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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje využití gamifikace v marketingové komunikaci v 

místě prodeje. Gamifikace, tedy fenomén aplikace herních principů v neherním prostředí, 

je v současné době jeden z nejrychleji rostoucích trendů marketingu a je využívána 

v mnoha odvětvích. Práce se zaměřuje na využití a roli gamifikace a herních principů 

přímo v místě prodeje, kde pomáhá značkám zaujmout zákazníky, navázat s nimi vztah a 

potenciálně tak naplnit jejich marketingové cíle. Cílem teoretické části práce je definovat 

pojmy potřebné pro praktickou část, dále zasadit gamifikaci do kontextu teorie her a 

herních principů a ty dále definovat. Práce shromažďuje teoretické informace a koncepty 

ke gamifikaci jako k in-store komunikačnímu nástroji a na jejich základě konstruuje 

strategii pro správnou implementaci gamifikace v místě prodeje. Praktická část práce se 

věnuje konkrétním případovým studiím aplikace herních prvků v in-store komunikaci, 

které jsou následně zhodnoceny na základě konceptů a kritérií definovaných v teoretické 

části práce. 

Abstract 

This thesis focuses on the use of gamification in in-store marketing communication. 

Gamification, as a phenomenon of implementing game mechanics and principles in a 

non-gaming environment, is currently one of the fastest growing trends in marketing and 

is used across its different fields. This thesis focuses on the direct application of 

gamification and game mechanics at the point of sale, where it has the potential to engage 

customers, establish relationships and thus help brands to meet their marketing goals. The 

aim of the first part is to define the terms needed, define gamification itself as a part of 

game theories and game context. Also, to collect scientific data, researches and available 



  

information on gamification as an in-store marketing tool, which will be used as a basis 

to construct a strategy for proper implementation of gamification at the point of sale. The 

second part of the thesis serves several case studies, mapping implementation of 

gamification at the point of sale, which are subsequently evaluated on the basis of 

concepts and criteria defined in the first part of the thesis.  
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Úvod 

Tato práce se věnuje využití gamifikace v marketingové komunikaci v místě 

prodeje. Gamifikace, tedy fenomén aplikace herních principů v neherním prostředí, je v 

současné době jeden z nejrychleji rostoucích trendů marketingu. Jedná se o významnou 

součást marketingové komunikace a spadá do podlinkové části komunikačního mixu. 

Gamifikace je využívána v mnoha odvětvích, od online marketingu, přes spotřebitelské 

soutěže, až po HR marketing či vzdělávání. Tato bakalářská práce se bude zaměřovat na 

roli gamifikace a herních principů v místě prodeje, kde má jakožto transformace obyčejné 

aktivity na hru potenciál zpříjemnit zákazníkům zážitek z nákupu. Gamifikace tak může 

značkám pomoci navázat se zákazníky vztah v klíčovém momentně nákupního 

rozhodování, které může příznivě ovlivnit a podpořit prodej. 

Bakalářská práce bude členěna na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část práce si primárně klade za cíl vyložit a teoreticky ukotvit pojem 

gamifikace pomocí odborné literatury a dostupných vědeckých studií, přiblížit čtenáři 

herní mechanismy a zmapovat příležitosti, jak se dá gamifikace využít. Práce se bude 

věnovat i herní motivaci z psychologického hlediska a typologii hráčů podle Richarda 

Bartla, z jejíž definice bude práce čerpat v praktické části. Cílem první části práce je 

rovněž teoreticky vymezit pojmy a oblasti, které bude práce využívat. Cílem praktické 

části práce je najít a následně popsat praktické příklady využití gamifikace v 

marketingové komunikaci v místě prodeje a tyto příklady následně popsat a zhodnotit 

s pomocí konceptů shromážděných v teoretické kapitole.  
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1. Marketingová komunikace v místě prodeje 

In-store marketingová komunikace neboli marketingová komunikace v místě 

prodeje je v rámci komplexu marketingové komunikace součástí podlinkových aktivit, 

respektive podpory prodeje (Jesenský a kol., 2017, s. 32). 

„Hodnotu dnes již neposkytují výrobky či služby, které zákazníkům značky 

nabízejí, nýbrž zkušenosti a zážitky, které si zákazník z kontaktu se značkou odnáší“ 

(Leboff, 2011, s. 91).  

Jak již bylo zmíněno výše, gamifikace může značkám v místě prodeje pomoci 

vytvořit jedinečný zážitek, navázat vztah se zákazníkem a tím ovlivnit jeho nákupní 

rozhodování. Na základě těchto faktorů může správně implementovaná gamifikační 

strategie vést k naplnění krátkodobých i dlouhodobých cílů značky, například ke zvýšení 

prodejů, ke koupi konkrétních produktů a podobně. Gamifikace může být rovněž 

samotným benefitem, který potenciálně motivuje zákazníky k návštěvě prodejny (GOC 

Retail, 2017). 

 

1.1. Podpora prodeje 

Karlíček (2016, s. 95) definuje podporu prodeje jako “soubor pobídek, které 

stimulují okamžitý nákup a využívají krátkodobých podnětů zaměřených na stimulaci a 

urychlení prodeje a odbytu.” 

1.1.1. Nástroje podpory prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje komplex nástrojů a technik, které působí na nákupní 

chování zákazníka. Mezi klasické nástroje podpory prodeje patří zejména pobídky 

založené na snížení ceny (přímé slevy, letáky, výhodná balení). Dále techniky, kdy je 

cílová skupina aktivována k vyzkoušení produktu (ochutnávky, sampling). Součástí 

podpory prodeje jsou i techniky, které cílovou skupinu obdarovávají věcnou odměnou 
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(prémie, reklamní dárky, soutěže). Mezi nástroje podpory prodeje řadíme i věrnostní 

programy. Jak již bylo nastíněno v úvodu kapitoly, do podpory prodeje se řadí i 

komunikace v místě prodeje, nazývána také jako in-store marketingová komunikace, 

nebo POS/POP komunikace (Karlíček, 2016, s. 95). V kontextu in-store marketingové 

komunikace je nástrojem podpory prodeje také gamifikace.  

1.1.2. Cíle podpory prodeje 

Podpora prodeje má v obecném kontextu marketingové komunikace své 

specifické cíle. Profesor marketingu Gerard Tellis (2000, s. 290) jich ve své publikaci 

Reklama a podpora prodeje definuje pět:  

• poskytování informací o vlastnostech produktu, 

•  vytvoření povědomí o produktu nebo připomenutí produktu v okamžiku 

nákupu, 

• snižování rizik vyplývajících z koupě nového produktu, 

• nadchnout zákazníka pro produkt, 

• vytvoření dobré pověsti produktu. 

 

Podle Kotlera není cílem podpory prodeje pouze krátkodobé zvýšení tržeb nebo 

okamžité posílení značky, ale i celkové posílení pozice produktu na trhu a vybudování 

dlouhodobého vztahu se zákazníkem (Kotler a Keller, 2013, s. 518). 

 

1.2. In-store marketingová komunikace 

Marketingová komunikace v místě prodeje neboli in-store komunikace je tedy 

součástí podpory prodeje, která je rovněž jejím hlavním cílem. Je definována jako soubor 

reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny k ovlivnění 

nákupního rozhodování nakupujících (Boček a kol., 2009, s. 16). 
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Komunikace v místě prodeje je značně mocným nástrojem, jelikož působí na 

zákazníka v momentě rozhodování o nákupu produktu nebo služby. Atmosféra a prostředí 

prodejny mohou mít velký vliv na nákupní rozhodování zákazníků, nehledě na to, že řada 

zákazníků nemá předem jasnou preferenci konkrétní značky nebo produktu, a rozhoduje 

se až v prodejně. Proto není divu, že komunikaci v místě prodeje je věnována stále větší 

pozornost (Pelsmacker a kol., 2003, s. 415).  

Stejně jako platí u ostatních marketingových aktivit, i komunikace v místě prodeje 

je nejefektivnější, je-li součástí integrované komunikační strategie, tedy podpořena 

nadlinkovou komunikací, je v souladu s positioningem značky a předává požadované 

marketingové sdělení (Karlíček, 2016, s. 115). 

 

1.2.1. Cíle in-store marketingové komunikace 

Zatímco nadlinková reklama má za úkol budování značek a nabízí důvody, proč 

výrobek či službu vlastnit, hlavním úkolem in-store marketingové komunikace je podpora 

prodeje. Mezi její klíčové cíle tak patří zejména stimulace impulzivních nákupů, kterých 

se snaží dosáhnout prostřednictvím ovlivňování chování nakupujícího ve prospěch 

nákupu, respektive ve prospěch podporované značky nebo produktu. Za tímto účelem 

zprostředkovává in-store komunikace zákazníkům pozitivní zážitky, snaží se zajistit, aby 

strávili v prodejně co nejvíce času, chtěli komunikovat s personálem, utratili více peněz, 

a aby se do obchodu rádi vraceli (Jesenský a kol., 2017, s. 39). 

1.2.2. Funkce in-store marketingové komunikace 

Podle Jesenského (2017, s. 18) místo prodeje není jen prostor, kde jsou prodávány 

výrobky a služby. Je to především důležitý komunikační kanál, který by měli obchodníci 

a distributoři umět využít k vytvoření ojedinělého zážitku pro zákazníky, ke komunikaci 

s různými cílovými skupinami, k budování image značky a v neposlední řadě i ke stabilitě 

nebo růstu prodejů. 

Funkcí in-store marketingové komunikace můžeme definovat mnoho, mezi ty 

základní patří (Jesenský a kol., 2017, s. 40): 
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• posílení nákupního zážitku, 

• šetření času (usnadňuje orientaci, navigace), 

• usnadnění rozhodování, 

• inspirace k novým zkušenostem, 

• edukace, 

• budování značky, 

• zvýšení prodeje. 

 

Gamifikace může být nástrojem, který podpoří efektivitu jednotlivých výše 

popsaných funkcí in-store marketingové komunikace a za předpokladu přizpůsobení 

gamifikační strategie specifickým cílům, je možné ji implementovat do každé z nich.  

 

1.2.3. Nástroje in-store marketingové komunikace 

Dle Mapy struktury marketingových komunikací asociace POPAI Central Europe 

(2014), která zahrnuje detailní dělení podlinkových aktivit, lze nástroje podpory prodeje 

členit do dvou skupin, a to sice na humanizované a nehumanizované aktivity. Mezi 

humanizované aktivity můžeme zařadit ochutnávky, prezentace, nebo například 

merchandising. Součástí nehumanizovaných aktivit jsou nástroje využívané v 

marketingové komunikaci v místě prodeje, tedy například: 

• POP/POS média a prostředky (zahrnují veškerá fyzická propagační média, která 

se vyskytují na prodejní ploše, podporují prodej a zákazníci si je neodnášejí spolu 

se zakoupeným zbožím): stojany a poutače, plakáty, výkladní skříně, cenovky, 

podlahová grafika. Podle Karlíčka (2006, s. 115) je klíčovým POP médiem 

například i obal produktu.,  

• akce, slevy, letáky a kupony, 

• věrnostní systémy, 

• reklamní dárky a předměty, 

• in-store rádio, 

• komunikace prostřednictvím obalů, 

• hry a soutěže. 
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Hry a herní principy tedy fungují jako nástroj podpory prodeje v rámci 

komplexního systému marketingových komunikací. Mohou být i součástí 

humanizovaných aktivit, za předpokladu implementace herních prvků a gamifikace, 

například při organizování eventů za účelem podpory prodeje, ochutnávek, samplingu a 

podobně. 

Součástí podpory prodeje, respektive in-store marketingové komunikace a 

zároveň dalším prostorem pro implementaci gamifikace jsou i marketingové soutěže. 

Marketingovou soutěží se rozumí taková soutěž, která je organizována za účelem 

podpory prodeje, marketingových, nebo jiných aktivit organizátora. Hesková a Štarchoň 

(2009, s. 100) tyto soutěže charakterizují jako herní koncepty a rozdělují do kategorií: 

• Vědomostní soutěže. O výhře rozhoduje objektivní správnost odpovědi na 

položenou otázku. 

• Kreativní soutěže. Mechanika je založená na výběru nejlepšího příspěvku, a to 

na základě objektivních či subjektivních kritérií, která jsou předem stanovena. 

• Rychlostní a výkonnostní soutěže. 

• Soutěže s předem stanoveným pořadím. Výhercem je vlastník předem 

stanoveného pořadového čísla účtenky, hlasu, SMS zprávy a podobně. Hráč má 

možnost výsledek ovlivnit prostřednictvím zakoupení/zaslání více soutěžních 

prvků.  

• Soutěžní koncepty „každý vyhrává“. 

• Soutěže založené na náhodě. Typicky stírací losy, kola štěstí a podobně.  
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2. Gamifikace 

Gamifikaci lze volně přeložit jako přeměnu na hru nebo „zhernění“, nicméně 

jedná se pouze o přibližný překlad a vzhledem k faktu, že pojem gamifikace zatím nemá 

běžně užívaný český ekvivalent, bude práce používat pouze původní anglicismus. 

