
 

UNIVERZITA KARLOVA  
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019                             Jan Novotný 



 

UNIVERZITA KARLOVA 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a public relations 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vliv barev na očekávanou cenu zboží 
 
 
  

 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Autor práce: Jan Novotný 

Studijní program: Mediální a komunikační studia  

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Marek Vranka  

Rok obhajoby: 2019  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 30. 4.             Jan Novotný 

  

 
  



 

Bibliografický záznam 
 
NOVOTNÝ, Jan. Vliv barev na očekávanou cenu zboží. Praha, 2019. 60 s. Bakalářská práce 

práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Mgr. Marek Vranka. 

 

Rozsah práce: 59 314 znaků 

 



 

Anotace 
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu barevnosti obalů zboží denní 

spotřeby na jejich předpokládanou cenu. V práci je stručně představena historie 

a dosavadní výsledky výzkumů týkajících se obecného vlivu barev na lidské 

chování. Stejně tak jsou uvedeny studie, které se zabývají přímo obaly zboží a 

jejich schopností komunikovat skrze své vizuální provedení. Práce také uvádí 

některé z metodologických nedostatků dosavadních výzkumů. Na omezený 

počet předchozích studií, které se snaží popisovat vliv barev obalů na nákupní 

chování spotřebitele, navazuje vlastní experimentální výzkum. Jeho cílem je 

zkombinovat dílčí výsledky předchozích studií a přispět tak k porozumění toho, 

jakým způsobem v současné době barevnost obalů ovlivňuje zákazníkovu 

představu o produktu. Výsledky tohoto výzkumu ukazují znatelný vliv 

především při alternaci odstínu barvy. Použití oranžového odstínu na obalech 

produktů se v některých případech odrazilo na nižší očekávané ceně, zatímco 

použití černé barvy mělo opačný efekt. Výsledky nabízí poměrně jasné 

možnosti praktické implikace, především po dalším zkoumání této 

problematiky. 
  



 

Annotation 
The bachelor thesis is focusing on investigating the influence of packaging's 

colours on the expected price of consumable goods. The paper briefly presents 

the history and results of research on the overall impact of the colours on human 

behavior. Similarly,  studies examining the packaging and its ability to 

communicate through visual design are also introduced. The thesis also 

mentions some of the methodological shortcomings of existing research. The 

limited amount of existing research, which tries to describe the influence of 

packaging appearance on consumer behavior, is followed by a new 

experimental study.  Its aim is to combine the partial results of previous studies 

to help understand how colours currently affect the customer's image of the 

product. The results of this research show a noticeable effect mainly in the hue 

alternation. In some cases, the use of an orange hue on the product packaging 

has been reflected in a lower expected price, while the use of black had the 

opposite effect. The results offer relatively apparent possibilities for practical 

implications, especially after further examination of the issue. 
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Úvod 

V současné době mají komunikační procesy nesčetné množství forem. 

K výměně informací, především v podobě masové komunikace, dochází 

doslova všude kolem nás. Není tak divu, že se společně s vývojem společnosti 

objevují nové komunikační kanály a objevujeme význam procesů, o kterých 

jsme si ještě do nedávna mysleli, že s komunikací nemají nic společného. 

Jednou z oblastí, kde je vysoce žádoucí co nejefektivněji sdělit velké množství 

informací je marketing. Tato práce se přitom zaměřuje na význam a efektivitu 

alternativního způsobu komunikace v maloobchodním prostředí.  

Vzhledem k logistickým a skladovacím procesům, které dnes téměř každý 

produkt musí podstoupit, je obal neodmyslitelnou součástí těchto produktů.  

U zboží denní spotřeby, které míří na pulty maloobchodů, je jejich význam ještě 

větší. Obal se v mnoha případech stává spolu s cenou jedním z mála vodítek, 

podle kterého se zákazník samoobslužného obchodu rozhoduje, zda si zboží 

zakoupí. Obal musí být dostatečně výrazný, aby si ho zákazník všiml, ale 

zároveň musí obsahovat všechny důležité informace o svém obsahu. Pro 

výrobce může být obal také ideálním způsobem, jak výrobek zařadit do cenové 

nebo kvalitativní třídy tak, aby ještě více ovlivnil nákupní rozhodování 

zákazníků.  

Určování cenové strategie je klíčovou složkou marketingu každého 

obchodníka. Jeho cílem je prodat co největší množství zboží za co nejvyšší 

cenu. Naproti němu však stojí zákazník, který má na výběr z nepřeberného 

množství navzájem si konkurujícího zboží a je jen na něm, zda se rozhodne 

podle ceny, kvality nebo třeba loajality k určité značce.  

Tato práce se zaměřuje právě na to, jak design obalu, přesněji řečeno jeho 

barva, ovlivňuje zákazníkovo vnímání o ceně daného produktu. První část 

práce se věnuje teoretickému pozadí. Jsou zde postupně představeny odborné 
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pojmy a problematika popisování barev, nedávná historie výzkumů na téma 

obecného působení barev na lidskou psychiku, a nakonec i konkrétní výzkumy 

a implikace týkající se vlivu obalů na vnímání zboží. Na základě poznatků 

z teoretické části je pak v části druhé představen vlastní experimentální 

výzkum, který má za úkol ukázat, zda barva obalu opravdu dokáže ovlivnit 

vnímání ceny produktu, případně jakým způsobem.  

Zdrojem informací pro tuto práci byly ve velké míře studie publikované ve 

vědeckých časopisech dále také knihy, tiskové zprávy a obsah na webových 

stránkách. 
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1. Vymezení pojmů a základní teorie 

Pro účely této práce je nutné se nejprve teoreticky seznámit se základní 

problematikou tématu barev a vymezit některé pojmy. Ty jsou důležité 

k pochopení některých poznatků v teoretické části, ale jejich znalost je 

nezbytná i při definování výzkumu v části praktické.  

1.1. Definování barvy 

Současné způsoby definování barev vychází z modelů, které jsou staré jen 

několik desítek let a souvisí s rozvojem počítačové grafiky a dostupností 

barevných displejů. Obecně přinášejí možnost matematicky definovat 

konkrétní barvu většinou na základě tří až čtyř proměnných (Shaik et al, 2015). 

Například často používaný model RGB definuje kteroukoliv barvu na základě 

poměru intenzit mezi barvami primárními (červená, zelená, modrá). RGB 

model se však používá především při práci s digitálním obrazem.  

I proto jsou pro případnou snadnější replikaci výzkumu v této práci konkrétní 

barvy definovány hodnotami RGB. Pro jiná využití se ale systém RGB nehodí 

mimo jiné kvůli tomu, že neodráží lidskou představu o kombinování barev. 

Příkladem je dle Berka, Brownstona a Kaufmana (1982) spojení červené  

a zelené, které v systému RGB vytváří žlutou barvu. Mícháním skutečných 

pigmentů však získáváme barvu hnědou. Těžko představitelné je i tvoření čistě 

bílé barvy, která se u zobrazování digitálního obrazu na monitorech tvoři 

složením všech tří základních barev v maximálním míře. 

Tyto problémy RGB modelu řeší model HSL, který barvu definuje pomocí tří 

měřítek: hue, saturation a lightness (Smith, 1978).  

