowi swoistą kontynuację znaczących osiągnięć bratysławskiej nauki 
o  handlu wewnętrznym, którą tworzyli i tworzą  m. in.  J. Prachar, S. Sloboda,  K. Viestova, 
F. Daňo, V. Čihovská czy J. Kita.
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Opiniowana praca składa się z 3 części. 
Część I łączy teoretyczne podstawy i prawne aspekty działalności handlu detalicznego. 

Problematyka ta została ujęta przez Autorów w trzech rozdziałach. W pierwszym uwagę 
skoncentrowano na funkcjach i technologii handlu detalicznego. Ujęto je w cztery zasadni-
cze elementy (wymiary) działalności handlowej: towar – asortyment, procesy organizacyjne, 
mechanizacja operacji handlowych oraz aranżacja powierzchni sprzedażowej. Rozważania 
w tej części książki mają charakter podstawowy dla identyfikacji funkcji handlu detalicz-
nego jako finalnego ogniwa społecznego procesu gospodarowania. Autorzy podręcznika 
podkreślają jednak współczesne, aktywne i szerokie funkcje handlu w procesie reprodukcji. 
Handel, w tym detal nie może być obecnie traktowany jako „bierne ogniwo” – klasycz-
ny pośrednik w systemie dystrybucji i kanałach rynku. P. Kita i L. Folvarčiková akcentu-
ją aktywną, kreatywną funkcję „obchodnej prevadzky” – działalności handlowej. Jest ona 
ukierunkowana zarówno na sferę wytwórczą, sferę podaży, jak i kształtowanie sfery popytu 
– potrzeb i preferencji finalnych nabywców, w szerokim wymiarze oddziaływanie na for-
mę i styl życia, modele konsumpcji, a nawet estetykę rozwiązań architektonicznych obiek-
tów handlowych itp. (1.1 i 1.2). W takim ujęciu handel, w tym zwłaszcza detal, we współ-
czesnych warunkach rynku staje się rdzeniem i zarazem kołem zamachowym gospodarki. 
Z tezy tej wynika dążenie do profesjonalizacji działalności handlowej, której syntetyczny 
opis – ujęty w podstawowe wymiary funkcji i technologii – przedstawiają Autorzy w części 
pierwszej  monografii. 

Rozdział II stanowi rozwinięcie i konkretyzację rozważań podjętych w I rozdziale pracy. 
Jest spojrzeniem na funkcje zasadniczego elementu firmy handlu detalicznego, którym jest 
placówka handlowa. Punktem wyjścia rozważań jest prezentacja i szczegółowa charaktery-
styka funkcji realizowanych przez współczesny sklep. Sklep, jak trafnie akcentują Autorzy 
(2.1), wyraźnie inny, mający znacznie szersze i niespotykane wcześniej funkcje i charakte-
rystykę. Zadania te, w nawiązaniu do tradycyjnego ujęcia zadań techniczno-organizacyjnych 
są analizowane w perspektywie orientacji marketingowej i wyzwań, które współczesny mar-
keting stawia wobec handlu i biznesu (2.2). Autorzy trafnie akcentują, że wyzwania przeja-
wiają się w obszarze wspólnych interesów sfery wytwórczej i handlowej w oddziaływaniu 
na rynek, kształtowaniu systemu informacji, ciągłej komunikacji rynkowej, wspólnych dzia-
łaniach intensyfikujących sprzedaż. W owych efektach partycypują – na zasadzie ustalonego 
systemu marż, ich podziału, mechanizmu finansowania kampanii promocyjnych – zarówno 
firmy produkcyjne, jak i handlowe, w tym firmy handlu detalicznego.

Część I kończą rozważania dotyczące wybranych, prawnych aspektów funkcjonowania 
sklepu. Dotyczą one tego, co stanowi wymiar unijnej polityki ochrony  konsumenta w ob-
szarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa produktu, ale także zagadnień prawa pracowników 
do bezpiecznej pracy zgodnej ze standardami MOP.  

Część II jest analizą środowiskowych warunków funkcjonowania i działalności  firm 
handlu detalicznego. Strukturę rozważań tworzą dwa rozdziały. W pierwszym Autorzy ana-
lizują warunki lokalizacji placówki handlowej w przestrzeni miasta czy innej jednostki osad-
niczej (R-4). Akcentują strategiczne znaczenie decyzji lokalizacyjnych sklepu z szerokim 
wachlarzem konsekwencji dla realizacji celów firmy handlowej i stopnia zaspokojenia po-
trzeb zakupowych konsumentów. Przedmiotem pogłębionej analizy są kwestie makro- i mi-
krolokalizacji sklepu, marketu czy galerii handlowej (R-5). W strukturze rozważań mocny 
akcent położono na zagadnienia konkurencyjności miejsca lokalizacji placówki. Podstawą 
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refleksji teoretycznej w tym zakresie jest nawiązanie do literatury, w tym zwłaszcza francu-
skiej, a także własne studia i badania Autorów. Do tego nawiązują prezentacja wskaźników 
lokalizacji placówki (5.2) oraz ocena jej atrakcyjności i konkurencyjności. W ten nurt anali-
zy wpisuje się kwestia metodologii i obszarów analizy rynku konkretnego sklepu (placówki) 
w danej przestrzeni (wartościowanie potencjału i chłonności rynku, analiza potencjalnych 
obrotów i segmentacja rynku w konkretnej lokalizacji).