Dle kolektivu autorů zabývajících se výzkumem vlivu gamifikace na engagement 

v online aplikacích (PLOS ONE, 2017, s. 2) je větší pravděpodobnost, že lidé setrvají 

v činnosti, kterou považují za zábavnou nebo si jí užívají.  „Gamifikace je jednou z metod, 

pomocí které lze dosáhnout navázání interakce se zákazníkem a doručit mu zážitek, který 

si užije.“ 

Jedná se o koncept, který byl poprvé pojmenován v souvislosti s počítačovými 

hrami v roce 2002 a do obecnějšího povědomí se dostal okolo roku 2010 (Dale, 2014, s. 

82). V posledních letech pojem rychle nabývá na aktuálnosti, jak ilustruje graf níže, 

představující křivku četnosti jeho vyhledávání v nejčastěji používaném internetovém 

vyhledávači Google.  

 

Obrázek 1: Vývoj četnosti vyhledávání pojmu gamification ve vyhledávači Google v letech 2010-2019 

 

Ačkoli v posledních letech můžeme pojem gamifikace označit za tzv. buzzword, 

není tento pojem v literatuře zcela ustálen a existují různé přístupy k jeho interpretaci. 

Proto bude v následující kapitole představeno vícero definic.  



 

 

8 
 

2.1. Teoretický rámec pojmu 

Oxfordský slovník definuje gamifikaci jako „aplikaci elementů typických pro hru, 

herního smýšlení a herních principů do ostatních oblastí aktivit, například do online 

marketingu, za účelem vyvolání zákaznické interakce s produktem nebo službou“ (Oxford 

dictionaries, 2019). 

Autoři Zichermann a Cunningham ve své publikaci věnující se implementaci 

herních prvků do webových a mobilních aplikací definují gamifikaci následovně: The 

process of game-thinking and game mechanics to engage users and solve problems“, tedy 

jako proces aplikace herního myšlení a herní mechaniky k zapojení uživatelů a řešení 

problémů. Z jejich definice vyplývá, že hlavním cílem gamifikace je docílit interakce se 

zákazníkem, na jejímž základě můžeme dosáhnout požadovaného cíle. Na „řešení 

problémů“ je nahlíženo flexibilně, dle autorů může být gamifikace aplikována na 

jakýkoli problém, jež může být řešen prostřednictvím ovlivňování lidské motivace a 

chování (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 10). 

Dave Chaffey definuje gamifikaci jako proces aplikace herních principů a 

mechanik do obyčejné aktivity za účelem aktivního zapojení zákazníků prostřednictvím 

jejich odměnění, zaujetí nebo pobavení. Cílem úspěšné aplikace gamifikačních prvků by 

mělo být zvýšení zákaznické loajality (Chaffey, 2016, s. 309).  

Burke (2014, s.13) říká, že gamifikace se soustřeďuje na motivování hráčů 

směrem k naplnění jejich cílů se záměrem naplnění konkrétních cílů organizace, která 

gamifikaci implementuje.   



 

 

9 
 

2.2. Hra 

V předchozí kapitole byly představeny definice různě interpretující pojem 

gamifikace. Ze všech lze ale vyvodit, že se jedná o přeměnu na hru či herní prvek. Pokud 

budeme gamifikaci chápat jako koncept přinášející hru do obyčejné aktivity za účelem 

navázání interakce, je nutné zmínit, že se ve své podstatě nejedná o nic nového. 

V tomto kontextu se teorií hry zabýval například již nizozemský historik kultury 

Johan Huizinga v publikaci Homo ludens z roku 1938, kde označil člověka za hravého 

tvora a vyjádřil názor, že každý jedinec vyvíjí své schopnosti a možnosti prostřednictvím 

hry. Nastolil rovněž otázku herního charakteru kultury. Respektive svůj výklad založil na 

tvrzení, že hra je starší než kultura sama a kulturní systémy, jak je známe dnes, se 

vyvinuly z hravého chování člověka, jež se postupem času institucionalizoval (Huizinga, 

2000, s. 9-43). Dle Huizingy (2000, s. 19) je hra svobodným jednáním, vystoupením 

z obyčejného života a stojí mimo proces bezprostředního uspokojování nezbytných 

potřeb. 

V kontextu této práce je důležitý pojem „magický kruh“, který ve svém díle 

Huizinga představil, a který označuje ohraničenou oblast, kde se hra odehrává. Uvádí, že 

pokud hráč do této oblasti – ať už pomyslně nebo reálně – vstoupí, automaticky přistupuje 

na pravidla hry a zapomíná na pravidla skutečného světa, neboť skutečností se pro něj 

stává hra (Huizinga, 2000, s. 11-16). Tato myšlenka je stěžejní pro správné využití 

gamifikace pro marketingové účely. Správná strategie implementace gamifikace nám 

umožní zákazníka lehce zapojit do aktivit, které za normálních okolností považuje za 

všední, nezajímavé nebo dokonce obtěžující. 

Podle Erica Berneho je hra „řada transakcí, jež vede k tomu, aby se hráči 

vyplatila“ (Vybíral, 2000, s. 169). 

Teorií hry se zabýval i francouzský sociolog Roger Caillois, zejména ve své 

publikaci Hry a lidé z roku 1958. Dle Cailloise tkví základní podstata hry v její 

dobrovolnosti a – podobně jako u Huzingy – v její separaci od běžného života (Caillois, 

1998, s. 9). Caillois hru definuje prostřednictvím kritérií, jež musí splňovat nebo 
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obsahovat a jimiž – mimo výše zmíněné dobrovolnosti a separace – jsou: nejasnost 

výsledku, neproduktivita, pravidla a fiktivnost (Caillois, 1998, s. 10). 

V dalších kapitolách publikace pak Caillois hry hierarchizuje pomocí dvou 

definovaných skupin – paidia a ludus. Hry spadající do kategorie ludus mají jasně daná 

pravidla a jsou komplexnější, například šachy. Oproti tomu hry typu paidia mají otevřený 

průběh a nejasný konec, například běžecký závod (Caillois, 1998, s. 12). Caillois (1998, 

s. 12-26) pak dále rozděluje hry do čtyř podkategorií podle jejich cíle, na:  

• Agón. Hry typu agón jsou založené na možnosti soupeření s cílem 

dosáhnout vítězství. Hráči těchto her nemohou spoléhat na (často pro hru 

typický) aspekt náhody a musejí protihráče přesvědčit o své převaze 

prostřednictvím znalostí, dovedností, zkušeností, nebo tréninku. Dobrým 

příkladem hry typu agón jsou šachy nebo sporty a obecně vzato všechny 

typy her, kde je pro výhru klíčové být lepší a zdatnější, než soupeř 

(Caillois, 1998, s. 14-17).  

• Alea. Oproti hrám typu agón tkví podstata her této kategorie ve výše 

zmíněném aspektu náhody. K vítězství ve hře typu alea je tedy jednoduše 

řečeno zapotřebí mít štěstí, hráč ve většině případů nemá možnost ve hře 

zvítězit čestně pouze na základě svých schopností. Dobrým příkladem her 

typu alea (pozn. z lat. „kostky“) jsou často hazardní hry, jako například 

kostky nebo ruleta (Caillois, 1998, s. 17-19). 

• Mimikry. Hry typu mimikry jsou založené na hraní předem určených rolí, 

které jako hráči přijímáme, vstupujeme-li do herního světa. Jedná se tedy 

například o divadelní hry, pantomimické předvádění, dětské hry „na 

rodiče“ a podobně (Caillois, 1998, s. 19-23).  

• Ilinx. Jedná se o hry, které spočívají v úmyslném navození pocitu závratě 

nebo šoku, který si jako hráči užíváme. Dobrým příkladem jsou například 

adrenalinové atrakce nebo rychlá jízda autem (Caillois, 1998, s. 23-26).  
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2.3. Motivace  

Vzhledem ke kontextu práce je nutné se věnovat i motivaci, jejíž důležitost 

spočívá ve faktu, že je hnacím motorem jakékoli činnosti. Ačkoli hra sama může být 

dobrou motivací pro další aktivitu nebo interakci, při tvorbě marketingové strategie, kam 

plánujeme implementovat herní prvky, je klíčové pochopit motivaci zákazníků ke hře a 

na ní pak gamifikační strategii postavit. Každý člověk očekává od hry něco jiného, za 

jiným účelem do ní vstupuje a jinak se v jejím průběhu chová. Porozumění odlišným 

typům hráčů a jejich motivaci je tedy pro úspěšnost gamifikovaného systému důležitým 

výchozím bodem. Zichermann a Cunningham (2011, s. 20) uvádějí čtyři hlavní 

motivátory:  

• možnost výhry, 

• zbavení se stresu, 

• zábava, 

• socializace. 

Otázkou, proč si lidé hrají, se zabývá i americký psychiatr Eric Berne, mimo jiné 

tvůrce transakční analýzy, který říká, že hra je zakořeněna v podstatě lidské existence a 

je každodenní součástí našeho života. Hry dle Berneho (2011, s. 19) působí na naše 

psychologické potřeby, ať už je naší motivací výhra, zlepšení sociálního statusu, zábava, 

nebo relaxace. 

Expertka na player experience a prezidentka společnosti XEO Design zaměřené 

na vývoj videoher Nicole Lazzaro (2004, s. 4-9) ve svém článku „Why we play games“ 

popsala čtyři druhy zábavy, které nám může hra přinést. Tyto druhy zábavy mohou být 

interpretovány rovněž jako čtyři různé druhy herní motivace. Jedná se o: 

• Hard fun – hlavní motivací hráče je v tomto případě soupeření, potažmo výhra. 

• Easy fun – hráč se soustřeďuje primárně na objevování herního systému. 

• Altered state fun – motivace hrát pro hráče tkví v pocitech, které mu hra přináší 

(uvolnění, vyhýbání se nudě, opomíjení okolního světa). 
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• Social fun – hlavní motivací ke hře je v tomto případě sblížení se s ostatními hráči 

a vzájemná interakce.  

 

2.4. Typologie hráčů 

Při implementaci gamifikace do marketingové strategie musíme, stejně jako herní 

motivaci cílové skupiny, pochopit i její herní chování. Jak již bylo nastíněno v předchozí 

kapitole, vnímání her se u různých lidí liší, různí hráči mají odlišné herní cíle i rozdílnou 

herní motivaci. I v jejich herním chování můžeme pozorovat podstatné rozdíly. Každý 

design gamifikace by tak měl začínat pochopením cílů a ambicí hráčů a usilovat o 

vytvoření zážitku, který hráče zapojí na emocionální úrovni a pomůže jim dosáhnout cíle, 

který je pro něj smysluplný (Burke, 2014, s. 27). Jelikož každý z hráčů má tyto cíle a 

ambice rozdílné, je zapotřebí si jednotlivé hráčské typy definovat. 

Typologií hráčů v tomto kontextu se podrobně zabýval britský spisovatel a 

odborník na herní psychologii Richard Bartle (1996, s. 1-16), který ve svém eseji definuje 

čtyři hlavní kategorie hráčů podle toho, které herní elementy si nejvíce užívají, 

následovně: 

• Achievers – hráči orientovaní na výhru, respektive primárně na postup v herním 

systému, sběrači bodů a hodností. 

• Socializers – hráči orientovaní na interakci s ostatními hráči, využívají hru 

zejména jako cestu ke společenské interakci. 

• Explorers – hráči orientovaní na objevování herního světa. 

• Killers – hráči orientováni na ovládnutí ostatních hráčů, na výkon, výhru, ale 

zároveň prohru ostatních (Bartle, 1996, s. 1-16). 

Bartle (1996, s. 6) dále dělí tyto 4 typy hráčů do dvou skupin podle toho, zda jsou 

orientováni na herní svět, nebo na ostatní hráče, tedy zda si užívají primárně akci, nebo 

interakci. Toto rozdělení nejlépe demonstruje následující graf.  
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Obrázek 2: Základní graf hráčských typů (Bartle, 1996, s. 6) 

 

Herními typy, jež definoval Richard Bartle, se dále zabýval i autor a herní 

developer Jon Radoff. Z jeho publikace „Game on: Energize your business with social 

media games“ vychází podrobnější charakteristika jednotlivých hráčských typů 

v následující kapitole, včetně zajímavých příkladů v podobě osobností z reálného světa u 

každého z nich. 

2.4.1. Achievers 

Hlavním herním cílem hráče typu achiever je sbírání bodů, zvyšování úrovní, 

postupné naplňování hrou definovaných cílů a obecně postup v herním systému. Tito 

hráči si ve hře kladou cíle a svou herní taktiku plně přizpůsobují jejich systematickému 

naplňování. Pro achievery je důležitá výhra a do jisté míry pocit, že mají svůj postup hrou 

plně pod kontrolou (Bartle, 2004, s. 162). 