1.1.1. Odstín 

Hue (česky odstín) představuje pozici barvy na barevném spektru. Běžná slovní 

pojmenování barev, jakými jsou například červená, zelená nebo žlutá, jsou ve 
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skutečnosti názvy odstínů (Schwarz, Cowan a Beatty, 1987). Jedná se  

o veličinu barvy, kterou většina pozorovatelů vnímá jako první (Joblove  

a Greenberg, 1978).  

Barevné spektrum může mít tvar uzavřené kružnice. V aditivním míchání 

barev, které se používá v zobrazování na monitorech, je spektrum postaveno 

okolo primárních barev červené, zelené a modré (Harkness, 2016). Tvar spektra 

umožňuje definovat vztah mezi dvěma a více odstíny pomocí úhlu, který tyto 

odstíny na kružnici svírají. Tímto způsobem se také definují harmonické 

odstíny, tedy kombinace odstínů, jež jsou společně lidskému vnímaní esteticky 

příjemné. Například odstíny ležící na kružnici proti sobě a svírající úhel  

180 stupňů se označují jako barvy komplementární a laicky řečeno spolu „ladí“ 

(Cohen-Or et al, 2006). 

Odstíny barev se často rozdělují na tzv. teplé a studené. Mezi teplé odstíny patří 

žlutá, oranžová, červená, případně kombinace těchto barev. Mezi studené se 

řadí barvy založené na modrém odstínu (Feisner, 2006, str. 56). 

1.1.2. Sytost 

Saturation (česky sytost) popisuje svou hodnotou „živost“ barvy. Čiré 

spektrální barvy mají sytost nejvyšší a s ubývající hodnotou sytosti šednou 

(Schwarz, Cowan a Beatty, 1987). Někdy se sytost popisuje jako množství 

pigmentu v barvě (Labrecque a Milne, 2012). Se stoupající sytostí barvy obraz 

v některých případech může ztrácet svou přirozenost (Carr a Correll, 2011,  

str. 324).  

1.1.3. Světlost 

Brightness, někdy také Lightness (Smith, 1978) (česky světlost) reprezentuje 

světlost barvy (Schwarz, Cowan a Beatty, 1987). Nulová hodnota představuje 
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nehledě na odstín černou barvu a maximální hodnota barvu čistě bílou 

(Labrecque a Milne, 2012).  

1.2.  Zkoumání vlivu barev na lidskou psychiku 

O psychologii barev se někdy hovoří jako o nejkontroverznějším aspektu 

marketingu. Jedním z důvodů je fakt, že se o barvách a jejich vlivu na lidskou 

psychiku hodně mluví a píše, ale vlastní obor je podpořen jen velmi malým 

množstvím vědeckých dat (Ciotti, 2014). Podle odborníků je přitom jisté, že 

pocity a reakce, které mají jednotlivé barvy vyvolávat, souvisí ve většině 

případů s individuální zkušeností a preferencemi (Whitfield a Whiltshire, 

1990).  

Vědeckému výzkumu a řádné popularizaci tohoto oboru nepomáhá ani to, že 

se jedná o atraktivní téma ke zjednodušování a úpravě faktů. Populární média 

se často předhánějí ve způsobech, jak barvám přikládat schopnosti ovlivňovat 

lidskou náladu. Pro čtenáře je pak sdělení typu „Žlutá barva je psychologicky 

nejveselejší barvou celého barevného spektra“ sice lákavé, ale samo o sobě 

velmi vágní a zavádějící (Ciotti, 2014).  

Dalším příkladem může být spolupráce Americké firmy Pantone, která se 

zabývá vytvářením barevných systémů a vzorníků, a britského výrobce čajů 

Twinings. Tyto dvě firmy se společně podílely na vývoji barvy, kterou nazvaly 

Přírodní optimismus. Motivací byl výzkum firmy Twinings, který má 

dokazovat, že Britové se cítí nejvíce optimisticky při pohledu na jasné nebe  

a kvetoucí květiny. Barva s jemným modrým odstínem, která tyto dvě věci 

připomíná se posléze stala součástí další kampaně (Twinings, 2019). I to 

můžeme brát jako důkaz, jak snadné a časté je přiřazování emočních reakcí ke 

konkrétním barvám.  

Na druhou stranu je vhodné se zamyslet nad tím, zda podobná pseudovědecká 

zjištění nemají vliv na používání barev v praxi v odpovídajících situacích,  
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a tedy nepřispívají k vnímání popisovaným způsobem. Jinými slovy, zda se 

v tomto případě nejedná o jistým způsobem sebenaplňující předpověď. 

V populárních článcích se například dočteme, že modrá barva uklidňuje  

a symbolizuje důvěru a spolehlivost (Color Psychology, 2019). Takové tvrzení, 

i přes to že není podpořené žádným konkrétním výzkumem, může být atraktivní 

například pro banky, které se přesně takové pocity snaží vyvolat. Banky poté 

modrou barvu mohou používat při své komunikaci, například v podobě 

modrého loga. zákazník si následně danou barvu spojí s bankovním prostředím, 

které samo o sobě důvěru a spolehlivost ve většině případů vyvolává svojí 

činností nebo jinými způsoby komunikace. Ve výsledku to tedy může 

znamenat, že modrá barva je v bankovním segmentu natolik rozšířená, že se 

stává jakýmsi symbolem, který si zmíněné vlastnosti v relevantním kontextu 

opravdu nese. 

Vědecké práce zabývající se barvami a jejich působením na lidskou psychiku 

jsou ve většině případů založené na empirickém výzkumu (Elliot a Maier, 

2007). Řada z těchto výzkumů ale vykazuje metodologické nedostatky, které 

snižují jejich validitu. Kritici výzkumů často poukazují na nedostatečně 

celistvý pohled na barvy jako takové, nedostatečně popsanou metodologií 

neumožňující replikaci, nevhodně zvolené podněty (Whitfield a Whiltshire, 

1990) nebo absence možnosti implikace výsledků (Wilms a Oberfeled, 2018). 

Při studiu barev je také nutno poukázat na vliv všech tří atributů barvy na 

tvorbou jakýchkoliv závěrů. Výsledky studií jsou závislé na odstínu, světlosti  

i sytosti, přičemž odstín se ukazuje jako atribut, jehož vliv byl v minulosti 

přeceňován. To snižuje hodnotu studií především z první poloviny dvacátého 

století, které byly založeny pouze na zkoumání rozdílů mezi odstíny (Whitfield 

a Whiltshire, 1990). 

Studium barev komplikuje také to, že vnímání barev do velké míry ovlivňují 

vnější vlivy. Už jen to, jak barvy vypadají, je dramaticky ovlivněno barevností 



 15 

pozadí a okolí (Brown a MacLeod, 1997). Studie zkoumající rozdíly v reakcích 

na jednotlivé barvy jsou navíc podle Whitfielda a Whiltshira (1990) prováděny 

často za použití tzv. color chips tedy unifikovaných vzorků barev v podobě 

karet nebo destiček. Pokud v takovém případě nejsou specifikovány další 

podmínky experimentu (především podkladová barva), jsou takové studie 

nereplikovatelné.  

Kromě barevných destiček, využívají ke studiím experimentátoři někdy také 

monitory, na které barvy zobrazují digitálně. I v tomto případě ale uznávají, že 

výsledky zatím nelze zobecnit do jiných kontextů (Wilms a Oberfeld, 2018). 

