
Příloha 1: Návštěvnost prodejen s potravinami (Gfk, 2017a) 

 



Příloha 2: Reklama v televizi 

Čím vším reklama stimuluje zákazníky, uvádí příklad reklamy na rozpustnou kávu 

Nescafé Classic od společnosti Nestlé ČR. Televizní spot byl v rozsahu 40 s a kratší verze 30 

s vysílán na televizních kanálech TV Nova a TV Prima po dobu 2 týdnů. Cílem bylo zvýšit 

pozornost značky jako takové, zvýšit značku na celkovém trhu káv v ČR a zvýšit prodej kávy 

zejména mezi spotřebiteli, kteří konzumují zrnkový i mletý typ kávy. Za ústřední postavu 

reklamy byl zvolen herec Jiří Macháček. Celebrita vystupuje v červeném županu za zpěvu 

originální písničky, jež je situována do krásného příjemně naladěného rána. K zakoupení kávy 

nahrávala probíhající soutěž o červený župan vystavená na MHD prostředcích. Na propagaci 

kávy se zasloužili také figuranti jako např. studenti, pejskaři či maminky s kočárkem, kteří 

byli taktéž oblečeni do červeného županu. Soutěž probíhala formou zaslání kódů získaných ze 

zakoupených káv či z webových stránek. V některých prodejnách stály stánky s hosteskami, u 

kterých se navíc soutěžilo o zajímavé ceny. Místo vystavení kávy bylo zviditelněno tzv. shelf 

stoppery, což jsou pruhy z papíru či umělé hmoty. Umístěny byly kolmo do uličky, kde byly 

kávy uloženy. Kromě toho byla vytvořená speciální webová stránka a zpřístupněna bezplatná 

telefonní linka. Marketingová strategie se vydařila. Měsíc před vysíláním kávu nakupovalo 52 

% lidí a po měsíčním odvysílání se zvýšilo číslo spotřebitelů na 80 %. Taktéž se zvýšil nákup 

u zákazníků mající rádi kávu rozpustnou i zrnkovou kávu a to na hodnotu 76 % (Přikrylová, 

Jahodová, 2010, s. 59-60). 



Příloha 3: Smyslový marketing – příklady marketingových manévrů  

Barvy působící na člověka 

 

Příloha uvádí příklady jednotlivých barev, které působí na člověka, jejich barevnou 

kompozici, barevně a světelně laděné a řešené prostory.  

Vysekalová (2012, s. 95-99) a Chadt (2017, s. 37-38) popisují vyjádření jednotlivých 

barvev: 

Červená – vzrušení, zloba, vznešenost, energická akce, barva moci a revoluce. Zvyšuje 

krevní tlak, pulz a zrychluje dýchání, povzbuzuje chuť k jídlu. Vyvolává silné intenzivní 

emoce, má vliv na zhoršení soustředění a koncentraci. Je využívána k přilákání zákazníka. 

Oranžovočervená – zvyšuje psychologické i fyziologické aspekty barvy předešlé. Je 

charakteristická pro bohatství, slunce, pocit radosti. Jedná se o barvu asociovanou 

s pomerančem a pomerančovou šťávou. Značí inovaci, slouží k přilákání pozornosti stejně 

jako žlutá barva.  

Tmavočervená barva – klid, příměří a spravedlnost. 

Modročervená – vynucená zdrženlivost. 

Růžová – volnost, energie, osvobození, něžnost. Zaměřuje se na ženy, je symbolem 

melancholie, opojení a jemnosti.  

Tmavomodrá – klid, nastolení harmonie, spokojenosti. Je barvou rozjímání a hlubin. 

Modrá – klid, věrnost, láska, oddanost. Bývá spojována se sladkou chutí. Dle toho byl cukr 

kdysi balen do modrého obalu, dodnes se vyjímá na papírovém obale kostkového cukru. Je 

známkou pocitu důvěryhodnosti a kvality.  

Světle modrá – neklade žádné nároky, po červené je nejvíce oblíbená. Vyvolává pocit touhy, 

ticha a vzduchu. 

Zelenomodrá – napětí. Světlý odstín je typický pro sanitární sterilitu. 