W części III scharakteryzowano pozostałe, istotne aspekty działalności placówki deta-
licznej. Aspekty te stanowi sześć elementów, którym poświęcono kolejne rozdziały pracy. 
Wyraźną, pozytywną cechą rozważań jest logiczna sekwencja i powiązanie treści poszcze-
gólnych rozdziałów tak, iż łącznie stanowią swoisty łańcuch obszarów, a nawet wartości, 
oferowanych przez firmę i placówkę handlową.

W rozdziale 6 zaprezentowano podstawowe zagadnienia organizacji działalności han-
dlowej w dwóch wymiarach: organizacji statycznej (tworzenie struktur) i organizacji dy-
namicznej (organizacji procesów). Jako takie wyrażają, w formie dużej i trafnej syntezy, 
całość problematyki organizacyjnej sklepu. Do tego nurtu rozważań nawiązuje kolejny 
rozdział, dotyczący zasobów pracy – kształtowania struktur zawodowo-kwalifikacyjnych 
i zasad organizacji pracy zespołów pracowniczych. Autorzy trafnie podkreślają znaczenie 
kompetencji personelu, kulturę organizacyjną, osobowość, potrzebę i umiejętności pracy 
w zespołach pracowniczych (R-7). Swoistym przedłużeniem problematyki „czynnika ludz-
kiego” w przedsiębiorstwie handlowym są zagadnienia „sprzedaży osobistej”. Są one jednak 
ujęte w perspektywie funkcji personelu w marketingowym procesie świadczenia usług han-
dlowych, ich jakości i promocji (R-8). Właśnie ta ostatnia funkcja i powinność jest rdzeniem 
analizy omawianego procesu sprzedażowego. Akcent na promocję, lub szerzej – komunika-
cję osobistą, opartą na gruntownej wiedzy merytorycznej i interpersonalnej – jak konstatują 
Autorzy, jest zasadniczym wymogiem właściwych, nowocześnie pojmowanych funkcji i za-
dań personelu firmy handlu detalicznego, w tym placówki sprzedażowej.

Istotnym uwarunkowaniem sukcesu sprzedażowego placówki handlowej jest merchan-
dising. Tej kategorii, wyrażającej marketingowe ukierunkowanie systemu funkcjonowania 
placówki detalicznej, został poświęcony rozdział 9. Obszar analizy jest szeroki i obejmu-
je zasady merchandisingu, funkcje i znaczenie, organizację i zarządzanie, tak na poziomie 
asortymentu, jak i całej placówki handlowej. Do tej problematyki ściśle nawiązują zagadnie-
nia estetyki i klimatu handlowego – w szczególności „atmosfery zakupowej”, stanowiącej 
istotny element merchandisingu i tożsamości placówki (R-10). 

Rozważania zamyka ważna, syntetyczna refleksja na temat sprawności i skuteczności  
działań marketingowych sklepu, a szerzej – firmy handlu detalicznego, wydajności pracy 
i ekonomicznej (finansowej) efektywności. Autorzy trafnie podkreślają wzajemne związki 
i zależności pomiędzy tymi trzema wymiarami - aspektami oceny i potrzebę doskonalenia 
metodologii pomiaru efektów marketingu i efektów całego przedsiębiorstwa handlowego. 

Ważnym uzupełnieniem książki jest słownik terminów specjalistycznych (s. 205-215). 
Reasumując, wartością opiniowanej pracy jest interesujące przedstawienie  problematyki 

„ochodnej prevádzky” – działalności handlowej – funkcji, struktur i procesów usługowych 
placówki detalicznej. W tym wymiarze praca ta wpisuje się w  studia w zakresie nauk han-
dlowych i marketingu handlu. Jest pracą napisaną w sposób przejrzysty, ma ścisły, logiczny 
tok rozumowania. Jej podstawą są pogłębione studia literatury oraz własne, szerokie  do-
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świadczenia naukowe i dydaktyczne Autorów. Pragnę podkreślić, iż opiniowana praca ma 
nie tylko znaczenie poznawcze, lecz także – poprzez swoją strukturę i układ redakcyjny – 
istotne wartości dydaktyczne. Może stanowić ważną zachętę do studiów o charakterze kom-
paratywnym nad handlem detalicznym w wymiarze międzynarodowym – polskich i sło-
wackich porównań literaturowych. Do takich studiów porównawczych – przy niewielkim 
stosunkowo wysiłku translacyjnym – zachęcam pracowników naukowych i studentów, dla 
których bliskie są zagadnienia handlu wewnętrznego, w tym handlu detalicznego. 