Podle Valdezové a Mehrabiana (1994) navíc dokonce některé studie 

nepoužívají jako podněty skutečné barvy, ale pouze cedulky s jejich 

pojmenováním. V takových případech je validita výzkumu ještě nižší. 

1.2.1. Fyziologické reakce 

Ačkoliv se nám populární pojetí psychologie barev snaží naznačit, že barvy si 

sebou nesou určité fyzické vlastnosti, které v našem těle spouští konkrétní 

fyziologické reakce, není tento jev v takto konkrétní formě dostatečně vědecky 

podpořen.  

Například Ciotti (2014) s nadsázkou připodobňuje snahu o propojení 

jednotlivých barev a specifických emočních reakcí, které mají tyto barvy 

vyvolávat, ke čtení z tarotových karet.  

I tak se ale fyziologické reakce na různé barvy v některých výzkumech 

prokázaly. Například vystavení červenému odstínu zvyšuje hodnoty mozkové 

aktivity zaznamenané elektroencefalografem (EEG) oproti vystavení 

modrému, bílému nebo žlutému odstínu (Takahashi a Tsukahara, 1976). 

V souvislostí s tím bylo v minulosti poukázáno na to, že červené barvy 

přispívají více než modré ke spouštění epileptických záchvatů (Kaiser, 1984). 

Tyto studie jsou ve většině případů motivovány hypotézou, že barvy s delší 
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vlnovou délkou světla (například červené a žluté) jsou pro člověka více 

stimulující a vzrušující než barvy s krátkou vlnovou délkou světla (například 

modrá a zelená) (Valdez a Mehrabian, 1994).  

Za zmínku stojí i studie týkající se tzv. Baker-Millerovy růžové. Týká se 

výzkumů Alexandra Schausse, který pozoroval, že konkrétní odstín růžové 

snižuje fyziologické proměnné související s agresivitou. Růžově natřené zdi 

měly ve věznicích a nápravných zařízeních pomáhat s dodržováním disciplíny 

(Schauss, 1984). Závěry těchto studií byly ale zpochybněny poté, co v jedné 

z věznic počet násilných incidentů po natření zdí sice na pár měsíců klesl, ale 

poté vzrostl a přesáhl i hodnoty z minulosti. Autoři v tomto případě upozorňují 

na Hawthornský efekt a sebenaplňující proroctví v souvislosti s očekáváním 

vysoké efektivity této procedury (Pellegrini, Schauss a Miller, 1981).  

U studií podobného typu ale podle Kaisera (1984) často dochází ke 

kognitivnímu zprostředkování, tedy situaci, kdy fyziologické změny nejsou 

přímou odezvou, ale až reakcí na vědomé usuzování. Zůstává ale otázkou, zda 

lze vliv barev na fyziologické úrovni vůbec zkoumat. Barvy jako symboly jsou 

v naší kultuře zakořeněny natolik, že se vliv zkušeností, zvyků a preferencí jen 

těžko odděluje. I proto někteří autoři označují kulturně naučené emoční reakce 

jako tzv. částečně vědomé (Kauppinen-Räisänen, 2014). 

1.3. Znalost ceny a očekávaná cena 

Je známo, že zákazníci si udržují povědomí o cenách produktů, které nakupují 

pravidelně. Dlouhodobá představa jim umožňuje snáze reagovat na případné 

propagační akce týkající se akčních cen a vyhodnocovat je (Vanhuele, Drèze, 

2002). 

Tato výchozí znalost je podle některých výzkumů tak silná, že zákazníci již 

nevěnují pozornost skutečné ceně produktu v místě nákupu. Podle Dicksona a 

Sawyera (1990) nezná 47-55 % zákazníků přesnou cenu produktu těsně poté, 
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co si ho vloží do nákupního košíku. Přibližně čtvrtina zákazníků cenu nedokáže 

ani odhadnout.  

Pokud se ale zákazník v obchodě seznámí s cenou produktu, který kupuje, dá 

se předpokládat, že vnímání této ceny bude určitým způsobem 

ovlivněno předcházející představou o ceně. Roy, Chan a Cheema (2014) uvádí, 

že zákazník, jenž očekává u produktu vyšší cenu, než je skutečná cena, má větší 

tendenci si produkt zakoupit než zákazník, který cenu výrobku podcení. 

Existují minimálně dvě behaviorální vysvětlení. V prvním případě vnímá 

zákazník větší užitek z transakce. Tento fenomén popisuje už Thaler (1985) ve 

svém článku Mental accounting and consumer choice. V něm měří užitek 

transakce rozdílem mezi skutečnou zaplacenou cenou a cenou referenční  

(v tomto případě očekávanou cenou). Rozdíl mezi očekávanou a skutečnou 

cenou totiž představuje psychologický finanční zisk, respektive ztrátu. Druhým 

vysvětlením je, že v případě vyšší skutečně ceny zákazník odloží nákup na 

později, nebo na návštěvu jiného obchodu, protože věří, že tehdy bude cena 

nižší (Roy Chan a Cheema, 2014).  

2. Obal jako vizuální médium 

Lindstrom (2006) uvádí, že lidé přijímají 83 % informací zrakem. Z toho 

vyplývá, že pro marketéry jsou vizuální podněty velmi účinným nástrojem pro 

ovlivnění spotřebitele.  

Při dnešním samoobslužném způsobu nakupování přitom vizuální podněty 

nesou především obaly. Kromě funkce ochrany produktu při transportu  

a skladování, přináší obal výrobci poslední možnost přesvědčit zákazníka 

k nákupu v místě prodeje. Ve chvíli, kdy nakupující procházejí uličkami 

obchodů, jsou obalům vystavování podobně jako například tištěné reklamě 

nebo jiným typům propagace (McDaniel a Baker, 1977), přičemž je nutno také 

podotknout, že silný vliv obalů a především jejich barevností, přijímáme téměř 
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výlučně podvědomě (Cheskin, 1957, str. 67). Jedním z běžných scénářů je 

situace, kdy je spotřebitel v obchodě vystaven nabídce výrobků, které nezná. 

Jeho možnosti výběru jsou tedy omezeny výlučně na porovnání obalů 

jednotlivých výrobků (Labrecque a Milne, 2012). 

Kotler (2000, str. 195) zařazuje obal do „produktu“, jednoho ze čtyř „P“ 

marketingového mixu (2000, s. 10). Stejný autor uvádí, že někteří marketéři 

strategii tvorby obalu přikládají větší váhu a obal definují samostatně jako páté 

„P“ – „packaging“ (česky obal). Obaly se také řadí do takzvaných vnějších 

produktových znaků, tedy znaků, které nemají přímý vliv na vlastnosti 

výrobků. Vnější znaky výrobků mají nicméně velký vliv na nákupní 

rozhodování především pro zákazníky, kteří jsou ve spěchu. Spotřebitelé také 

často vůbec nemají možnost vyhodnotit vnitřní znaky výrobku  

(Kaupinen-Räisänen, 2014). 