Pro achievery je důležité (Radoff, 2011, s. 120):  

• měření postupu herním systémem – body, levely, hodnosti, 

• sledování herního „progressu“, 

• odemykání „achievementů“, získávání odměn za překonané překážky, 
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• sbírání objektů, které dělají hráče silnějším, nebo mu odemykají dosud 

nezpřístupněné herní funkce, 

• analýza a porozumění hernímu systému a jeho mechanikám. 

Jako příklad herního typu achievera z reálného světa Radoff (2011, s. 120) uvádí 

Warrena Buffeta.  

2.4.2. Socializers 

Pro hráče typu socializer je nejdůležitější interakce s ostatními hráči, což je 

zároveň i aspekt hry, který si nejvíce užívají. Někteří hráči rádi ve hře vystupují sami za 

sebe, jiní preferují hru prostřednictvím předem definované role. Společným specifikem 

pro všechny hráče tohoto typu je právě jejich orientace na lidský aspekt hry. Všichni 

socializeři si užívají společenskou interakci a ve hře jsou pro ně důležité emoce (Bartle, 

2004, s. 163).  

Socializery ve hře činí šťastnými (Radoff, 2011, s. 121):  

• být milován ostatními hráči, 

• získávat přátele a mít na ně vliv, 

• přidávat se k herním skupinám, nebo je vést, 

• poznávat nové lidi, 

• vytvářet si dobrou reputaci a prestiž, 

• spravovat herní lokace, které jsou frekventovaně navštěvovány ostatními hráči, 

• hrát role, 

• organizovat skupinové aktivity prostřednictvím hry. 

 

Jako příklad socializera žijícího v reálném světě Radoff (2011, s. 121) uvádí 

nejznámější americkou moderátorku, Oprah Winfrey. 
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2.4.3. Explorers 

Pro explorery (badatele, či průzkumníky) tkví největší radost ze hry v jejím 

zkoumání a postupném objevování herního světa a jeho mechanik. Exploreři se rádi ve 

hře „vrtají“, hledají zajímavé rysy a zjišťují, jak jednotlivé atributy hry fungují (Bartle, 

2004, s. 163). 

Exploreři se ve hře zaměřují na (Radoff, 2011, s. 121):  

• hledání nejlepších cest k důležitým herním lokacím, 

• hledání a poznávání herních lokací, které zatím jiní hráči neobjevili, 

• poznávání herního světa a chápání jeho celkové podstaty, 

• tvoření map, 

• luštění šifer a hledání pokladů. 

Příkladem explorera z reálného světa může být dle Radoffa (2011, s. 121) jeden 

z nejznámějších vědců vůbec, Stephen Hawking.  

2.4.4. Killers 

Hráči tohoto typu potřebují být ve hře dominantní vůči ostatním hráčům. Touží 

vyhrát, ale samotná výhra pro ně není dostačující, k radosti z výhry potřebují i vědomí, 

že někdo jiný prohrál. Zároveň pociťují potřebu cítit uznání a respekt ze strany ostatních 

hráčů. Pro killers (zabijáky) je často soupeření s protihráčem a jeho případné utrpení větší 

hodnotou než samotná výhra (Bartle, 2004, s. 164). 

Typické herní chování hráčů typu killers se projevuje zejména v následujícím (Radoff, 

2011, s. 123): 

• v potřebě vzbuzovat strach v ostatních hráčích,  

• ve specifickém chování typickém pro dominantního jedince, 

• ve snaze dostat se na vrchol všech herních žebříčků, 

• v prožitku z fyzického pociťování projevů adrenalinu,  

• v zálibě ve vyjadřování pýchy a nadřazenosti. 
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Příkladem osobnosti z reálného světa odpovídající charakteristikám herního typu killer 

může být několikanásobný vítěz Tour de France, Lance Armstrong (Radoff, 2011, s. 123). 

2.4.5.  Bartlův test 

Ačkoli název naznačuje, že autorem tohoto testu je Richard Bartle, není tomu tak. 

Test vytvořili v online prostředí autoři Erwin S. Andreasen a Brandon A. Downey. Test 

je konstruovaný jako soubor binárních otázek, jejichž zodpovězením se respondent 

dopracuje k převažující hráčské kategorii podle procentuální shody s charakteristikami 

každé z nich. Tento test pak příznačně pojmenovali Bartlův test, jelikož při jeho 

konstrukci vycházeli z výše zmíněného Bartlova eseje (Bartle, 2004, s. 178). Výsledkem 

Bartlova testu nikdy není jeden hráčský typ, nýbrž takzvaný Bartlův kvocient, který 

prostřednictvím počátečních písmen názvů jednotlivých hráčských typů ilustruje, které u 

daného respondenta převažují. Bude-li tedy například výsledek testu „ASK“, znamená to, 

že respondent, který testem prošel, nejvíce odpovídá charakteristikám achievera, 

významná část jeho herního chování je v souladu s chováním typickým pro socializera a 

některé charakteristiky, i když už v menší míře, sdílí s hráči typu killer. První písmeno 

kvocientu označuje, který hráčský typ u daného respondenta převažuje (The Bartle test 

of Gamer Psychology, 1999). 

Bartlův test je v této práci zmíněn zejména z toho důvodu, že může být velmi 

užitečným nástrojem při zpracovávání gamifikační strategie. Designérům gamifikačních 

systémů mohou výsledky testu posloužit jako nástroj k identifikaci cílové skupiny. Test 

je volně dostupný online. 

Výše definovaná typologie hráčů je stěžejním nástrojem pro pochopení cílové 

skupiny a přizpůsobení se jejím potřebám. Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, 

definice cílové skupiny a správná interpretace jejích preferencí a vzorců chování by měla 

být základním stavebním kamenem jakékoli marketingové strategie. Jelikož v případě 

gamifikace jsou cílovou skupinou potenciální hráči, slouží výše definovaná typologie 

právě k těmto účelům. Z typologie hráčů podle Richarda Bartla bude práce čerpat i 
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v praktické části za účelem definice cílové skupiny, případně komunikačního doporučení 

u jednotlivých případových studií.  

 
2.5. Herní mechaniky 

Na základě informací uvedených v předchozích kapitolách jsme tedy schopni 

rozdělit hráče na 4 základní typy podle toho, jaké rysy v jejich herním chování převažují 

a jaké herní elementy si nejvíce užívají. 

Porozumění hráči a přizpůsobení se jeho potřebám ale není jediným krokem 

k efektivnímu využití gamifikace. Klíčovým faktorem úspěšnosti je i design hry, 

respektive samotného gamifikovaného systému, který spočívá ve výběru správné herní 

mechaniky (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 35). 

Při designování gamifikační strategie pro marketingové účely je již položen její 

základní kámen, a to sice positioning značky a marketingová strategie produktu, který 

chceme gamifikací podpořit. Strategie implementace gamifikace za účelem podpory 

určité značky nebo produktu, by vždy měla navazovat na stávající marketingovou 

strategii.  

Autoři Zichermann a Cunningham (2011, s. 35) definují pro účely využití 

gamifikace v marketingové komunikaci základní framework (rámec), označovaný jako 

MDA (mechanics, dynamics, aesthetics), který slouží k analýze herních prvků a pomáhá 

nám navrhnout gamifikační strategii. Jednotlivé složky MDA modelu Zichermann a 

Cunningham (2011, s. 36) definují následovně:  

• Mechanics (mechaniky) – funkční složky hry, tedy herní prvky, které vytvářejí 

herní systém a jeho pravidla a umožňují konstruktérům hry ji řídit a mít hráče pod 

kontrolou.  

• Dynamics (dynamiky) – interakce hráčů s herní mechanikou, určují, jak se hráč 

v reakci na herní mechaniky ve hře zachová. 
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• Aesthetics (volně přeložitelné jako herní estetika) – sentiment, případně 

emocionální dopad na hráče. Herní estetika určuje, jak se hráč během herní 

interakce cítí, jaké mu hra přináší emoce. Herní estetika je výsledkem herních 

mechanik a dynamik. 

Herních mechanik, tedy základních stavebních kamenů jakékoli hry, existuje 

obrovské množství. Ne všechny z nich jsou však vhodné k účelům gamifikace. Autoři 

Zichermann a Cunningham, experti na design gamifikovaných systémů z jejichž díla 

Gamification by design práce často čerpá, uvádějí pět nejdůležitějších herních mechanik, 

respektive nástrojů, které při správném použití generují požadovanou hráčskou odezvu – 

estetiku (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 35). Tyto herní mechaniky se autorka 

pokusí nalézt v jednotlivých praktických příkladech implementace gamifikace 

v praktické části práce.  

• Points (body)  

• Levels (úrovně) 

• Leaderboards (žebříčky) 

• Badges (odznaky) 

• Challenges (výzvy, úkoly) 

 

2.5.1. Body 

Body, nebo jakékoli jiné veličiny sloužící k udržování skóre jsou srdcem každého 

herního systému (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 36). Body zároveň z pohledu 

designéra gamifikační strategie slouží primárně k monitoringu hráčské interakce. Fungují 

rovněž jako důležitý motivační prvek a dají se v podstatě považovat za herní měnu 

(Werbach a Hunter, 2012, s. 75). Sběr bodů ve hře motivuje zejména hráče typu achiever, 

jako měřítko pro srovnávání se s ostatními hráči pak hráče typu killer. Nicméně, body lze 

využít i mnoha jinými způsoby. Autoři Werbach a Hunter (2012, s. 72-73) definovali šest 

nejdůležitějších funkcí bodů a bodových systémů pro účely gamifikace:  
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• Body efektivně udržují skóre. Toto je nejtypičtější způsob, kterým se body pro 

účely gamifikace používají. Body slouží jako indikátor úspěchu či neúspěchu 

daného hráče a provázejí ho na celé cestě herním systémem. Body slouží rovněž 

ke stanovení rozmezí mezi jednotlivými úrovněmi.  

• Pokud lze hra vyhrát, body slouží jako determinátor vítězství. Pokud má 

navržený gamifikovaný systém takovou povahu, že jeho závěrem je výhra, mohou 

body sloužit k její jednoduché determinaci.  

• Body propojují prostup interním herním systémem se sběrem externích 

odměn. Tento způsob využití bodů a bodových systémů známe typicky například 

z věrnostních programů. Hráči sbírají virtuální body na zákaznickou kartičku 

(interním herním systémem je zde myšlen tento proces), které následně mohou 

vyměnit za reálné odměny nebo výhody. Body v tomto případě kvantifikují 

hodnotu odměny.  

• Body poskytují zpětnou vazbu. Rychlá, častá a srozumitelná zpětná vazba je 

klíčovým prvkem většiny herních designů a je velmi důležitá pro průběžné 

motivování hráčů, aby ve hře pokračovali. Body jsou jedním z nejjednodušších 

způsobů, jak zpětnou vazbu poskytnout.  

• Body jsou externím indikátorem hráčova postupu. V herních systémech, které 

propojují více hráčů nebo fungují na bázi sdílení, například na sociálních sítích, 

mohou body dobře posloužit jako srozumitelný indikátor postupu jednotlivých 

hráčů a přispívají k budování a snadné interpretaci herního statusu.  

• Body slouží jako zdroj cenných dat pro herního designéra. Body, které 

jednotliví hráči získají lze snadno sledovat a ukládat. V tomto případě slouží jako 

data, která umožní analyzovat důležité systémové metriky a provádět případné 

změny v herním designu.  

Pokud jako designér herního systému pochopíme podstatu bodů, můžeme je 

snadno využít tak, abychom splnili cíle, kterých chceme pomocí gamifikace dosáhnout. 

Zároveň je nutné bodový systém a způsob využití bodů těmto cílům plně přizpůsobit 

(Werbach a Hunter, 2012, s. 74). Na druhou stranu, nevýhoda bodů tkví v jejich 

omezenosti. Jednoduše řečeno, jeden bod je jeden bod a každý další pouze ilustruje 
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postup ve hře prostřednictvím konečného čísla. I to je jeden z důvodů, proč jsou stále 

častěji využívány odznaky, které mohou symbolizovat různé herní úspěchy mnohem 

komplexnějším a mnohdy i zábavnějším a atraktivnějším způsobem.  

2.5.2. Úrovně 

Úrovně slouží hráči jako ukazatel ilustrující momentální pozici hráče v herním 

systému. Mohou být definovány počtem bodů potřebným k jejich dosažení, případně 

jinými způsoby. Důležitým specifikem úrovní je, že nefungují na lineární bázi. Jinými 

slovy, pokud k dosažení úrovně 1 hráč potřebuje 100 bodů, neznamená to, že k dosažení 

úrovně 2 jich potřebuje 200. S každou dosaženou úrovní obtížnost té následující roste 

(Zichermann a Cunningham, 2011, s. 46). Základními rysy úrovní v dobře navrženém 

gamifikovaném systému jsou logičnost, rozšiřitelnost a flexibilita. Jinými slovy, systém 

úrovní by měl být pro hráče snadno pochopitelný, měli by vědět, jaké kroky je třeba 

provést k postupu do další úrovně a jak je o jejím dosažení hra informuje (Zichermann a 

Cunningham, 2011, s. 49). 