Fialová – sugestivnost – lidé s nižším intelektem ji přijímají, lidé s vyšším intelektem ji 

odmítají. Oblíbená je u prepubertálních dětí, dětí s nižším intelektem, homosexuálů, těhotných 

žen. Skrývá v sobě tajemství vyvolávající znepokojení. Jedná se o barvu harmonie protikladů. 

Značí feminitu, eleganci a moudrost, je cílená zejména na ženy.  

Zelená – naděje, obrací se k přírodě, ekologii. Značí progresi, pro oko znamená uklidnění.  

Žlutozelená – otevření se, vzbuzuje k navázání kontaktu. 

Hnědozelená – poloviční otevřenost. Vyvolává potřebu většího přijímání než dávání. 

Žlutá – slunce, které uvolňuje a šíří energii, osvobozuje, vyvolává pocit veselí, závist. 

Asociuje se souladem a harmonií. Nejvíce zatěžuje oko, což vyvolává strhávání pozornosti.  



Zelenožlutá – bránění uvolnění napětí. Je typická pro frigidní ženy a impotentní muže.  

Hnědožlutá – pohoda mysli. 

Červenožlutá – radost a prožívání. 

Zlatá – zářící štěstí. 

Hnědá – vitalita, země, tělo, pocit bezpečí, barva tradice a zdrženlivosti, jistoty a pořádku, 

zobrazuje realitu.  

Šedá – psychologicky znázorňuje hranici mezi prostory, neutrální barva. 

Tmavošedá – vzrušení, tělesné uspokojení. 

Světlošedá – výhled na lepší budoucnost. 

Bílá – uvolnění, útěk, svoboda, nevinnost, nový počátek, mír, chlad a čistota. Zvětšuje 

prostory, je simulantem pro myšlení. Ve spojení s barvou černou, zlatou nebo stříbrnou 

vyjadřuje luxus a eleganci.  

Černá – konečné rozhodnutí, smrt, nicota a absolutní odříkání, demonstrace vzdoru. Je 

symbolem pro negativní věci, zlo. Spolu s bílou barvou tvoří největší kontrastnost. Cíleně 

bývá propagována zejména u mužů.  

Příklady barevných provedení výrobků: růžová barva minerální vody značky Evian byla 

vybrána z důvodu symboliky miminek. Je často podávána v porodnicích. Pro Coca-Colu je 

typická barva červená, pro Pepsi modrá a s mléčnými výrobky je asociována barva bílá a 

modrá (Krofiánová, 2009). 

Kombinace barev: stříbrná a zlatá barva vyvolávají pocit prémiové ceny. Žlutá a stříbrná 

cena je symbolem pro snížené ceny (Jesenský et al., 2018, s. 58). 

Kombinace barev červené, oranžové a žluté jsou typické pro stimulaci zrychleného pojídání 

potravin (Chadt, 2017, s. 38). 

Při plánování barevného řešení prostoru prodejny se nevybírají více jak dvě pestré 

barvy. Třetí možnou kombinací by byla barva nepestrá. Dává se pozor na možnost odlišného 

odstínu barvy při volbě barvy a jejím tiskem. Barevnost místa je jedinečná a charakteristická 

pro daný produkt, je odlišitelná od konkurence a reprezentuje dané výrobky (Boček, Jesenský, 

Krofiánová, 2009, s. 48). 

Barvy mají vliv na vnímání velikosti prostoru. Čočka oka optimálně vnímá světlo 

střední vlnové délky, což způsobuje, že při vnímání barvy červené a žluté dopadá světlo za 

sítnici. Tím se jeví předměty s uvedenými barvami bližší, těžší a větší. Naopak při vnímání 

barev fialové a modré předměty nabývají vzdálenějšího, menšího a lehčího dojmu 

(Vysekalová, 2012, s. 94). Např. stejně velká modrá plocha bere na dojmu menšího rozměru 

než žlutá plocha. Převládající barva tmavá či světlá, teplá nebo chladná mohou ovlivňovat 

velikost objektu. Sytost barvy zase určuje dojem hmotnosti – jak je výrobek těžký. Krabice 



syté tmavé barvy působí těžším dojmem než krabice ve světlé vybledlé barvě. To platí např. u 

bílé barvy, ve které je charakteristická u většiny velkých elektrospotřebičů. Barvy mohou 

vyvolávat pocit pohybu. Teplé barvy mají přibližující efekt narozdíl od studených, které 

výrobek smršťují. Bylo prokázáno, že určitý stupeň osvětlení může tlumit některé nepříjemné 

zvukové frekvence. Tmavé barvy mají využití ve slunečném prostředí s ostrými tóny a 

naopak.  