Specifikum obalu je v marketingové komunikaci právě to, že musí plnit několik 

funkcí, které je nutné vzájemně respektovat. Kupříkladu obal ve formě 

trojúhelníkové krabičky by byl dobře viditelný, rozpoznatelný a dokázal by 

intenzivně působit na emoce, na druhou stranu by ale zvýšil náklady na 

transport a skladování, jelikož by nešel skládat na sebe (McDaniel a Baker, 

1977). V tomto směru se úprava barevnosti obalu zdá být mnohem vhodnějším 

nástrojem, jelikož neovlivňuje tvar ani velikost výsledného produktu. Pokud 

můžeme zanedbat náklady na grafickou úpravu a případnou změnu technologie 

tisku samotného obalu, je změna barev taktéž výrazně úspornější.  

2.1. Branding 

Význam slova branding je mnohem starší než samotné pojmenování. Už ve 

starověkém Řecku a Římě měli řemeslníci ve zvyku označovat své výrobky 

značkami tak, aby se odlišili od konkurence (Room, 1998).  
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S nástupem moderních tiskařských technologií a později i technologií 

digitálních se možnosti brandingu pochopitelně ještě více rozšířily. Dnes je 

viditelný branding na obalu výrobků samozřejmostí. Samotná značka je přitom 

tvořena řadou vizuálních prvků. Mezi ty patří bezesporu i typická barva, 

případně barevná kombinace. Značka Kodak je neoddělitelně spojena 

s konkrétním odstínem žluté, stejně tak jako je Coca-Cola červená. O tom, že 

typické barevné kombinace konkrétních značek vnímáme mnohem důsledněji 

než jiné grafické prvky, svědčí i výzkum amerického výrobce potravin 

Campbell. Tato společnosti v minulosti zjistila, že spotřebitelé velmi dobře 

znají barevné schéma tradičních červenobílých konzerv jejich polévek, 

nedokáží ale určit, která z barev je v horní, respektive dolní části (Hine, 1995, 

str. 179).  

2.1.1. Privátní značky 

Zvláštním pojmem, který částečně popírá nauku o brandingu je tzv. privátní 

značka. Privátní, někdy také vlastní nebo soukromá značka, je značkou 

distributora. Výrobky jsou tak označené značkou obchodu, ve kterém si je 

zákazníci kupují, namísto typického označení značkou výrobce (Zamazalová, 

2009, str. 173). 

Prodejci označují zboží svými značkami i přes jisté náklady. Mezi výhody, 

které privátní značka přináší obchodům, totiž patří možnost lépe pracovat 

s objednávkami zboží, přilákání loajálních zákazníků srze vlastní branding, 

částečná ochrana proti konkurenci (Kotler, 2000, str.190), ale samozřejmě také 

možnost samostatného rozhodování o konečné ceně (Zamazalová, 2009, 

str. 174). 

Privátní značky jsou v České republice hojně rozšířeny. Podle výzkumné 

společnosti Nielsen tvoří výrobky privátních značek dlouhodobě přibližně 

pětinu z celkového obratu potravinářského a drogistického zboží. 
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Nejvýznamnější podíl privátních značek je v kategorii mléka a dalších 

mléčných výrobků. Mezi drogistickým zbožím se jedná o papírové kapesníky 

a kuchyňské utěrky, kde je podíl privátních značek na obratu více než 

nadpoloviční (Nielsen, 2019). 

Vlastní značky přitom bývaly zprvu vnímané jako ty s nejnižší kvalitou. Dnes 

už ale tato představa mizí a objevu je se stále více produktů soukromých 

značek, které se svojí kvalitou mohou srovnávat s ostatním zbožím. Obchodníci 

navíc přicházejí i s výrobky prémiové kvality, u kterých není tolik kladen důraz 

na co nejnižší cenu (Zamazalová, 2009, str. 173). Příkladem může být například 

značka Tesco Finest obchodního řetězce Tesco, který uvádí, že tato značka 

zahrnuje výrobky pro náročné spotřebitele (Tesco Stores ČR, a.s., 2019). 

Naopak řetězec Globus ve své nabídce zahrnuje výrobky vlastní značky 

Korrekt, u kterých ručí nejnižší a nejvýhodnější cenou v dané kategorii zboží 

(Globus, 2019). Pro spotřebitele hledající nejnižší cenu to pochopitelně může 

znamenat zjednodušení nákupního rozhodování a výběru mezi konkurenčními 

výrobky.  

2.2. Soulad grafických elementů na obalech  

Pro obaly je důležité, aby jejich prvky byly ve vzájemném souladu a zároveň 

odpovídaly reklamě, cenové strategii a ostatním použitým marketingovým 

formám (Kotler, 2000, s.195).  

Nutnost souladu mezi grafickými prvky potvrzuje i studie, která zkoumala, zda 

se změní zákazníkovo vnímání produktu a předpokládaná cena ve chvíli, kdy 

bude tvar obalu a druh písma v kongruenci oproti situaci, kdy budou zmíněné 

elementy v disharmonii. Zákazník podle experimentu očekává vyšší cenu  

u lahve vody, která tvarem i písmem na etiketě působí ležérně  

a nenuceně než v situaci, kdy buď písmo, nebo tvar lahve nahradíme luxusně 

působící prvkem a jednotlivé elementy přestanou, jak říkají autoři, „mluvit 
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stejným jazykem“ (Rompay a Pruyn, 2011). Tato studie tedy naznačuje, že 

v mnoha případech je nutno na obal nahlížet jako na celek a zabránit situaci, 

kdy bude na jednom obalu mnoho nesouladných prvků.  

2.3. Barevnost obalů 

Jak již bylo naznačeno, barvy jsou silným nástrojem marketingové 

komunikace. O vlivu barev v marketingu se často mluví v souvislosti 

s brandingem. Barvy umožňují zákazníkům rozeznat firemní styl a snáze 

poznat konkrétní značku (Chang a Lin, 2010). Také se jim připisují schopnosti 

ovlivnit to, jak na zákazníka konkrétní značka působí. Studie potvrzují vztah 

mezi barvami použitími ve vizuální identitě značky a osobnostními 

vlastnostmi, které spotřebitelé daným značkám připisují. (Boudreaux a Palmer, 

2007; Labrecque a Milne, 2012).  

Podobně jako logo a vizuální identita dokážou osobnostní vlastnosti značky 

přenášet i obaly výrobků, a to pomocí strukturálních a vizuálních elementů, 

jakými jsou například použité materiály, písmo, tvary nebo právě barvy 

Barevnost obalu je přitom element, který mezi vizuálními prvky spouští 

nejrychlejší reakci (Underwood, 2003). 

Jedním ze hlavních rozporů, které si sebou obalový design nese, je mezi snahou 

zaujmout pozornost a potřebou být přijat a sdělovat správné informace. Jistá 

agresivita v podobě barevnosti produktu sice upoutá pozornost, ale může 

negativně ovlivnit vnímání produktu zákazníkem  

a následně se odrazit v nákupním rozhodování. Kupříkladu křiklavou žlutou 

barvu zákazník v obchodě jen těžko přehlédne, u většiny produktů ale nebude 

tato barva na obale vyvolávat příliš pozitivní konotace (Hine, 1995, str. 215).  

Vzhledem k těmto poznatkům může být volba konkrétních barev pro obal 

výrobků poněkud obtížný úkol. Podle Kaupinenové-Räisänenové (2014) se 

barvy volí tak, aby uspokojily potenciální zákazníky, volí se tak preferované 
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barvy dané cílové skupiny a používají se kontrastní kombinace nebo kombinace 

příbuzných barev, které společně tvoří harmonický celek, jenž podvědomě 

působí na lidské oko příjemně. 