2.5.3. Žebříčky 

Žebříčky jsou hodnotící systémy, jejichž úkolem je monitoring pořadí a umožnění 

hráčům navzájem se srovnávat. Velká výhoda žebříčků spočívá v tom, že jsou ze strany 

hráče pochopeny téměř okamžitě. Jen malé množství hráčů potřebuje po pohledu na herní 

žebříček sekundární vysvětlení (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 50). 

Žebříčky slouží jako velmi jednoduchý, ale přesto účinný herní motivátor 

založený na srovnávání se se soupeřem. Pokud hráč A na základě žebříčku zjistí, že mu 

k dosažení hráče B, tedy svého soupeře, zbývá pouhých pár bodů, pravděpodobně vyvine 

větší úsilí k jejich zisku, než kdyby o této skutečnosti nevěděl. Vzhledem k tomu, že 

možnost srovnávání se s ostatními hráči může mít naopak i demotivační efekt, je důležité 

držet se definovaných pravidel, jak žebříčky pro účely gamifikace využít. 

Werbach a Hunter (2012, s. 77) tvrdí, že existuje mnoho způsobů, jak žebříčky 

přizpůsobit našemu hernímu systému, tak, aby nemusely být pouze statickou tabulkou, 
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která sleduje pouze jednu konkrétní metriku. Říkají, že pro účely gamifikace mohou 

žebříčky sledovat jakýkoli herní atribut, který chceme zdůraznit. V jednom herním 

systému pak může simultánně existovat vícero žebříčků, z nichž každý sleduje jinou 

metriku.  

Zichermann a Cunningham (2011, s. 50) uvádějí, že existují dva nejčastěji 

využívané typy žebříčků optimalizované pro účely gamifikace:  

• The no-disincentive leaderboard („neodrazující“ žebříček) Tento typ 

žebříčku se snaží vypořádat se s rizikem demotivace hráčů 

prostřednictvím odlišné metody zobrazení výsledků. V tomto případě je 

totiž pozice hráče vždy zobrazena ve středu žebříčku, nehledě na jeho 

faktické pořadí. Ve výseči žebříčku, která je hráči zobrazena, bude hráč 

obklopen soupeři, kteří jsou přesně za ním a těsně před ním. Tento způsob 

zobrazení žebříčku zaručí, že hráč nebude demotivován obrovským 

bodovým rozdílem, který ho dělí od předních příček žebříčku a zároveň, 

že bude přesně vědět, kolik bodů je potřeba získat, aby na žebříčku 

postoupil, případně aby se v žebříčku nepropadl (Zichermann a 

Cunningham, 2011, s. 50-51).  

 

• The infinite leaderboard (nekonečný žebříček) Specifikum žebříčků 

tohoto typu tkví v možnosti jeho personalizace za účelem neustálé 

existence daného hráče v dimenzi žebříčku. Hráč má v tomto případě 

možnost zobrazit si žebříčky podle kritérií, která jsou pro něj v danou 

chvíli nejrelevantnější. Například takové, kde pozice drží pouze jeho 

přátelé, hráči ze stejné lokace, hráči stejného pohlaví nebo hráči stejně staří 

(Zichermann a Cunningham, 2011, s. 52).  

2.5.4. Odznaky 

Odznaky fungují v herním prostředí jako vizuální reprezentace herních úspěchů. 

Do jisté míry mohou vzhledem ke své povaze nahrazovat body, neboť i pomocí odznaků 
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lze sestavit komplexní hodnotící systém. Jejich největší výhodou je jejich variabilita. 

Odznaky mohou reprezentovat dosažení určitého počtu bodů, odemknutí dosud 

nezpřístupněné herní funkce, vstup do nové úrovně, splnění stanoveného cíle a 

nepřeberné množství dalších herních milníků. Mohou být tedy snadno přizpůsobeny všem 

hráčským typům (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 55). 

U odznaků je důležitý i vizuální aspekt, měly by být navrženy tak, aby hráče 

motivovaly k jejich sběru, a to nejen svou podstatou. Výhodou využití odznaků pro účely 

gamifikace je právě velký prostor pro vizuální soulad se značkou nebo produktem, který 

má gamifikace podpořit (Werbach a Hunter, 2012, s. 74). 

Dobře konstruovaný systém odznaků má obrovský potenciál motivovat hráče, aby 

ve hře setrvali a systematicky postupovali v herním systému. Werbach a Hunter (2012, s. 

75) charakterizují čtyři motivační funkce, které odznakové systémy vykazují, je-li 

gamifikační strategie správně navržena:  

• Odznaky hráčům pomáhají při stanovení cílů a mají tak příznivý vliv na 

jejich motivaci. Odznaky mohou tyto cíle i reprezentovat.  

• Pokud má hráč přístup k výpisu odznaků, které lze ve hře získat, aniž by 

je vlastnil, mohou mu posloužit jako průvodce herním světem. Na základě 

shlédnutí dostupných odznaků si hráč formuje představu, co ho ve hře 

čeká, případně jaké kroky musí podniknout.  

• Odznaky jsou symbolem toho, co hráč již ve hře dokázal. Pokud jsou 

odznaky viditelné i pro ostatní hráče, slouží i budování herního statusu a 

reputace hráče.  

• Odznaky mohou do jisté míry fungovat i jako symboly příslušnosti 

k určité skupině hráčů. Podle Werbacha a Huntera (2012, s. 75) mají hráči 

vlastnící stejné odznaky tendenci se ve hře, která to umožňuje, sdružovat 

a vytvářet komunity.  
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2.5.5. Výzvy, úkoly 

Výzvy a úkoly dobře fungují jako motivační prvek směrem k typům hráčů, jejichž 

primárním cílem není pouze zvítězit. Tito hráči (především achiveres a explorers) si ve 

hře užívají zejména překonávání nejrůznějších překážek a zdolávání předem stanovených 

milníků (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 64). 

Tyto hráče můžeme v herním systému uspokojit prostřednictvím implementace 

různých misí a úkolů. Kontinuální systém výzev a úkolů, které hráči postupně plní, zajistí 

jejich angažovanost a motivaci ve hře setrvat. 

Dle Zichermanna a Cunninghama (2011, s. 65) je při konstrukci herního systému 

založeného na výzvách klíčová možnost jeho přizpůsobení jednotlivým hráčským typům. 

Zatímco někteří hráči preferují systematické plnění jedné výzvy za druhou, jiní se raději 

soustřeďují na ostatní herní atributy a výzvy plní jen pro občasné rozptýlení nebo 

výjimečně, za konkrétním herním účelem.  
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3. Gamifikace jako komunikační nástroj v místě 

prodeje 

V předchozích kapitolách byl teoreticky ukotven pojem gamifikace a byly 

představeny nejčastější typy hráčů a herní mechaniky, jejichž pochopení a správná 

interpretace jsou pro využití gamifikace zásadní. Nyní je důležité objasnit, proč může být 

využití gamifikace značce nebo produktu prospěšné právě v místě prodeje. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, gamifikace a herní systémy mají 

potenciál zaujmout zákazníka, doručit mu jedinečný zážitek a zajistit, aby se do prodejny 

vracel. Gamifikace ovlivňuje nákupní chování zákazníků prostřednictvím vytvoření 

zajímavých příležitostí k jejich zapojení v místě prodeje, má tak potenciál ovlivnit jejich 

nákupní rozhodnutí a přispět k okamžitému i dlouhodobému zvýšení prodeje (GOC 

Retail, 2017). 

Správně implementovaná gamifikační strategie může značce pomoci dosáhnout 

cílů, které si v místě prodeje identifikuje, ať už se jedná o zvýšení povědomí o značce, 

prodejů, nebo zákaznické loajality (Shopify, 2017).  

 

3.1. Význam využití gamifikace v místě prodeje 

Vliv a význam marketingové komunikace v místě prodeje významně ovlivňují 

nové trendy. Současný svět prochází technologickou revolucí, která přímo ovlivňuje 

nákupní chování. Zákazníci už od nakupování nečekají jen praktický užitek, ale i zážitek 

a tomu, co vnímají nepříjemně, se snaží vyhnout (Jesenský a kol., 2017, s. 412). 

Vlivem těchto změn se nacházíme v éře přechodu od produktové orientace k 

orientaci na zákazníka. Značky se snaží vést se svými zákazníky dialog, zjistit, co 

potřebují, a tyto potřeby jim pomoci uspokojit. Místo prodeje je ideálním kanálem, kde 

se značka nebo produkt mohou zhmotnit a prezentovat v celé své kráse, působit na 

všechny smysly a touhy svých zákazníků. Prodejna tedy slouží jako klíčové médium 
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komplexní komunikační strategie. V prodejně totiž zákazník přichází se značkou do 

přímého, intenzivního kontaktu. Značka se pro něj v tuto chvíli stává hmatatelnou a 

vytváří se tak velký prostor k navázání vztahu. V prodejně je prostor k tomu, aby zákazník 

pochopil, proč značka existuje, jaké jsou její hodnoty a co pro něj může reálně udělat. 

(Jesenský a kol., 2017, s. 412). 

Jelikož se nacházíme v době velmi vyspělých technologií a digitální 

angažovanosti, zákazníci jsou stále informovanější, mají široké možnosti výběru a jsou i 

potenciálně nestálejší. Proto dle Leboffa (2011, s. 37) dochází k přechodu od transakčního 

marketingu k engagement marketingu. Engagement marketing dle Leboffa (2011, s. 52) 

vyžaduje od potenciálních i současných zákazníků aktivní zapojení. Je založen na 

marketingové strategii, která vede spotřebitele k účasti na evoluci produktu nebo značky, 

obecně se pojem používá jako „vtažení zákazníka do hry“ (Hesková a Štarchoň, 2009, s. 

45). Když zákazníkům poskytneme hodnotu, na oplátku nám věnují svůj čas. Značky by 

se proto měly zaměřit na pochopení zákazníka a naplnění jeho očekávání, čehož mohou 

dosáhnout zprostředkováním nezapomenutelného zážitku. 

Značky už dnes často pracují s interaktivními principy, jež dokážou zákazníka 

pobavit a zároveň se značkou a jejími benefity seznámit, a tím vytvořit příležitost a 

následně i potřebu. Gamifikace, tedy fenomén využití herních principů v neherním 

prostředí a přeměna obyčejné aktivity na hru v posledních letech získává stále větší 

prostor a je jedním z plnohodnotných způsobů, jak vzniku pozitivního zážitku zákazníka 

v místě prodeje docílit, tím vytvořit hodnotu a zapojit zákazníka na takové úrovni, aby 

mohl přispět k plnění cílů značky. 

Výhoda využití gamifikace v místě prodeje spočívá i ve faktu, že herní systémy 

zapojují zákazníky na emocionální úrovni, a mají tak větší potenciál značkám pomoci 

navázat se zákazníky vztah, než ostatní strategie uplatňované v místě prodeje (Burke, 

2014, s. 27).   



 

 

26 
 

3.2. Strategie využití gamifikace v místě prodeje 

Na základě informací popsaných v předchozích kapitolách si již čtenář může 

udělat detailní představu o mechanikách a herních atributech, které může gamifikační 

systém využít. Nicméně, jak již bylo zmíněno výše, ne vždy je využití gamifikace 

v souladu s ostatními marketingovými cíli značky, a ne v každém případě je 

implementace gamifikace v souladu s jejími potřebami. Kevin Werbach a Dan Hunter 

(2012, s. 44) radí marketingovým pracovníkům, aby si před konstrukcí samotné 

gamifikační strategie vždy nejprve zodpověděli následující čtyři otázky:  

• Je možné v dané situaci identifikovat prostor pro změnu chování zákazníků 

a jejich motivovaní?  

• Mají aktivity, kterými plánujeme zákazníky oslovit dostatečný potenciál je 

opravdu zaujmout? 

• Můžeme změny v chování zákazníků monitorovat?  

• Nejsou herní principy, které plánujeme využít, v konfliktu s ostatními 

aktivitami značky, kterými se snažíme zákazníky motivovat? 

Tyto čtyři otázky by před samotným designem gamifikační strategie měly 

designérům pomoci k vytyčení konkrétních cílů a zároveň zodpovědět otázku, zda je 

implementace gamifikace v dané situaci žádoucí a zda může pomoci k naplnění 

konkrétních cílů značky (Werbach a Hunter, 2012, s. 45). 

Prvním krokem při snaze využít gamifikaci v místě prodeje by tedy mělo být 

zodpovězení čtyř otázek výše. Dalším nezbytným krokem je konstrukce propracované 

gamifikační strategie. Stejně, jako je tomu u ostatních marketingových technik, i 

implementace gamifikace v místě prodeje by vždy měla být v souladu s marketingovou 

komunikací značky, měla by odpovídat jejímu positioningu a mít potenciál oslovit 

identifikovanou cílovou skupinu. 

Brian Burke (2014, s. 84) stručně definuje 3 kroky, které musí designér při 

konstrukci gamifikační strategie podniknout:  
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• definice obchodních cílů a způsobu, jakým úspěšnost jejich plnění budeme měřit, 

• definice cílové skupiny, 

• definice hráčských cílů. 