Také základní chuťové vjemy bývají asociovány s určitými barvami – růžová je 

spojována se sladkou chutí, žlutá s kyselou, oranžová s pálivou. Někdy si barva a vůně mohou 

odporovat, jak je tomu např. mezi vanilkou a modrozelenou barvou. Barvy mohou evokovat 

také výrazné emoční reakce, proto bývají např. stánky s rychlým  občerstvením oděny do 

živých a teplých barev (Boček, Jesenský, Krofiánová, 2009, s. 51-52). 

 

Hudba působící na člověka 

Jak funguje hudba v reklamě? Ve výsledku lze vyložit jejich podmíněné a 

nepodmíněné působení tak, že jedinec chová určité sympatie k hudbě, která je spojena 

s výrobkem. Jakmile zákazník zahlédne výrobek v regálu, vybaví se mu líbivá hudba 

(Bačuvčík, 2014, s.192-193). 

Následující příklady názorně ukazují, jak lze využít hudbu k marketingovým 

manévrům: 

▪ Boček, Jesenský, Krofiánová (2009, s. 48) uvádí příklad, kdy byla ve vinotéce 

zákazníkům pouštěna klasická hudba, jež vedla k nakupování dražšího sortimentu vín.  

▪ Ve studii autorů North, Hargreaves, McKendrick z roku 1999 bylo zjištěno, že při 

vysílání německé a francouzské hudby zákazníci vybírali víno dle přehrávané skladby. 

V okamžiku, kdy byla spuštěna francouzská hudba, prodávala se zejména francouzská vína a 

naopak, při německých skladbách lidé více nakupovali vína pocházející z této země 

(Vysekalová, 2004, s. 69). 

▪ Klasická hudba pojí určitý příběh a myšlenku, čeho využívá reklama na kukuřici 

Bonduelle („Vilém Tell“) (Bačuvčík, 2014, s.168). 

▪ Jako podporu prodeje lze uvést vánoční melodie vystupující v reklamě na Coca-Colu 

(Bačuvčík, 2014, s.187). 

▪ V reklamě na Orion čokoládovou hvězdu, která jistě utkvěla ne jednomu člověku 

v hlavě, je uplatněná píseň od Jana Matoušky a Ondřeje Havelky (Bačuvčík, 2014, s.102). 

▪ Převzatou a upravenou hudbu lze nalézt např. v reklamě na Figaro – zde se jedná o 

melodii Figarova svatba od Mozarta, džusy značky Rauch Happy Day jsou doprovázené 

gospelovou písní Oh Happy Day (Bačuvčík, 2014, s.103).  



▪ Jiné „nakažlivé“ melodie představují reklamy na Milku („Milka, svou jemností tě láká, 

je nejlepší, co můžeš mít“ nebo melodie na jogurt Jogobella (Jogobella, Jogobella, přírodu 

hned u sebe máš, Jogobella, Jogobella, když na jogurt čas si uděláš“) (Bačuvčík, 2014, s.105).  

▪ Znělkami se mohou pochlubit reklamy na bonbóny Haribo („Haribo je veselý, svět 

dětí i dospělých“ nebo na tavený sýr Kiri („Kiri, Kiri, Kiri“) (Bačuvčík, 2014, s.112). 

▪ Při osobním prodeji byla zase využita známá melodie dodávky reprezentující mražené 

pochoutky Family Frost údajně pocházející ze 17. století ve formě švédské ukolébavky 

(Bačuvčík, 2014, s.187). 