2.3.1. Odstíny obalů 

Labrecqueová a Milne (2012) ukazují mimo jiné, že odstíny černé, fialové  

a růžové obsažené v logu zvyšují vnímanou sofistikovanost značky.  

U oranžového odstínu naopak objevují negativní ovlivnění vnímané 

sofistikovanosti. Stejná studie potvrdila i vliv nízké sytosti barev na vnímanou 

sofistikovanost, a to v případě použití v logu i na obalu výrobku. Metodologie 

tohoto výzkumu byla založena na hodnocení vizuálních podnětů (náhledů log 

a obalů výrobků) podle předpřipravené škály 42 osobnostních charakteristik.  

Nutno dodat, že některé studie upozorňují na to, že ne všechny poznatky 

ohledně vlivu barev na vnímanou kvalitu a potažmo i předpokládanou cenu se 

dají aplikovat univerzálně. Fialový odstín sice byl v jiné studii respondenty 

z asijských zemí spojován s luxusem a kvalitou, účastníci ze Spojených států 

amerických ale stejný odstín vnímali jako levný. Naproti tomu modrý odstín 

byl spojován s vysokou kvalitou napříč kulturami.  (Jacobs et al, 1991). 

Ačkoliv je tento výzkum nutno brát vzhledem k jeho staří s rezervou, opět 

dokazuje, že vnímání barev a jejich vliv na lidskou psychiku se mění kromě 

doby i v závislosti na kultuře a původu.  

Další studie ukazuje, že produkty, které mají být cílené na vyšší třídu a být 

dražší, vyžadují pro toto vnímání studené a tmavé barvy, především černou. 

Produkty vnímané jako levnější se naopak vyznačují světlejšími barvami, 

hlavně bílou. Z výsledků lze také podpořit již dříve zmíněnou spojitost mezi 

oranžovou barvou a vnímanou dostupností, respektive nízkou cenou (Ampuero 

a Vila, 2006). Je vhodné podotknout, že metodologie tohoto výzkumu se ale od 

výše zmíněných studií lišila. Účastníci výrobky přiřazovaly ke slovním 
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popisům na rozdíl od pozdějších studií, kdy měli účastníci za úkol udat 

konkrétní odhadovanou cenu (Becker et al, 2011; Rompay a Pruyn, 2011). 

Na druhou stranu vnímání oranžové barvy jako „levné“ barvy podporuje  

i praktická zkušenost. Lane (1991) uvádí, že se v roce 1986 potýkal 

Wienerschnitzel, americký řetězec prodávající rychlé občerstvení, 

s nedostatkem prodejů. Situaci měla vyřešit oranžová barva přidaná do fialovo-

červeného loga. Tato drobná změna měla zákazníkům sdělovat to, že řetězec 

prodává cenové dostupné produkty. Prodeje po této změně vzrostly o 7 %  

a řetězec nové barevné schéma používá dodnes.  

Dá se předpokládat, že podobným studiím a poznatkům věnují odborníci 

pozornost při tvorbě vizuálního stylu značky i v současnosti. Je to vidět na 

příkladu dvou maloobchodních značek, které byly stručně představeny v této 

práci v kapitole Privátní značky. Z dostupných informací je zřejmé, že výrobky 

značky Korrekt obchodního řetězce Globus jsou baleny do obalů  

v oranžových a červenooranžových odstínech. Logu této privátní značky taktéž 

dominuje barva s oranžovým odstínem (Globus, 2019). Výběr barvy obalů 

může souviset s obecnou vizuální identitou řetězce, u které je oranžový odstín 

poměrně výrazný. Naproti tomu značka Tesco Finest je podle obrázků na webu 

obchodu rozpoznatelná kromě stylizované typografie taktéž barvami s nízkou 

až velmi nízkou světlostí, blížící se k černé barvě. (Tesco Stores ČR, a.s., 

2019). U obou těchto řetězců a jejich privátních značek je tedy vidět soulad 

s tím, co o daných odstínech tvrdí výzkumy na toto téma. Oranžová představuje 

u řetězce Globus výrobky za dostupnou cenu, černá naopak výrobky vyšší až 

prémiové kvality obchodů Tesco.  

2.3.2. Kongruence barev 

Existují výzkumy, které se zaměřují na to, zda typ nebo barevnost obalu 

výrobku může ovlivnit vnímané senzorické vlastnosti produktu. Studie na toto 
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téma ale nevykazují jednoznačný výsledek. Některé studie ukazují, že barvou 

obalu nelze kupříkladu subjektivně zintenzivnit chuť potravinářských výrobků 

(Zellner et al, 2018; Becker et al, 2011). V jiné studii ale účastníci označovali 

vůni mýdla z červené lahve jako intenzivnější než vůni stejného mýdla 

předkládaného v růžové nebo bíle lahvi (Gatti, Bordegoni a Spence, 2014).  

Barva obalu často odkazuje na senzorické vlastnosti. Rozdílné odstíny tak 

mohou označovat rozdílné příchutě, vůně a další varianty výrobku. V případě 

že barva ve spojení s konkrétním produktem neodpovídá daným zvyklostem  

a zkušenostem zákazníků, negativně to ovlivní jejich vnímání produktu. Z toho 

vyplývá i to, že pro pozitivní vnímání produktů musí výrobek svou barevností 

do jisté míry respektovat produktovou kategorii, ve které se nachází. (Spence  

a Velasco, 2018).  

V menší míře se objevují i studie, které jsou zaměřené na vliv kongruence na 

předpokládanou cenu. Jak již bylo zmíněno, očekávanou cenu dokáže ovlivnit 

kongruence grafických elementů, jakými jsou například typografie nebo tvar 

obalu (Rompay a Pruyn, 2011). Otázkou ale zůstává, zda to platí  

i o barvách. Barva obalu neodpovídající senzorickým vlastnostem či zažitým 

zvyklostem dané produktové kategorie by teoreticky mohla také ovlivnit 

vnímanou cenu.  

2.3.3. Sytost obalu 

Přímému vlivu barev na očekávanou cenu se okrajově věnuje i taktéž zmíněná 

studie Beckerové et al (2011), ve které účastníci očekávají nižší cenu  

u produktu v sytěji zbarveném obalu. Testovaným produktem byl jogurt 

v plastovém kelímku, který se respondentům zobrazoval na počítačové 

obrazovce. Jedna z variant obalu výrobku měla sytost barev sníženou o 50 %. 

Výsledky tohoto výzkumu sice nejsou přesvědčivé a rozdíly se pohybují na 

hranici signifikance, i tak ale autorka v práci popisuje dvě možná vysvětlení 



 25 

případného vnímání desaturovaných barev jako „dražších“. Za prvé odkazuje 

na běžnou strategii obchodníků označovat sytými barvami speciální cenové 

nabídky nebo slevové akce. U zákazníka tak sytá barva automaticky vyvolává 

dojem nízké ceny. Druhé možné vysvětlení je založené čistě na odlišení od 

konkurence. Kvůli tomu, že na trhu převládají výrobky v sytě zbarvených 

obalech, představují výrobky s nižší saturací barev méně typickou variantu  

a působí exkluzivněji.  