Podrobněji se ale strategií pro využití gamifikace zabývají autoři Werbach a 

Hunter (2012, s. 86), kteří definují následujících 5 klíčových bodů, které každého 

designéra provedou jeho strategií krok po kroku:  

• definice obchodních cílů, 

• definice změn chování, kterých chceme u zákazníků dosáhnout,  

• identifikace cílové skupiny – hráčů, 

• návrh herního systému a výběr vhodných mechanik, 

• implementace zábavných prvků. 

3.2.1. Definice obchodních cílů 

V této fázi je nutné definovat konkrétní cíle, kterých chce značka nebo organizace 

prostřednictvím gamifikace dosáhnout. Definice cílů může znít samozřejmě, nicméně 

bývá často přehlížena. Je naprosto klíčové být v této fázi co nejkonkrétnější. Zároveň je 

důležité si uvědomit, že zde nehovoříme o cílech organizace v obecném měřítku, nýbrž o 

specifických cílech, kterých má náš gamifikovaný systém dosáhnout. Na druhou stranu, 

u každého identifikovaného cíle gamifikačního systému bychom měli mít přesnou 

představu o tom, jak bude ve finále prospěšný naší značce nebo organizaci. 

Pokud tuto část vynecháme, ačkoli se třeba podaří projekt zahájit, je vysoce 

pravděpodobné, že nebude funkční a nepřinese nám požadovaný výsledek. Dobrou 

technikou při designování gamifikační strategie je se k tomuto seznamu cílů v průběhu 

implementace herních prvků a ostatních atribut průběžně vracet a ověřovat, zda jsme se 

od identifikovaných cílů neodchýlili (Werbach a Hunter, 2012, s. 87-89).  

3.2.2. Definice změn chování, kterých chceme dosáhnout 

Jakmile zjistíme, proč vlastně chceme gamifikaci využít, měli bychom se zaměřit 

na definici požadovaných změn chování zákazníků. Jinými slovy, je důležité správně 
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odhadnout, co přesně chceme, aby hráči dělali, a jak pravděpodobně budou na 

gamifikační systém reagovat. Požadované cílové chování zákazníků bychom měli 

definovat specificky, konkrétním cílem může být například: vstup hráče do hry – 

registrace do systému, interakce trvající přesně vymezený čas, návštěva daného místa na 

prodejně, nákup určitého produktu a podobně. Změny chování, kterých chceme 

dosáhnout by samozřejmě měly odpovídat cílům definovaným v předchozím bodě 

(Werbach a Hunter, 2012, s. 89-91). 

3.2.3. Identifikace cílové skupiny 

Identifikace cílové skupiny je klíčovým krokem v jakékoli marketingové strategii. 

Ani u gamifikace tomu není jinak. Naší cílovou skupinou budou potenciální hráči. Je 

důležité zamyslet se nad tím, kdo jsou, jací jsou, jaké mají preference, jak je můžeme 

motivovat. Každý hráč je jiný, a tak i v tomto případě je segmentace cílových skupin 

podstatným krokem (Werbach a Hunter, 2012, s. 91-94). Právě v tomto kroku je důležité 

porozumění hráčské typologii a návrh herního systému s ohledem na specifika každého 

z typů. Jelikož jsou ve společnosti různou měrou zastoupeny všechny hráčské typy, 

dobrou výchozím bodem je navrhnout strategii tak, aby si ve hře každý z nich našel to, 

co právě jeho motivuje do hry vstoupit a následně v ní setrvat (Radoff, 2011, s. 118). 

3.2.4. Návrh herního systému a výběr vhodných herních mechanik 

Jádrem gamifikační strategie je bezpochyby samotný návrh herního systému a 

implementace vhodných herních mechanik. Podle Zichermanna a Cunninghama (2011, 

s. 36) je v současné době nejpoužívanější trojice mechanik body, odznaky a žebříčky. 

V tomto kroku by se designéři měli zamyslet nad tím, jaké herní mechaniky je vhodné 

pro jejich herní systém využít, jakým způsobem budou směrem k hráčům komunikovány 

a jak konkrétně bude cesta hráče herním ekosystémem vypadat. V této fázi návrhu 

strategie se přistupuje i k definování cyklů hráčské aktivity ve smyslu identifikace 

příležitostí k motivování hráčů, jejich interakce a způsobu doručování zpětné vazby 

(Webach a Hunter, 2012, s. 94-98). Výběr herních mechanik jde pochopitelně ruku v ruce 
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s identifikací cílových skupin a zvolené mechaniky by měly odpovídat preferencím 

zákazníků, které chceme oslovit.  

3.2.5. Implementace zábavných prvků 

V této fázi již máme stanovené cíle, víme, kdo jsou naši potenciální hráči, jakým 

způsobem je oslovíme a přesvědčíme k zapojení se do hry a máme navržený herní systém. 

V neposlední řadě je důležité položit si otázku, zda aktivitu, kterou hráčům 

prostřednictvím gamifikace nabídneme, budou vnímat jako zábavnou. Zábava by měla 

být esencí jakéhokoli herního systému, neboť pocit zábavy je přesně tím, co nám pomůže 

doručit zákazníkům zážitek, z jehož důsledků může značka profitovat. Jako pomocná 

technika v této fázi strategie poslouží otázka, zda by se hráči do našeho herního systému 

zapojili dobrovolně, bez očekávání reciprocity v podobě slíbených odměn, slev, nebo 

jiných výhod. Pokud je odpověď záporná, měl by designér přemýšlet nad tím, jak do 

systému implementovat více zábavných prvků (Werbach a Hunter, 2012, s. 98-99).  
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4. Praktické příklady využití gamifikace v místě 

prodeje 

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, praktická část této bakalářské práce si 

klade za cíl najít příklady implementované gamifikace v marketingové komunikaci 

v místě prodeje na českém trhu. Tyto konkrétní příklady práce pojme jako případové 

studie, které na základě poznatků o herních mechanikách, typologii hráčů a gamifikačních 

strategiích charakterizuje a vycházejíc z výše zmíněného zhodnotí. 

Každé z případových studií bude věnována samostatná kapitola, která se bude 

zabývat nejprve obecnými informacemi ohledně značky, která gamifikaci využila, 

případně o jejím produktu, který se prostřednictvím gamifikace snažila podpořit. Bude 

představeno pozadí projektu, kde byla gamifikace využita. Dále se autorka pokusí 

charakterizovat využité motivátory, případně popsat, jak se organizátor projektu rozhodl 

motivovat zákazníky k zapojení se do gamifikované aktivity. Ke každému z příkladů 

budou rovněž přiřazeny hráčské typy definované v teoretické části, na které projekt 

primárně cílil. Budou představeny i využité herní mechaniky a herní koncepty. Důležitou 

součástí jednotlivých případových studií budou i jejich výsledky a v neposlední řadě 

zhodnocení, doplněné o strategické doporučení autorky. 

V úvodu praktické části je nutné také zmínit, že využívání gamifikace přímo 

v místě prodeje nemá ještě na českém trhu vybudované své pevné místo, a proto se 

konkrétní příklady hledají poměrně obtížně. Autorka práce provedla rešerši, kdy se 

pokusila tyto příklady na českém trhu nalézt, a následně kontaktovala zástupce firem, 

které se jimi zabývaly, s prosbou o podrobnější informace. Jelikož se velmi často 

z pohledu firem jedná o citlivé obchodní informace, nebylo vždy této žádosti vyhověno.  
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4.1. Mountfield – Kolo štěstí 

4.1.1. Mountfield 

Mountfield a.s. je síť maloobchodních prodejen, která působí na českém trhu od 

roku 1991. Jedná se o největšího českého a slovenského prodejce zahradní techniky, 

zahradního nábytku, bazénů a dalších potřeb pro zahradu, který v současné době vlastní 

57 specializovaných prodejen v České republice a 17 na Slovensku (Mountfield, 2019). 

4.1.2. Popis projektu 

Projekt Kolo štěstí zahájila společnost Mountfield v roce 1996. Pravděpodobně se 

jedná o jeden z prvních příkladů využití gamifikace v místě prodeje, který českého 

spotřebitele napadne, jelikož za dobu své více než dvacetileté existence se dostala do 

povědomí zákazníků a stabilně se těší velké oblibě veřejnosti, a to i mimo zahradní sezonu 

(Mountfield, 2019). Akce byla po dobu své platnosti pravidelně promována 

prostřednictvím televizních spotů a po celou dobu její existence ji provázel známý slogan 

„A mám to zadarmo!“ spolu s fiktivní postavou Bédi Trávníčka. 

Princip kola štěstí samozřejmě využívá více značek, v současné době například 

hypermarket Globus, nebo značka PE-PO společnosti Severochema, jíž bude věnována 

samostatná kapitola. 

Marketingová akce Kolo štěstí odpovídá charakteristikám gamifikace 

implementované v místě prodeje, jelikož se jedná o herní princip, konkrétně o hru 

založenou na aspektu náhody, kterou takto ve své publikaci definovali autoři Hesková a 

Štarchoň (2009, s. 100-102). Autoři zároveň obecný princip kola štěstí jmenují jako jeden 

z typických příkladů tohoto typu hry nebo soutěže. 

Jelikož se jedná o velmi jednoduchou herní mechaniku a není zde vystavěn 

komplexní herní systém, lze – prakticky vzato – akci Kolo štěstí spíše než za gamifikaci 

v pravém slova smyslu považovat za marketingovou soutěž s účelem podpory prodeje 

obohacenou o herní prvky. 
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Na základě definice herních typů Rogera Cailloise (1998, s. 17-19) můžeme Kolo 

štěstí zařadit mezi hry typu alea, tedy hry, jejichž podstata tkví v aspektu náhody a jejíž 

výsledek nemá ve většině případů hráč možnost ovlivnit na základě svých schopností. 

Zároveň kolo štěstí pracuje s technikou pobídky založené na snížení ceny, 

tedy mechanikou slev, kdy možnost slevy funguje jako typický nástroj podpory prodeje 

a má tak potenciál pomoci značkám naplnit specifické cíle podpory prodeje, které byly 

definovány ve stejnojmenné kapitole.  

4.1.3. Herní mechanika a nástroje 

Mechanika akce Kolo štěstí spočívá v nákupu speciálně označených konkrétních 

produktů zařazených do soutěže a v následném zatočení kolem štěstí, které je umístěné 

přímo v prostorách prodejny. Zákazník zatočí kolem štěstí, to se následně zastaví na 

některém z políček, které určí, jakou výši slevy na zakoupený výrobek zákazník získá. 

Jinými slovy, točením na kole štěstí si zákazník stanovuje výši slevy, která se uplatní na 

jím zakoupený výrobek. Jedná se tedy o způsob stanovení konečné výše kupní ceny 

výrobku. Minimální výše slevy, kterou mohou zákazníci získat, je 40 % ceny výrobku, 

maximálně pak standardně 100 % ceny výrobku. 

 

Obrázek 3: Mountfield – Kolo štěstí (Sůra, 2011) 

V roce 2002 společnost Mountfield představila nové Kolo štěstí, do kterého 

zařadila kromě tradičních slev i nové políčko s názvem 200 %. Pokud se po zatočení 
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zákazníkem zastavila ryska kola na tomto políčku, zákazník získal slevu 100 % na 

zakoupené zboží, a navíc bonus ve výši kupní ceny zboží v hotovosti. Společnost 

Mountfield se za dobu fungování akce Kolo štěstí snažila jej dále vylepšovat a 

atraktivizovat a tak v průběhu let přibyla i další políčka s různými funkcemi, případně se 

v určitých obdobích soutěžilo i o jiné hodnotné ceny nebo Jackpot, tj. předem stanovený 

finanční obnos (Mountfield, 2019). 

Jelikož se herní mechanika Kola štěstí skládá ze tří jednoduchých kroků, tj. výběr 

zboží, zatočení kolem a odečtení slevy, nejsou v tomto případě využity herní mechaniky 

popsané ve stejnojmenné kapitole, které jsou jinak pro hru typické. Do jisté míry lze říci, 

že políčka s čísly označující hodnotu slev v tomto případě fungují jako body, jelikož 

v přeneseném významu zde plní stejnou funkci – determinaci skóre (dosažená sleva), 

případně vítězství (stoprocentní sleva, výhra hodnotné ceny nebo Jackpotu).   

4.1.4. Motivace, hráčské typy 

Motivací pro zákazníky je v případě herního principu Kola štěstí nesporně 

možnost získání zboží za lepší cenu, případně úplně zdarma. V kontextu herního 

uvažování lze tento výsledný stav považovat za výhru. Hlavním motivátorem akce Kolo 

štěstí je tedy pravděpodobně možnost výhry, kterou autoři Zichermann a Cunningham 

(2011, s. 20) jmenují jako první ze čtyř nejdůležitějších herních motivátorů. Z výše 

zmíněného zároveň vyplývá, že tato herní mechanika pravděpodobně nejvíce zaujme 

hráče typu achievers a killers. 