Čich působící na člověka 

▪ Čich je vnímán hlouběji a déle. Na šálek kávy lákají zaměstnanci známé vídeňské 

kavárny Café Havelka, kde ráno před otevírací dobou podlahu posypou čerstvě umletou 

kávou. Po zametení se uvolní vůně. Působení vůně však může působit na každého jedince 

jinak, ba kontraproduktivně. Proto je vhodné, aby bylo nakupování navozené zejména 

příjemným prostředím (Vysekalová, 2012, s. 102).  

▪ Pekárny jsou většinou situovány v blízkosti vchodu, aby procházející návštěvníci 

zachytili vůni čerstvě upečeného pečiva. Aroma navodí pocit hladu a navíc navýší prodej 

másla, marmelády a vše, co se k němu hodí. Některé evropské pekárny dokonce vypouštějí 

charakteristickou leč umělou vůni záměrně skrze větráky (Lindström, 2009, s. 143). 

Pohyb působící na člověka 

▪ Impulz bývá ke spontánnímu nákupu často vyslán v průběhu práce zaměstnanců, kteří 

zrovna doplňují nebo přerovnávají zboží (zejména před pokladnami). Hodně lidí sáhne právě 

po tomto doplňovaném zboží (Hammond, 2012, s. 159, 164).  

▪ Obchody Krispy Kreme prodávající koblihy využily pečení koblih přímo před zraky 

zákazníků. Nejenže se účastnili procesu přípravy, ale také zavětřili jejich vůni. Většinou se 

pekly v době obědu nebo pozdního odpoledne (Hammond, 2012, s. 163).  



Příloha 4: Vzor dotazníku 

DOTAZNÍK 

Vážená paní/ vážený pane/ vážený kamaráde, 

jsem studentkou 3. ročníku oboru Nutriční terapeut na 1. LF Univerzity Karlovy. K 

ukončení mého studia musím obhájit bakalářskou práci, k níž mi pomůže průzkumové šetření 

prostřednictvím tohoto dotazníku. Téma práce zní „Monitoring chování české populace ve 

vztahu k nakupování potravin“.  

Tímto bych Vás chtěla poprosit o zodpovězení následujících otázek, které mi poslouží 

k odhalení stanovených cílů a hypotéz. Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity 

pouze pro zpracování mé práce. 

Velmi děkuji za správnost odpovědí, ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem. 

Instrukce  k  použití  vyplnění:  

Prosím, odpovídejte po aktuálním ukončení nákupu potravin, s účtenkou v ruce. Odpovědi s 

kulatou odrážkou mají pouze 1 odpověď, v odpovědích s odrážkou ve tvaru čtverce je více 

možných odpovědí, jiné odpovědi obsahují pole pro doplnění textu. Řada otázek obsahuje 

navíc řádek pro jinou odpověď. 

 

1. Jaká je Vaše národnost? (zda jiná než česká, prosím nevyplňujte dotazník)  

 

o Česká  

o Jiná 

 

2. Vyberte Vaše pohlaví:  

 

o Žena  

o Muž  
 

 

3.a Doplňte Vaši aktuální VÁHU (kg): ___________________ 

3.b Doplňte Vaši aktuální VÝŠKU (m): __________________  

4. Kolik je Vám let? 

o 10 – 20  

o 21 – 30  

o 31 – 40  

o 41 – 50  

o 51 – 60  

o 61 – 70  

o 71 a více  



5. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?  

o Řadový zaměstnanec  

o OSVČ  

o Student  

o V důchodu  

o Mateřská dovolená  

o Nezaměstnaný  

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

o Základní škola  

o Střední škola bez maturity  

o Střední škola s maturitou  

o Vysoká škola  

o Stále studuji  

7. Do které příjmové kategorie patříte?  

o Méně než 7999 Kč / měsíčně  

o 8 000 – 12 999 Kč / měsíčně  

o 13 000 – 15 999 Kč / měsíčně  

o 16 000 – 20 999 Kč / měsíčně  

o 21 000 – 29 999 Kč / měsíčně  

o 30 000 a více Kč / měsíčně  

8. V jakém kraji žijete?  

o Hlavní město Praha  

o Středočeský kraj  

o Jihočeský kraj  

o Plzeňský kraj  

o Karlovarský kraj  

o Ústecký kraj  

o Liberecký kraj  

o Královéhradecký kraj  

o Pardubický kraj  

o Kraj Vysočina  

o Jihomoravský kraj  

o Olomoucký kraj  

o Zlínský kraj  

o Moravskoslezský kraj  

9. Jak často nakupujete potraviny?  

o 1x za týden  

o 2 – 3x za týden  

o Každý den  



o Jiné: ___________________ 

 