Dalším důvodem může být to, že vysoká saturace působí uměle. Například  

u fotografií je známo, že vysoká sytost barev negativně ovlivňuje  

výsledný vzhled snímku, který poté postrádá přirozenost (Carr a Correl, 2011, 

str. 324). Méně syté barvy tak mohou indikovat organické, přírodní produkty, 

u kterých zákazníci zpravidla očekávají vyšší cenu (Aschemann-Witzel a 

Zielke, 2017). 

3. Výzkum 

Cílem této práce je přispět k výzkumu týkajícího se psychologie barev  

a používání barev na obalech výrobků denní spotřeby. K tomuto účelu byla 

navržena kvantitativní studie, která měla zjišťovat vliv rozdílů v barevném 

provedení obalů na lidskou představu o ceně daného výrobku. Jak již bylo 

naznačeno v teoretické části, prohloubení znalosti tohoto vlivu by znamenalo 

větší porozumění nákupního rozhodování spotřebitelů a další možnosti, jak toto 

rozhodování z komunikační roviny ovlivnit. 

3.1. Hypotézy 

Na základě poznatků z předešlých výzkumů, které byly popsány v teoretické 

části, byly stanoveny čtyři hypotézy týkající se vlivu barev obalů na 

předpokládanou cenu zboží. První dvě z nich odkazují na konkrétní odstíny 

barev a jejich údajný přímý vliv na snížení nebo zvýšení předpokládané ceny. 
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Třetí hypotéza se týká vlivu sytosti barvy a čtvrtá hypotéza se týká vlivu 

souladu barev a vlastností výrobků.  

3.1.1. Oranžový odstín 

Jak bylo popsáno v teoretické části, výzkumy tvrdí že oranžová barva souvisí 

s vnímáním cenové dostupnosti a nízké sofistikovanosti (Ampuero a Vila, 

2006; Labrecque a Milne, 2012;). Vliv na nízkou cenu má mít oranžový odstín 

i podle praktické zkušenosti (Lane 1991).  

H1: Výrobky s oranžovými prvky na obalu budou respondenty vnímány 

jako levnější než kontrolní výrobky. 

3.1.2. Černá barva 

Černá barva má podle dosavadních výzkumů opačnou schopnost než oranžová 

a předpokládanou cenu by tedy měla zvyšovat. Tmavé barvy mají mít kladný 

vliv na vnímanou sofistikovanost (Ampuero a Vila, 2006; Labrecque a Milne, 

2012). Některými řetězci jsou černou barvou na obalu označovány dražší 

výrobky vyšší kvality (Tesco Stores ČR a.s., 2019). 

H2: Výrobky s černými prvky na obalu budou respondenty vnímány jako 

dražší než kontrolní výrobky. 

3.1.3. Sytost 

Spotřebitelé podle omezených zdrojů očekávají nižší cenu u sytěji zbarvených 

obalů (Becker et al, 2011). Méně syté barvy také bývají používané  

u organických produktů, u kterých spotřebitelé očekávají vyšší cenu 

(Aschemann-Witzel a Zielke, 2017). 

H3: Výrobky v obalu se sytějšími barvami budou respondenty vnímány 

jako levnější než kontrolní výrobky. 
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3.1.4. Kongruence 

Kongruence vizuálních prvků je mimořádně důležitá pro pozitivní vnímání 

výrobku. Nesoulad ve vztahu typografie a tvaru obalu může negativně ovlivnit 

vnímanou cenu (Rompay a Pruyn, 2011). Nesoulad ve vlastnostech výrobku  

a barvě obalu, může podle některých výzkumů ovlivnit subjektivní senzorické 

vnímání daného výrobku (Gatti, Bordegoni a Spence, 2014). 

H4: Výrobky v obalu v barvách, které neodpovídají vlastnostem či 

variantě výrobku, budou respondenty vnímány jako levnější než kontrolní 

výrobky.  

3.2. Metodika 

Pro experimentální studii byl zvolen kvantitativní dotazníkový výzkum. 

Dotazník v elektronické formě vyplňovali účastníci studie na vlastních 

počítačích nebo mobilních telefonech. Všichni účastníci výzkumu tak jednali 

dobrovolně a bez nároku na honorář či jinou odměnu. Účastníci taktéž nebyli 

v žádné z částí dotazníku informováni o přesném cíli studie nebo hypotézách.  

Základem dotazníku byly náhledů produktů ve formě kvalitní fotografie nebo 

3D modelu výrobku na bílém, případně neutrálním šedém pozadí. Každý 

z vyobrazených náhledů byl pomocí grafického editoru upraven do dvou 

variant. Tyto varianty se lišily barevností obalu výrobku v souladu se 

zkoumanou hypotézou. Podrobněji jsou jednotlivé vizuální podněty popsány 

v následující podkapitole.  

Každému účastníkovi studie se v dotazníku zobrazila vždy náhodně právě 

jedna ze dvou variant výrobku. Pořadí všech 17 jednotlivých obrázků bylo též 

u každého respondenta náhodné.  

Očekávaná ceny výrobků byla měřena otevřenou otázkou, tedy shodnou 

metodou jako v jiných výzkumech zkoumajících podobnou problematiku (Jun, 

MacInnon a Park, 2005; Orth, Campana, Malkewitz, 2010; Becker et al, 2011; 
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Van Rompay a Pruyn, 2011). Účastníci studie tedy odpovídali na otázku 

konkrétní částkou (v tomto případě v celých českých korunách), odpovídající 

jejich představě o ceně daného produktu v běžném obchodě mimo slevovou 

akci. Aby byla možnost vyhodnocení vlivu barev na očekávanou cenu vyšší, 

byla kromě otevřené otázky položena také uzavřená otázka ve znění:  

„Ve srovnáni s produkty stejné kategorie zboží je podle vás zobrazený 

produkt:“. Na tuto otázkou odpovídali respondenti na pětistupňové škále  

s možnostmi „velmi levný“, „spíše levný“, „ani levný, ani drahý“, „spíše 

drahý“, „velmi drahý“.  

V závěru dotazníku respondenti vyplňovali doplňující demografické otázky  

a otázky týkající se jejich nákupního chování. Tyto otázky byly, leč na to 

nebylo výslovně upozorněno, nepovinné a případné nevyplnění jedné z nich 

nebylo překážkou k pokračování. Respondenti byli dotázáni na pohlaví  

a věk. Dále měli účastníci z nabízených možností „denně“, „několikrát týdně“, 

„jednou za týden“ a „méně než jednou za týden“ vybrat, s jakou frekvencí 

osobně nakupují potraviny. Dále byly požádáni, aby z nabízeného seznamu 

vybrali všechny obchody, ve kterých pravidelně nakupují. Do tohoto seznamu 

bylo zařazeno 7 největších českých řetězců provozujících supermarkety nebo 

diskontní obchody za rok 2016 podle agentury Gfk Czech Republic  

(GfK Czech Republic, 2017). 

Nutno podotknout, že ačkoliv byly otázky v dotazníku až na zmíněnou 

závěrečnou skupinu povinné a nebylo možné je přeskočit (stejně jako se vracet 

k otázkám již zodpovězeným), řada respondentů dotazník nedokončila. 

Částečně vyplněné dotazník byly i tak zaznamenány a data ze zodpovězených 

otázek zohledněna ve vyhodnocení. 