S otázkou motivace zde – spíše než v herním kontextu – organizátor pracuje 

pravděpodobně zejména ve smyslu motivování zákazníků k nákupu zboží 

prostřednictvím akce Kolo štěstí, kdy možnost zapojení se do akce a z toho plynoucí 

možnost slevy funguje jako motivace k nákupu zboží, které je do soutěže zařazeno. 

Jinými slovy, zákazníky může akce Kolo štěstí, tedy možnost získání slevy, motivovat 

k nákupu zboží, které by za jiných okolností nezakoupili.  
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4.1.5. Výsledky 

Autorka práce oslovila zástupce společnosti Mountfield s prosbou o více 

informací ohledně výsledků projektu Kolo štěstí, nicméně společnost považuje jakékoli 

informace odhalující reálné výsledky projektu jako velmi citlivé. Zástupce společnosti ve 

vzájemné korespondenci pouze uvedl, že se jedná o významnou konkurenční výhodu a 

že není oprávněn tyto informace sdělovat. Následně autorku odkázal na článek serveru 

Idnes.cz, který cituje zakladatele společnosti Ivana Drbohlava, jenž říká, že za 15 let 

existence Kola štěstí jej využily 3 miliony zákazníků, kteří tak ušetřili 3,5 miliardy korun 

na slevách.1 Co se týče benefitů pro společnost, dle Drbohlava Mountfield díky Kolu štěstí 

stabilně získával často i více než 90% podíl v jednotlivých prodejních komoditách (Sůra, 

2011).  

4.1.6. Doporučení 

Vzhledem ke stabilní úspěšnosti projektu Kolo štěstí a jeho velké oblibě u široké 

veřejnosti lze předpokládat, že gamifikace v tomto případě dlouhodobě naplňovala svůj 

potenciál zaujetí potenciálních zákazníků a doručení nevšedního zážitku. Doporučení 

autorky se tak týká spíše marketingové komunikace, která akci podporuje. Jelikož svět 

prochází digitální revolucí a lidé jsou v tomto směru více angažovaní, krokem k dalšímu 

úspěchu, v případě opětovného zařazení této akce, by mohla být její propagace pomocí 

sociálních sítí. Zatraktivnění celé akce pro potenciální zákazníky by společnost 

Mountfield mohla dosáhnout i například prostřednictvím napojení akce Kolo štěstí na 

mobilní aplikaci. V této aplikaci by si zákazníci mohli prohlížet zboží zařazené do akce, 

byli by jejím prostřednictvím informováni o aktualitách týkajících se probíhající akce a 

všechny potřebné informace by měli k dispozici na jednom místě. Při tvorbě tohoto 

doporučení vychází autorka ze strategie využití gamifikace definované ve stejnojmenné 

kapitole, konkrétně pak z jednoho z jejích bodů, v tomto případě z bodu Implementace 

zábavných prvků, který definují autoři Werbach a Hunter (2012, s. 98-99).  

                                                
1 Pozn. autorky: Jedná se o informaci z roku 2011, kdy akce Kolo štěstí fungovala 15 let.  
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4.2. ETA – Hoď kostkou 

4.2.1. ETA a.s. 

ETA a.s. je česká akciová společnost fungující od roku 1943, která na českém trhu 

působí jako jeden z předních výrobců a prodejců elektroniky do domácnosti. Akciová 

společnost ETA v Čechách provozuje 27 značkových prodejen, oficiální e-shop a rovněž 

internetový blog tadyjedoma.cz (ETA, 2019).  

4.2.2. Popis projektu 

Marketingovou akci Hoď si kostkou zahájila společnost ETA v dubnu 2016 a 

trvala ve dnech 11. - 24. 4. 2016. Akce byla komunikována prostřednictvím oficiálního 

letáku prodejen ETA, jehož součástí byl soutěžní kupon, jež bylo pro účast v akci nutné 

z letáku vystřihnout. Podmínkou účasti v akci byl nákup výrobků značek ETA nebo 

Valera ve značkových prodejnách ETA a následné předložení originálního kuponu 

opravňujícího zákazníka k hodu kostkou. Každá stěna kostky, respektive její číselná 

hodnota v rozmezí 1-6, záhy určila výši slevy z kupní ceny zakoupeného výrobku. Akce 

se vztahovala pouze na výrobky značek ETA a Valera, které byly uvedené v akčním 

letáku (ETA – Hoď si kostkou, 2016). 

Akci Hoď si kostkou pořádala společnost ETA několikrát, nicméně vzhledem ke 

stejné povaze těchto dalších akcí se budu blíže zabývat pouze jedním z příkladů. 

Marketingová akce Hoď si kostkou odpovídá charakteristikám gamifikace 

implementované v místě prodeje, opět se jedná o herní princip hry založené na aspektu 

náhody, který definovali Hesková a Štarchoň (2009, s. 100-102). Jelikož každé 

z bodových hodnot jednotlivých stěn kostky byla přidělena určitá výše slevy, lze tuto akci 

označit i za soutěžní koncept „každý vyhrává“ (Hesková a Štarchoň, 2009, s. 100-102).  

Podobně jako u výše zmíněného Kola štěstí, i zde z pohledu herního kontextu chybí 

komplexní herní systém a jedná tak o marketingovou soutěž s účelem podpory prodeje 

obohacenou o herní prvky. 
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Akci Hoď si kostkou můžeme zařadit příhodně mezi hry typu alea (z latiny 

„kostka“), tedy hry, jejichž podstata tkví ve výše zmíněném aspektu náhody a jejíž 

výsledek nemá ve většině případů hráč možnost výrazně ovlivnit (Caillois, 1998, s. 17-

19). 

Stejně jako společnost Mountfield v akci Kolo štěstí i ETA zde pracuje s technikou 

pobídky založené na snížení ceny, tedy mechanikou slev, kdy možnost slevy funguje jako 

typický nástroj podpory prodeje a má tak potenciál pomoci značkám naplnit její 

specifické cíle.  

4.2.3. Motivace, hráčské typy 

Vzhledem k již popsané podobnosti obou projektů, i v rámci motivace má projekt 

Hoď si kostkou mnohé společné charakteristiky s výše popsaným projektem Kolo štěstí. 

I zde má herní princip takovou povahu, že potenciální cílovou skupinu oslovuje 

především na základě možnosti zisku lepší ceny zakoupeného zboží. Ze čtyř uvedených 

hlavních motivátorů tak zde přichází v úvahu zejména možnost výhry, případně zábava 

(Zichermann a Cunningham, 2011, s. 20). Tato herní mechanika tak pravděpodobně 

nejvíce zaujme hráče typu achievers. Zároveň zde herní princip funguje jako motivace 

k nákupu promovaného zboží.  

4.2.4. Herní mechanika a nástroje 

Herní mechanika akce Hoď si kostkou spočívá ve výběru předem označeného 

zboží, jeho zakoupení, následném předložení soutěžního kuponu a hození hrací kostkou. 

Každá ze stěn hracích kostky označená počtem bodů od 1 do 6 vykazuje jinou hodnotu 

slevy z kupní ceny vybraného zboží, přičemž (ETA – Hoď si kostkou, 2016): 

• Padnutí 1 bodu na hrací kostce znamená 3% slevu z nákupu. 

• Padnutí 2 bodů na hrací kostce znamená 6% slevu z nákupu. 

• Padnutí 3 bodů na hrací kostce znamená 9% slevu z nákupu. 

• Padnutí 4 bodů na hrací kostce znamená 12% slevu z nákupu. 

• Padnutí 5 bodů na hrací kostce znamená 15% slevu z nákupu. 
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• Padnutí 6 bodů na hrací kostce znamená 20% slevu z nákupu. 

Pokud tedy zákazníkovi padne „šestka“, získává dvacetiprocentní slevu na vybraný 

výrobek, případně na celý nákup, pokud jsou všechny jeho položky označeny jako 

soutěžní. Hodem kostkou si zákazník stanovuje výši slevy, která se uplatní na jím 

zakoupený výrobek. Jedná se tedy o způsob stanovení konečné výše kupní ceny výrobku. 

Minimální výše slevy, kterou mohou zákazníci získat, je 3 % ceny výrobku, maximálně 

20 % ceny výrobku (ETA – Hoď si kostkou, 2016). 

4.2.5. Výsledky 

Autorka práce oslovila marketingové oddělení společnosti ETA s prosbou o 

informace k výsledkům akci Hoď si kostkou. Bohužel společnost ETA odmítá jakékoli 

informace tohoto typu studentům sdělovat a oslovený zástupce společnosti odmítl 

autorku odkázat na případné sekundární zdroje. Výsledky projektu se tak zjistit 

nepodařilo. Ačkoli se jako jeden z možných vlivů nabízí například vyšší prodejnost 

soutěžního zboží v době konání akce, je vzhledem k absenci podložených informací 

možné o této skutečnosti nanejvýš spekulovat.  

4.2.6. Doporučení 

Vzhledem k absenci exaktních informací o výsledcích projektu je poměrně složité 

identifikovat možné chyby, kterých se organizátor dopustil. Doporučení autorky se tak 

v tomto případě netýká samotného herního systému, nýbrž komunikace konané akce. 

Vzhledem k tomu, že dohledat informace k této konkrétní aplikaci bylo poměrně obtížné, 

vyvozuje autorka, že akce nebyla promována na jiných kanálech, než v tištěném letáků 

společnosti ETA a přímo v prodejnách. Akce tak pravděpodobně oslovila zejména již 

stávající zákazníky společnosti. Za účelem akvizice nových zákazníků prostřednictvím 

gamifikace v podobě akce Hoď si kostkou, doporučuje autorka akce tohoto typu 

v budoucnu komunikovat na více kanálech. Kromě oficiálního webu společnosti a 

tištěného letáku může být akce snadno komunikována na sociálních sítích, kde je možné 

oslovit i mladší cílovou skupinu.   
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4.3. LEGO Ninjago – Pompo Maxi, OC Metropole Zličín 

4.3.1. Popis projektu 

Jedním z nejzajímavějších příkladů využití gamifikace v místě prodeje, které se 

autorce podařilo vyhledat, je nepochybně promoce výrobků LEGO Ninjago v prodejně 

Pompo Maxi v OC Metropoli Zličín. Akce probíhala necelý měsíc, konkrétně v období 

24. 5. – 27. 6. 2016 a spočívala zejména v umístění konceptu GIMMO Virtual promoter 

vyvinutého německou agenturou Ameria (GIMMO, 2019). 

GIMMO Virtual promoter je revoluční bezdotykový panel fungující na principu 

virtuální reality, který má za předpokladu vhodného umístění vysoký potenciál přitáhnout 

pozornost zákazníka a zajímavým způsobem ho zapojit do prezentace značky. 

Prostřednictvím panelu se zákazníci mohou zapojit do interaktivních her, které fungují na 

principu virtuální reality a ovládají se gesty, bezdotykově. 

V tomto případě se tedy jedná o aplikaci moderních technologií, konkrétně 

interaktivní projekční plochy a virtuální reality. 

Návštěvníci OC Metropole Zličín se ve výše zmíněném období měli možnost 

zapojit do aplikace značky LEGO Ninjago a zahrát si zábavnou interaktivní hru, která 

byla realizována právě prostřednictvím virtuálního promotéra umístěného ve výloze 

prodejny s hračkami Pompo Maxi (GIMMO, 2019). 

4.3.1. Herní mechanika a nástroje 

Pomocí speciální technologie virtuální reality a panelu GIMMO Virtual Promoter 

byla vytvořena interaktivní hra, kterou uživatelé ovládají gesty, aniž by se herního panelu 

museli dotknout. Různými gesty a pohyby pak hráči provádějí různé herní úkony, za které 

získávají skóre. Herní mechanika v tomto případě spočívá v provádění správných gest a 

pohybů ve správný čas a následném získávání bodů. Po skončení hry se na obrazovce 

zobrazí dosažený počet bodů a následně QR kód, který po naskenování a předložení na 
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pokladně prodejny Pompo Maxi opravňuje uživatele k získání 10% slevy na zakoupené 

výrobky značky LEGO. 

Tato promoční aktivita odpovídá charakteristikám gamifikace implementované 

v místě prodeje, jedná o herní princip, a oproti výše uvedeným příkladům tato aplikace 

disponuje i komplexnějším herním systémem. Jelikož každý zákazník, který se do 

aplikace zapojil a dokončil hru, získal kupon na 10% slevu, jedná se dle autorů Heskové 

a Štarchoně (2009, s. 100-102) o soutěžní koncept typu „každý vyhrává“. 

Na základě definice herních typů Rogera Cailloise (1998, s. 17-19) můžeme tento 

typ herního principu zařadit mezi hry typu agón, tedy hry, jejichž podstata tkví nikoli 

v aspektu náhody, ale v prostupování herním systémem, jež má uživatel možnost ovlivnit 

svými schopnostmi, snažením, rychlostí nebo přesností (Caillois, 1998, s. 14-17). 