10. Jakou částku na osobu měsíčně obvykle utratíte za nákup potravin?  

o Méně jak 1 000 Kč  

o 1 001 – 2 000 Kč  

o 2 001 – 3 000 Kč  

o 3 001 – 4 000 Kč  

o 4 001 – 5 000 Kč  

o 5 001 a více Kč  

11. Pro koho byl určen dnešní nákup potravin?  

o Pro sebe  

o Rodinu  

o Rodiče  

o Prarodiče  

o Sousedy  

o Kolegy  

o Jiné: ___________________ 

12. Plánovali jste si seznam pro dnešní nákup potravin?  

o ANO  

o NE  

13. Zakoupili jste při dnešním nákupu potravinu, kterou jste neměli v úmyslu?  

o ANO  

o NE  

14. Zda jste zodpověděli v předešlé otázce ANO, kolik jich bylo? (Uveďte prosím 

konkrétní číslici)  

 

 ___________ 

 

15. O jaký typ nákupu se jedná?  

o Běžný  

o Na oslavu  

o Na dovolenou  

o Jiné: ___________________ 



o 16. Proč jste dnes zakoupili potravinu, kterou jste neměli původně v plánu?  

▪ Měl(a) jsem chuť  

▪ Na základě doporučení známých  

▪ Na základě reklamy  

▪ Zaujala mě  

▪ Byla ve slevě  

▪ Jiné (doplňte): ___________________ 

17. Snažíte se nakupovat zdravě (tzn. omezovat cukry, polotovary, tučné a 

živočišné potraviny, uzeniny, naopak jíst dostatek celozrnných potravin, ovoce, 

zeleniny, luštěnin, netučných zakysaných mléčných výrobků)?  

o Rozhodně ANO  

o Spíše ANO  

o Rozhodně NE  

o Spíše NE  

18. Uveďte prosím dle vzorového příkladu potraviny, které jste zakoupili „navíc" 

Př.: Selský jogurt bílý 3,5% tuku, Hollandia, 200g  

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

  

19. Myslíte si, že potraviny, které jste koupili bez původního záměru jsou výživné 

a zdravé?  

o Rozhodně ANO  

o Spíše ANO  

o Rozhodně NE  

o Spíše NE  

20. Vyhazujete potraviny?  

o Rozhodně ANO  

o Spíše ANO  

o Rozhodně NE  

o Spíše NE  



21. Zda vyhazujete potraviny, jak často?  

o Nikdy  

o 1x za týden  

o 1x za měsíc  

o Častěji  

o Jiné: ___________________ 

22. Jestliže vyhazujete potraviny, o jakou druhovou skupinu se nejčastěji jedná?  

▪ Ovoce  

▪ Zelenina  

▪ Pečivo  

▪ Mléčné výrobky  

▪ Maso  

▪ Sladkosti  

▪ Jiné: ___________________ 

23. Na základě čeho vyhazujete potraviny?  

▪ Zkazila se  

▪ Prošlá záruční doba  

▪ Nechutná mi  

▪ Jiné: ___________________ 

  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Příloha 5: Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI (Svačina.; Müllerová; Bretšnajdrová, 

2013, s. 106) – použití při vypočítání BMI během zpracování dotazníkové databáze 

 

Kategorie BMI 

Podvýživa do 18,4 

Normální hmotnost 
18,5 – 

24,9 

Nadváha 25 – 29,9 

Obezita I. stupně (mírná) 30 – 34,9 

Obezita II. stupně (střední) 35 – 39,9 

Obezita III. stupně 

(morbidní) 
> 40 

 

 