 29 

3.2.1. Vizuální podněty 

K účelu sledování vlivu barev bylo vytvořeno 17 dvojic náhledů produktů. Jako 

předlohy byly většinou použity výrobky značek ze zahraničních trhů tak, aby 

se minimalizovala možnost rozpoznání značky, a formování vlastní 

předpokládané ceny tedy bylo ovlivňováno pouze vzhledem obalu.  

U výrobků ze zahraničních trhů byly také přeloženy textové části obalů jako 

název nebo druh zboží a případně převedeny jednotky gramáže a objemu do 

metrické soustavy.  V některých případech byl vytvořen zcela nový návrh obalu 

výrobku. I v těchto případech ale bylo pojmenování výrobku inspirováno 

jmény skutečných výrobků, rozložení elementů na obale zachováno v souladu 

se standardy a současnými trendy v dané kategorii zboží a celková grafická 

úprava vykonána tak, aby výsledný náhled výrobku nepůsobil rušivě nebo 

nepatřičně. U všech zobrazených produktů byla na obale též viditelná 

informace o gramáži či objemu.  

První hypotéza byla testována pěti dvojicemi náhledů. V této hypotéze byl 

testován vliv oranžového odstínu. Jako testovací oranžová barva byla pro účely 

tohoto výzkumu definována barva s hodnotou rgb (255, 165, 0). Na finálním 

obrázku mohla být ale barva v některých místech mírně odlišná v závislosti na 

nasvícení a charakteru předlohy.  

Prvním obrázkem této skupiny byl fiktivní obal zrnkové kávy s oranžovými 

akcenty. V kontrolní variantě byly tyto akcenty v modré komplementární 

barvě. Důraz byl kladen na to, aby byly použité barvy v obou variantách ve 

stejných vztazích a nedošlo k nežádoucí disharmonii. Proto je plocha obalu 

vyplněna tlumeným zeleným odstínem, která má na barevném spektru od obou 

použitých barev stejnou vzdálenost.  

Dalšími obrázky byly obaly mléka, čokoládové tyčinky, špaget a kakaových 

oplatek. V těchto náhledech je u kontrolního výrobku oranžová barva 

nahrazena buď původní barvou použitého výrobku nebo opět barvou, která 
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nekoliduje s ostatními použitými grafickými prvky. U balení kakových oplatek 

skutečné značky Schär byly retušovány ilustrace a nápisy napovídající, že se 

jedná o výrobek bez lepku. Taktéž zde byla z důvodu harmonie barev upravena 

barevnost loga. Oranžová barva u všech těchto výrobků pokrývala přibližně  

50-80 % zobrazené plochy obalu dané varianty. Obě varianty výrobku vždy ve 

výsledku obsahovaly na obale stejný počet různých barev.  
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Obrázek 1: Káva, zdroj: https://mockupsq.com/free/paper-pouch-coffee-bag-cup-psd-mockup/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 2: Mléko, zdroj: https://www.mockupworld.co/free/milk-carton-box-mockup/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 3: Čokoládová tyčinka, zdroj: https://www.mockupworld.co/free/chocolate-and-granola-bar-
packaging-mockups/chocolate-bar-mockup-1/ (upraveno) 
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Obrázek 4: Špagety, zdroj: https://www.eastmanfoods.com/spaghetti.php (upraveno) 

 

 
Obrázek 5: Kakaové sušenky, zdroj: https://www.amazon.com/Schär-Gluten-Cocoa-Wafers-6-
Pack/dp/B00472L3QM (upraveno) 

 

Druhá hypotéza byla testována čtyřmi dvojicemi náhledů. V této hypotéze byl 

testován vliv černé barvy. Pro účely výzkumu byla jako černá barva definována 

ve dvou případech barva s nulovou světlostí a ve zbývajících dvou případech 

barva s nulovou saturací a minimální světlostí, výsledkem byla v těchto 

případech měkčí, lehce našedlá barva. Stejně jako o předchozí hypotézy mohla 

technicky být výsledná zobrazená barva na obrázcích lehce odlišná v závislosti 

na nasvícení dané fotografie nebo 3D modelu.  
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Skupina obrázků testující druhou hypotézu sestávala náhledů sklenice medu, 

balení bramborových chipsů, sýru a porcovaného čaje. Kromě obalu medu 

pokrývala u každého výrobku černá barva u dané variantě méně než polovinu 

zobrazené plochy balení. U kontrolních variant byla černá barva nahrazena 

původní barvou výrobku nebo jinou barvou tak, aby bylo opět dodrženo 

pravidlo o stejném počtu barev na obou variantách obalu. 

 

 
Obrázek 6: Med, zdroj: https://unblast.com/free-honey-jar-mockup-psd/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 7: Chipsy, zdroj: https://www.utzsnacks.com/products/utz-potato-chips-original-9-5-oz-gluten-free 
(upraveno) 
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Obrázek 8: Sýr, zdroj: https://www.arlausa.com/our-brands/arla-sliced-cheese-gouda-32725/ (upraveno) 

  

 
Obrázek 9: Čaj, zdroj: http://sunnyislandtea.com/product/oolong-tea-by-sunny-island-tea-co-box-of-
individually-packed-teabags-with-a-string (upraveno) 

 

Třetí hypotéza byla testována čtyřmi dvojicemi náhledů. V této hypotéze byl 

testován vliv sytosti barev na předpokládanou cenu. V testovaných obrázcích 

byla snížena sytost barev celého nebo části obalu. U obrázku rybí konzervy,  

u které byl navržen celý obal, byla sytost celé etikety snížena o 50 % oproti 

kontrolnímu obrázku. U balení žvýkaček byla sytost celého balení snížena o  

60 % oproti kontrolnímu obrázku. U balení ovesných vloček byla snížena sytost 

jednobarevného pozadí v horní části obalu o 70 % oproti kontrolnímu obrázku. 

Fotografie ve spodní části a texty na obalu byly ponechány v původní 
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barevnosti. Sytost celého balení arašídů vyjma průhledu byla snížena o 50 % 

oproti kontrolnímu obrázku. 

 

 
Obrázek 10: Rybí konzerva, zdroj: https://unblast.com/free-short-tin-can-mockup-psd/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 11: Žvýkačky, zdroj: http://twinner.hu/en/our-brands/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 12: Ovesné vločky, zdroj: https://www.walmart.com/ip/4-Pack-Great-Value-100-Whole-Grain-Old-
Fashioned-Oats-18-oz/688005440 (upraveno) 



 36 

 

 
Obrázek 13: Arašídy, zdroj: http://imgurl.info/explore/box-of-planters-peanuts/ (upraveno) 

 

Čtvrtá hypotéza byla testována čtyřmi dvojicemi náhledů. V této hypotéze bylo 

testováno to, jak bude předpokládaná cena ovlivněna v případě, že obal 

výrobku svojí barevností nebude odpovídat senzorickým vlastnostem daného 

produktu nebo ustálené praxi. Prvním testovaným výrobkem byla plechovka 

ochuceného nápoje. Na obalu bylo viditelně napsáno, že se jedná o limonádu 

s citronovou příchutí. Pozadí kontrolního výrobku odpovídalo uvedené příchuti 

a bylo sytě žluté. Mělo tedy symbolizovat barvu daného ovoce. V tomto 

případě byla jako žlutá barva použita barva s hodnotou rgb (255, 255, 0). 