I tato mechanika pracuje s technikou pobídky založené na snížení ceny, 

tedy mechanikou slev, kdy možnost slevy funguje jako typický nástroj podpory prodeje 

a má tak potenciál pomoci značkám naplnit specifické cíle podpory prodeje, zejména 

zvýšení prodejů. 

Co se týče využití konkrétních herních mechanik, aplikace LEGO Ninjago 

využívá body, které v tomto případě fungují jako determinátor skóre, ukazatel hráčova 

postupu herním systémem a poskytovatel okamžité zpětné vazby (Werbach a Hunter, 

2012, s. 72-73).  

4.3.2. Motivace, hráčské typy 

Jelikož se oproti výše zmíněným příkladům gamifikace v tomto případě jedná o 

komplexnější herní systém, je zde i širší prostor pro motivování zákazníků než pouze 

možnost slevy na promované výrobky. Ačkoli možnost získání zboží za lepší cenu zde 

může fungovat jako motivace k zapojení se do hry, využitý herní systém má takovou 

povahu, že zaujme kolemjdoucí pouze na jejím základě, a to i bez konkrétního apelu právě 

na výše zmíněnou možnost slevy. 



 

 

40 
 

Vzhledem k interaktivnímu charakteru hry a využití moderních technologií zde 

můžeme identifikovat všechny čtyři motivátory, které definovali a autoři Zichermann a 

Cunningham (2011, s. 20). Možností výhry, jako jedním ze čtyř motivátorů, se zde rozumí 

získání zboží za lepší cenu, nýbrž k zapojení se do herní aktivity může zákazníky a 

kolemjdoucí motivovat i možnost zbavení se stresu nebo vidina zábavy. Jelikož se jedná 

o nevšední a interaktivní aplikaci, může být motivací pro zákazníky i možnost socializace 

a interakce s ostatními hráči. Jak totiž vykazují výsledky tohoto projektu, kromě hráčů, 

kteří se aktivně zapojili do hry, oslovila aplikace i velké množství kolemjdoucích, které 

aktivita hráčů zaujala a jejich interakci se systémem přihlíželi. 

Jelikož herní mechanika disponuje vystavěným herním systémem, kterým hráči 

postupně prostupují, může tento příklad gamifikace, kromě hráčů typu achievers, úspěšně 

zaujmout i hráče typu explorers, kteří si nejvíce užívají právě poznávání herního systému 

a jeho postupné objevování. Potenciál k oslovení a navázání vztahu má herní systém i 

směrem k hráčům typu socializers, neboť se jedná o aplikaci gamifikace ve veřejném 

prostoru, kde se mohou hráči sdružovat a zapojit se do aktivity společně.   

4.3.3. Výsledky 

Agentura PPM Factum, která se implementací aplikace LEGO Ninjago zabývala, 

uvádí, že využití virtuálního promotéra za účelem propagace výrobků LEGO mělo silný 

vliv na aktivitu zákazníků a následné zvýšení prodejů ve sledovaném období, což 

dokazuje prostřednictvím níže uvedených statistik. 

Za necelý měsíc, kdy byla aplikace v provozu, prošlo okolo interaktivního panelu 

144 276 potenciálních zákazníků. Z těchto kolemjdoucích se 20 213 osob zastavilo, došlo 

k upoutání jejich pozornosti. 4 877 kolemjdoucích se do hry aktivně zapojilo, zbylých 

15 336 pasivně přihlíželo aktivním hráčům. 14 % procházejících osob se u herní aplikace 

zastavilo na 20-80 sekund, přičemž aktivní uživatelé u herního panelu strávili v průměru 

81 sekund, což je oproti jiným médiím výrazně delší doba působení na potenciálního 

zákazníka. 4 % osob, které se do hry zapojily a byl jim zobrazen slevový kód, poté 

skutečně realizovaly nákup promovaných výrobků (PPM Factum, 2016). 
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Aplikace LEGO Ninjago měla prokazatelný vliv na zvýšení prodejů, a to jak 

primárních, generovaných aktivním užitím aplikace, tak sekundárních, generovaných 

zatraktivněním prodejny pro kolemjdoucí. Pro zohlednění primárních i sekundárních 

prodejů agentura porovnala reálné prodeje v období tří týdnů před instalací aplikace 

s obdobím během jejího nasazení. Výsledkem implementace gamifikace v podobě 

aplikace LEGO Ninjago je, že v tomto období došlo k celkovému nárůstu prodeje 

výrobků značky LEGO o 30 % (PPM Factum, 2016).  

4.3.4. Doporučení 

Vzhledem k prokazatelnému pozitivnímu vlivu aplikace LEGO Ninjago na objem 

prodejů lze vyvodit, že v tomto případě byla gamifikační strategie implementována 

úspěšně, celý projekt tak lze hodnotit jako efektivní. Autorka v tomto případě nenachází 

prostor ke zlepšení v kontextu využitých herních mechanik. Rezervy je možné 

identifikovat v počtu zaujatých osob, jejichž počet je možné zvyšovat – s ohledem na bod 

strategie využití gamifikace Definice změn chování, kterých chceme dosáhnout, 

definovaný autory Werbachem a Hunterem (2012, s. 89-91) – například zařazením 

hostesek, které by na aplikaci kolemjdoucí upozorňovaly, akci krátce představily a 

vybídly potenciální zákazníky k zapojení se do hry.   
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4.4. PE-PO – Gril štěstí 

4.4.1. PE-PO 

Pevný podpalovač známý pod zkratkou PE-PO je výrobek společnosti 

Severochema, která na českém trhu funguje od roku 1953 (Severochema, 2019).  Portfolio 

značky PE-PO se postupem času rozšířilo i o další produkty, například čisticí prostředky 

k údržbě grilů, kamen a krbů, lampové oleje nebo brikety (PE-PO, 2019).  

4.4.2. Popis projektu 

Ačkoli to vzhledem k povaze produktu a tradičnímu charakteru značky může působit 

nepatřičně, značka PE-PO je velmi aktivní na sociálních sítích. Kromě webových stránek 

využívá ke komunikaci se zákazníky sociální síť Facebook a vlastní blog Grillzóna, který 

čtenářům přináší kromě receptů rady a tipy ohledně údržby krbů a kamen, ale i ostatní 

témata, která souvisejí s produktem. Komunikaci se značka rozhodla v roce 2018 

podpořit organizací eventu s prvky gamifikace s názvem Grillshow, do kterého zařadila 

princip kola štěstí s možností zisku výhry. Akce probíhala ve dnech 8. – 23. 6. 2018 

v šesti provozovnách marketů Bauhaus, Globus a Hornbach v Praze, Plzni, Liberci a 

Bratislavě. Akce spočívala v nutnosti nákupu alespoň jednoho výrobku z produktové řady 

PE-PO v den konání akce v příslušném marketu. Po prokázání nákupu účtenkou byl 

zákazník oprávněn k zatočení Grilem štěstí a následnému obdržení výhry. Možnou 

výhrou v tomto případě nebyla sleva na zakoupený produkt, nýbrž výrobky z produktové 

řady PE-PO a merchandising značky vytvořený speciálně k tomuto účelu.  

4.4.3. Herní mechanika a nástroje 

Vzhledem k podobnosti mechaniky s výše zmíněným kolem štěstí společnosti 

Mountfield, i v tomto případě lze tuto akci považovat za marketingovou soutěž s účelem 

podpory prodeje obohacenou o herní prvky. 

Stejně jako ostatní hry založené na principu točení kolem štěstí, i Gril štěstí 

značky PE-PO je možné na základě definic herních typů Rogera Cailloise (1998, s. 17-
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19) klasifikovat jako hru typu alea. Tedy typ hry, jehož podstata tkví v aspektu náhody a 

hráč nemá možnost její průběh ani výsledek ovlivnit. 

Na rozdíl od kola štěstí společnosti Mountfield, akce Gril štěstí nepracuje 

s mechanikou slev. Jako nástroj podpory prodeje zde tedy nefunguje možnost slevy, 

nýbrž možnost výhry. I tento princip ale může být pro mnohé zákazníky atraktivní. 

Mechanika Grilu štěstí spočívá v nákupu alespoň jednoho výrobku značky PE-

PO, prokázání se účtenkou a v následném zatočení Grilem štěstí, který je umístěn přímo 

v prostorách prodejny zařazené do soutěže. Zákazník zatočí Grilem štěstí, ten se následně 

zastaví na některém z políček, které určí, jakou výhru zákazník získal.  

 

Obrázek 4: PE-PO – Gril štěstí (Kesl, 2019) 

 

4.4.4. Motivace, hráčské typy 

V případě Grilu štěstí značky PE-PO je motivací k účasti v akci možnost získání 

výhry v podobě produktu zdarma. V kontextu herního uvažování lze tento výsledný stav 

považovat za výhru. Hlavním motivátorem akce Gril štěstí je tedy pravděpodobně 

možnost výhry, kterou autoři Zichermann a Cunningham (2011, s. 20) jmenují jako první 

ze čtyř nejdůležitějších herních motivátorů. Motivací v tomto případě může být i zábava, 

která je rovněž jedním ze čtyř definovaných motivátorů. Z výše zmíněného zároveň 
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vyplývá, že tato herní mechanika pravděpodobně nejvíce zaujme hráče typu achievers. 

Protože akce Gril štěstí probíhala v rámci eventu Grillshow a lze předpokládat, že tento 

event navštěvovaly skupiny lidí a docházelo mezi nimi k interakcím, mohl tento herní 

princip oslovit i hráče typu socializers. 

Autor konceptu prostřednictvím herního charakteru akce pravděpodobně usiloval 

o motivování zákazníků k nákupu produktů značky PE-PO.  

4.4.5. Výsledky 

Autorka práce oslovila marketingové oddělení společnosti PE-PO s prosbou o 

konkrétní informace k výsledkům akce, bohužel bez odezvy ze strany společnosti. 

Vzhledem k tomu, že marketingovou komunikaci značky PE-PO, včetně eventu 

Grillshow, zaštiťuje kreativní agentura Loosers, kde autorka působí, podařilo se některé 

informace získat od projektového manažera Jakuba Kesla, který byl v době konání akce 

za komunikaci značky zodpovědný. Kesl má k dispozici informaci o násobném zvýšení 

prodejů v soutěžních prodejnách ve dnech, kdy se akce konala, v jednom z marketů, kde 

akce probíhala, se objem prodejů produktů značky PE-PO vyrovnal objemu, který za 

normálních okolností market vykazoval za 14 dní (Kesl, 2019). Výše zmíněná akce se 

bohužel nepropagovala na sociálních sítích a neexistují ani zmínky na sekundárních 

webech. Akce byla komunikována pouze prostřednictvím oficiálního webu značky PE-

PO a v soutěžních prodejnách. Na oficiálním webu značky byly umístěny kompletní 

pravidla akce, která má agentura Loosers stále k dispozici, ale v době zpracovávání této 

práce již na webu umístěna nejsou, a nejsou tedy přístupná veřejnosti.  

4.4.6. Doporučení 

I v tomto případě chybí pro účely strategického doporučení reálné výsledky 

projektu, ze kterých autorka prostor pro zlepšení vyvozuje. Nicméně vzhledem k absenci 

dostupných informací k projektu lze akci označit jako nedostatečně propagovanou. 

Pomineme-li možnost informování potenciálních zákazníků o konání akce 

prostřednictvím webu nebo sociálních sítí, dobře by značce mohlo posloužit například 

zapojení influencera nebo jiné veřejně známe osobnosti, jejíž pole působnosti je v souladu 



 

 

45 
 

s komunikací značky. Tato osoba by fungovala jako ambasador celého eventu, o její 

účasti by potenciální zákazníci byli předem informováni a její přítomnost by měla 

potenciál je k účasti na akci motivovat.   
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4.5. Holba – Stírací losy  

4.5.1. Holba 

Holba je česká značka piva, kterou spolu s dalšími značkami vyrábí a distribuuje 

Pivovar Holba v Hanušovicích v Olomouckém kraji. Vzhledem k velké oblibě této 

značky výhradně v regionu lze pivo Holba označit za lokální „lovebrand“. Do portfolia 

značky Holba patří vícero produktů, vedle „vlajkové lodi“ v podobě piva Šerák jsou to i 

další piva s různým způsobem kvašení a stupňovitostí. Pivovar Holba je aktivní na 

sociálních sítích, kde dobře pracuje s komunitou, kterou oslovuje zejména pomocí 

aktualit z regionů a dobře cílených humorných příspěvků.  

4.5.2. Popis projektu 

V roce 2016 Pivovar Holba spolu s kreativní agenturou Loosers, která zaštiťuje 

marketingovou komunikaci značky, organizovali akci s názvem Stírací losy Jednota 

Zábřeh, jež odpovídá charakteristikám gamifikace implementované v místě prodeje. 

Akce trvala ve dnech 8. 6. – 5. 7. 2016 v prodejnách společnosti Jednota, spotřební 

družstvo Zábřeh. Zákazníci měli v tomto období možnost zapojit se do akce 

prostřednictvím zakoupení 20 kusů piv zařazených do soutěže. Po nákupu soutěžních 

výrobků přímo na prodejně zákazník obdržel stírací los, který po setření stíracího pole 

odhalil výhru. Ta byla zákazníkovi vydána přímo v prostorách prodejny bezprostředně 

po realizaci nákupu. Na každou prodejnu bylo doručeno předem stanovené množství 

výher. Výhrou v tomto případě byly reklamní předměty značky Holba, například batůžek 

s logem, pivní otvírák, chladící zařízení na pivo v plechovém obalu, nebo magnet s logem 

značky. 
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Obrázek 5: Propagační leták akce Stírací losy Jednota Zábřeh 

Důležité je zmínit, že se jednalo o akci lokálního charakteru, do akce byly 

zapojeny prodejny pouze ve městě Zábřeh a akce nebyla nijak propagována v jiných 

kanálech než na oficiálním webu společnosti a v příslušných prodejnách prostřednictvím 

plakátů a letáků. Kompletní pravidla akce byla v době jejího konání k dispozici na 

oficiálním webu společnosti. V době zpracovávání práce již pravidla na tomto webu 

umístěna nejsou, nicméně autorka měla možnost z pravidel vycházet, vzhledem ke svému 

působení v kreativní agentuře, která v popisované akci vystupovala jako pořadatel.  

4.5.3. Herní mechanika a nástroje 

Mechanika akce společnosti Pivovar Holba spočívá v nákupu dvaceti kusů piv 

značky Holba zařazených do soutěže a následném vydání soutěžní karty – stíracího losu. 

Stírací los zákazník setře ihned po realizaci nákupu, tedy stále v prostorách prodejny. 

Setřené pole zobrazuje výhru, tedy předmět, který zákazník obdrží. Tento předmět je 

zákazníkovi vydán záhy. Podobně jako u výše zmíněných praktických příkladů, ani zde 

nemá zákazník možnost výsledek soutěže ovlivnit a předem neví, jakou výhru si po 

setření hracího pole z prodejny odnese. Podle Rogera Cailloise (1998, s. 17-19) jde tedy 

o herní princip řazený mezi hry typu alea, tedy hry, jejichž výsledek nemá hráč možnost 

výrazně ovlivnit. 
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Akce pořádaná Pivovarem Holba a agenturou Loosers vyhovuje charakteristikám 

gamifikace implementované v místě prodeje. Podle Heskové a Štarchoně (2009, s. 100-

102) se jedná o hru založenou na aspektu náhody. Vzhledem k tomu, že každý stírací los, 

respektive jeho herní pole po setření zobrazuje jednu z vyjmenovaných výher, lze tuto 

akci charakterizovat rovněž jako herní koncept typu „každý vyhrává“ (Hesková a 

Štarchoň, 2009, s. 100-102). 

Mechaniku stíracích losů využívají i jiné značky a společnosti, v době 

zpracovávání práce probíhá podobná akce například v prodejnách knih Luxor.  

4.5.4. Motivace, hráčské typy 

Podobně jako u výše zmíněných příkladů, i zde pracuje organizátor s motivací 

takovým způsobem, aby ideálním výsledkem bylo zvýšení prodejů soutěžích výrobků 

v době konání akce. V herním kontextu pak soutěž, nebo chceme-li, akce, pravděpodobně 

nejvíce zaujme hráče typu achievers, jelikož se jedná o aktivitu individuálního 

charakteru, hra nemá svůj komplexní systém a není zde možnost soupeření s ostatními 

hráči. Herní koncept stíracího losu lze zároveň v kontextu herní motivace aplikovat na 

motivátory „možnost výhry“ a „zábava“ (Zichermann a Cunningham, 2011, s. 20).  

4.5.5. Výsledky 

K reálným výsledkům projektu se autorka snažila dostat prostřednictvím 

komunikace přímo se značkou, nicméně ani v tomto případě nebylo autorce vyhověno. 

Zástupce společnosti poskytl autorce pouze informaci, že vedení společnosti sledovalo 

násobné zvýšení prodejů soutěžních produktů ve dnech konání akce, nicméně již 

neposkytl potřebné číselné údaje, které by tuto skutečnost podložily (Kesl, 2019). 

Z komunikace se zástupcem značky autorka rovněž vyvozuje, že výsledky akce nebyly 

řádně monitorovány a sama společnost tak nemá ke konkrétním výsledkům konané akce 

exaktní informace. 



 

 

49 
 

4.5.6. Doporučení 

Vzhledem k lokálnímu charakteru značky byly dobře zvolené prodejny, ve 

kterých se gamifikace implementovala, jež územně spadaly do příslušného regionu. 

Nicméně a zároveň právě v tomto faktoru vidí autorka prostor pro zlepšení, mimo jiné na 

základě nutnosti správné identifikace cílové skupiny, kterou jako součást strategie využití 

gamifikace definují autoři Werbach a Hunter (2012, s. 91-94). Pokud by byla akce 

realizována ve více městech, měla by potenciál oslovit širší cílovou skupinu. 

Dalším strategickým nedostatkem je v tomto případě dle autorky nedostatečná 

propagace. Ačkoli je značka jinak velmi aktivní v online prostředí i na sociálních sítích, 

tato akce nebyla prostřednictvím online kanálů nijak výrazně promována. Jelikož 

společnost Pivovar Holba spravuje kanál na sociální síti Facebook, který v období 

zpracovávání práce disponuje širokou fanouškovskou základnou, jeho využití pro účely 

propagace zmiňované akce se zde přímo nabízí.  

Dalším výrazným nedostatkem je podcenění měření výsledků aplikace 

gamifikace. Značka by si měla stanovit konkrétní cíle, které by se přizpůsobením 

jednotlivých kroků gamifikační strategie měla pokusit naplňovat. Monitoring a sledování 

jednotlivých ukazatelů je nedílnou součástí tohoto procesu. Toto doporučení tak vychází 

ze strategie využití gamifikace definované autory Werbachem a Hunterem (2012, s. 44), 

konkrétně z otázky, jež samotné strategii předchází, a to sice, zda je možné změny 

chování zákazníků monitorovat. 
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Závěr  

Tato bakalářská práce přináší čtenáři úvod do problematiky gamifikace, zasazuje 

ji jako koncept do kontextu hry a herní teorie a pomocí odborných pramenů tento pojem 

teoreticky ukotvuje. Práce se věnuje základním herním mechanikám, které lze pro účely 

gamifikace využít a s ohledem na důležitost motivace, jež je hnacím motorem jakékoli 

činnosti, také typologii hráčů a různým přístupům k jejich motivaci. Práce přináší 

možnou strategii implementace gamifikace do marketingové komunikace v místě prodeje 

a prostřednictvím příkladů jejího reálného využití na českém trhu demonstruje její 

možnosti. 

Cílem praktické části práce bylo najít a popsat praktické příklady využití 

gamifikace v marketingové komunikaci v místě prodeje v lokálním trhu a tyto příklady 

následně zhodnotit na základě poznatků nabytých studiem odborné literatury. V praktické 

části práce je popsáno 5 příkladů využití gamifikace přímo v místě prodeje, jednotlivé 

charakteristiky případových studií jsou zasazeny do teoretických konceptů definovaných 

v první části práce. Každá z případových studií je doplněna o strategická a komunikační 

doporučení autorky, která navrhuje s ohledem na dříve definovanou gamifikační strategii 

a při jejich tvorbě neopomíjí ani kontext marketingové komunikace dané značky 

v obecném měřítku.   

Vzhledem k tomu, že se podařilo na jednotlivé případové studie systematicky 

aplikovat teoretické koncepty definované v teoretické části práce, a s ohledem na 

přidanou hodnotu v podobě vlastního komunikačního doporučení u každé z nich, 

považuje autorka stanovené cíle bakalářské práce za úspěšně naplněné. 

Podstatným zjištěním této práce je fakt, že značky často využívají herní principy, 

které nedisponují komplexním herním systémem a gamifikaci implementují spíše 

prostřednictvím soutěží s jednoduchou herní mechanikou. Výjimkou mezi případovými 

studiemi v této práci je aplikace LEGO Ninjago, která pracuje s moderními 

technologiemi, pomocí kterých vytváří samostatný herní svět. Využívá tak potenciál 

gamifikace v porovnání s ostatními značkami zmíněnými v práci v širším měřítku. 
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Gamifikace se na českém trhu tedy projevuje převážně ve spotřebitelských hrách 

a soutěžích, jejichž strategie ve většině případů vymýšlejí reklamní agentury. S výjimkou 

aplikace Kolo štěstí mají tyto aplikace málokdy delší trvání a značky se o ně přestávají 

starat s koncem reklamní kampaně.  

Dalším podstatným zjištěním práce je fakt, že značky při tvorbě gamifikace 

málokdy vycházejí z mechanik pro hru typických, které jsou definovány v příslušné 

teoretické kapitole. Nicméně toto zjištění vychází mimo jiné již z výše zmíněného a to 

sice, že se jedná převážně o spotřebitelské hry a soutěže, které často nedisponují 

komplexním herním systémem, jež aplikaci těchto mechanik vyžaduje.  

V průběhu zpracovávání jednotlivých případových studií bylo také zjištěno, že 

značky při designování gamifikační strategie často nevycházejí ze strategie popsané 

v teoretické části práce, proto se autorka rozhodla mimo jiné s ohledem na tuto 

definovanou strategii ke každé z případových studií přiřadit strategické nebo 

komunikační doporučení.  

Nicméně, jak dokazují výsledky většiny popsaných případových studií, 

gamifikace může značkám jako součást marketingové komunikace v místě prodeje 

pomoci oslovovat zákazníky, přispět k ovlivnění jejich nákupního rozhodování a 

v konečném důsledku podpořit růst prodejů. Tímto zjištěním byla stvrzena úvodní 

hypotéza. 

V závěru je důležité zmínit, že ačkoli práce pomáhá k lepší orientaci v celé 

problematice gamifikace, jedná se o disciplínu mnoha možností, na kterou lze nahlížet 

různými způsoby. I vzhledem k přibývajícímu množství moderních technologií, které lze 

pro účely gamifikace využít a zatím nedefinované etické stránce věci, považuje autorka 

téma za vhodné k dalšímu výzkumu a zpracovávání, například prostřednictvím 

diplomové práce.  
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Summary 

This thesis provides an introduction to the gamification as an overall topic, it helps 

the reader to put it into the context of games and game theory. The thesis also defines the 

term theoretically, using relevant academic sources. The thesis deals with basic game 

mechanics, which are suitable for gamification purposes and also reflects the importance 

of motivation, inter alia by defining the player typology. The thesis also introduces 

possible gamification strategy in terms of implementing gamification into marketing 

communication at the point of sale. The final part focuses on demonstrating the use of 

gamification via several case studies from the Czech market. 

The aim of the second part of the thesis was to identify and describe specific 

examples of the use of gamification in marketing communication at the point of sale in 

the local market and also to evaluate these examples according to the first part of the 

thesis. The second part presents 5 case studies of gamification usage at the point of sale, 

which are described according to a given academic context. Each of the case studies is 

completed by the author’s strategic recommendation. 

Based on the fact that the systematic application of theoretical concepts to the case 

studies was successful and its description has been enhanced by author’s 

recommendation, the author considers the objectives of this bachelor thesis to be 

successfully fulfilled. 

An important outcome of this thesis is the fact, that the brands frequently use game 

principles which lack comprehensive game system. They rather implement gamification 

through competitions with simple game mechanics. Regarding the case studies listed, the 

exception is the LEGO Ninjago application, which utilizes modern technologies to create 

an altered game world. Compared to other brands mentioned in the thesis, LEGO uses the 

gamification potential on a larger scale.  

In the Czech market, gamification is used especially in the form of consumer 

games and competitions, whose strategies are mostly designed by advertising agencies. 
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With the exception of Kolo štěstí application, these applications rarely have a longer 

duration and brands often cease to care for it at the end of the campaign. 

Another important finding of this thesis consists in the fact, that the brands while 

implementing gamification rarely construct its strategy based on typical game mechanics, 

which are defined in the theoretical part of the thesis. However, this finding is based, inter 

alia, on the above mentioned, and that is the fact, that gamification is mainly used in terms 

of consumer games and competitions, that often do not have a comprehensive game 

system, which usually requires the application of these mechanics.  

It was also found, during the processing of the individual case studies, that the 

brands while designing the gamification strategy, often do not follow the gamification 

strategy defined in the theoretical part of the thesis, so the author decided to construct 

strategic or communication recommendations to each of the case studies, following the 

defined strategy.  

However, as demonstrated by the results of most of the case studies described 

above, gamification, as part of marketing communications at the point of sale, has a 

potential to help brands reaching their customers, contribute to influence their purchasing 

behavior and ultimately to boost the sales. This finding confirmed the initial hypothesis.  

In conclusion, it is important to note, that although the thesis helps to understand 

the topic of gamification, it is a multidisciplinary matter in terms of interpretation. With 

the increasing number of modern technologies that can be used for gamification purposes 

and yet undefined ethical aspects, the author considers the topic as suitable for further 

research and examining, for example through a diploma thesis.  
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