V druhé variantě byla žlutá barva nahrazena komplementární modrou barvou. 

V obou variantách byl text a ilustrace na obalu provedeny v barvě, která je od 

obou odstínů pozadí na barevném spektru ve stejné vzdálenosti. 

Druhým testovaným výrobkem v této skupině obrázků byla tabulka čokolády. 

Na obalu této čokolády byla ve spodní části vyobrazena čokoláda s viditelnými 

lískovými ořechy a název výrobku doplněn slovy „s lískovými ořechy“. 

V kontrolní variantě byla hlavní část obalu vyplněna zeleným odstínem. 

V druhé variantě byla stejná plocha vyplněna odstínem červeným. V případě 
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tohoto testovacího výrobku je vhodné uvést, že pro čokolády s ořechy se na 

českém trhu většinou využívají obaly s různými typy barvy v zelených 

odstínech. Naproti tomu červené odstíny se často využívají pro tzv. hořké 

čokolády. Lze to pozorovat např. v nabídce internetového obchodu Košík.cz 

(Košík.cz, 2019).  

Dalším testovaným výrobkem týkající se čtvrté hypotézy bylo tekuté mýdlo. 

Na přední straně vyobrazeného obalu byl název výrobku doplněn slovy  

„s vůní máty“, proto byla kontrolní varianta obalu zpracována v zeleném 

odstínu. V druhé variantě obalu byla použitá barva nahrazena barvou 

s červeným odstínem.  

Posledním testovaným výrobkem této skupiny byl plastový kelímek jogurtu. 

V horní části vyobrazeného obalu byla slovem „BORŮVKA“ naznačena 

ovocná příchuť tohoto jogurtu. V souvislosti s tím byl horní okraj kelímku a 

víčka u kontrolní varianty zpracován v tmavě modré barvě symbolizující 

skutečnou barvu tohoto ovoce. Pro tento účel byla zvolena barva s hodnotou 

rgb (0, 0, 139). V druhé variantě byla tato barva nahrazena inverzní barvou.  
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Obrázek 14: Limonáda, zdroj: https://www.mockupworld.co/free/soda-aluminium-can-mockup-2/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 15: Čokoláda, zdroj: https://www.graphicpear.com/chocolate-package-mockup/ (upraveno) 

 

 
Obrázek 16: Mýdlo, zdroj: https://www.psdmockups.com/soap-dispenser-bottle-psd-mockup/ (upraveno) 
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Obrázek 17: Jogurt, zdroj: https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/717499/chobani-no-fat-
plain-yoghurt (upraveno) 

 

3.3. Vzorek respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 205 respondentů. Z celkového počtu účastníků 

vyplnilo celý dotazník 107 lidí. Z těch účastníků, kteří uvedli své pohlaví bylo 

38 % mužů a 62 % žen. Průměrný věk respondentů byl 25,7 let, přičemž 

nejmladšímu účastníkovi bylo 13 let a nejstaršímu účastníkovi  

65 let. Tři účastníci studie uvedli, že trpí některou z poruch barevného vidění 

nebo omezenou schopností rozeznávat rozdíly mezi barvami. Odpovědi těchto 

respondentů byly při vyhodnocení studie vzhledem k povaze hypotéz vyřazeny.  

3.4. Výsledky 

Základem vyhodnocení studie bylo porovnání odpovědí mezi kontrolními  

a testovanými variantami jednotlivých výrobků. U každého náhledu byla 

vypočítána průměrná hodnota odpovědí otevřené otázky týkající se 

předpokládané ceny. V případě souladu rozdílů s danou hypotézou byly 

výsledky obou variant porovnány pomocí t-testu, aby se ověřila významnost 

případného rozdílu. Hladina významnosti byla stanovena na p-hodnotu menší 

než 0,05. Odpovědi na škále týkající se vnímané cenové pozice výrobku na trhu 
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byly převedeny na číselné hodnoty od jedné do pěti (1–Velmi levný, 5–Velmi 

drahý). Tyto odpovědi byly též zprůměrovány a v případě souladu s hypotézou 

porovnány pomocí t-testu. Hladina významnosti byla v tomto případě 

stanovena stejně jako u otevřené otázky. 

První hypotéza byla podpořena výsledky tří z pěti testovaných produktů. Jak je 

vidět v tabulce 1, u balení kávy a mléka byla u obalů s oranžovým odstínem 

pozorována signifikantně nižší předpokládaná cena u otevřené otázky. 

V hodnocení ceny na škále byla průměrná hodnota signifikantně nižší u balení 

špaget (viz tabulka 2). U této hypotézy nebyl pozorován vliv velikosti 

zabarvené plochy na rozdíly v odpovědích.  

 

 

Průměrná očekávaná cena 
  

  Varianta A 

(kontrolní) 

Varianta B 

(oranžová) 
df p-value 

  

Káva 144,64 121,52 138 0,025 
Mléko 20,00 16,85 121 0,007 
Čokoládová tyčinka 14,77 15,63 138   

Špagety 33,12 30,69 136 0,138 

Oplatky 29,10 27,58 137 0,258 
Tabulka 1: Průměrná očekávaná cena (H1) 
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Průměrné relativní 

hodnocení 
  

  Varianta A 

(kontrolní) 

Varianta B 

(oranžová) 
df p-value 

  

Káva 3,712 3,731 138   

Mléko 2,726 2,782 121   

Čokoládová tyčinka 2,737 2,603 138 0,207 

Špagety 3,017 2,738 136 0,029 
Oplatky 2,872 2,647 136 0,109 

Tabulka 2: Průměrné relativní hodnocení (H1) 

 

V tabulkách 3 a 4 je vidět, že druhá hypotéza byla podpořena výsledky tří ze 

čtyř testovaných produktů. U balení medu byla signifikantně vyšší cena  

u černého balení předpokládána při hodnocení na škále. U balení 

bramborových chipsů a balení čaje byla vyšší cena balení s černou barvou 

předpokládána u otevřené otázky i u výběru na škále. Jediným produktem,  

u kterého očekávaný rozdíl nebyl pozorován ani u jedné otázky, bylo balení 

sýru. Stojí za to zmínit, že u tohoto balení byl podíl plochy, jež postupovala 

úpravu barevnosti, vzhledem k celkové ploše balení z testovaných produktů 

nejmenší ze všech testovaných produktů této skupiny. 
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Průměrná očekávaná cena 

  
  

Varianta A (kontrolní) Varianta B (černá) df p-value 
  

Med  101,44 106,08 129 0,258 

Chipsy 24,91 28,46 115 0,025 
Sýr 35,65 32,29 122   

Čaj 39,64 47,19 136 0,008 
Tabulka 3: Průměrná očekávaná cena (H2) 

 

 
Průměrné relativní hodnocení 

  
  

Varianta A (kontrolní) Varianta B (černá) df p-value 
  

Med  3,554 3,887 129 0,008 
Chipsy 2,263 3,098 115 0,000 
Sýr 3,338 3,327 122   

Čaj 3,234 3,567 134 0,020 
Tabulka 4: Průměrné relativní hodnocení (H2) 

 
Třetí hypotéza byla podpořena pouze výsledky jednoho ze čtyř testovaných 

produktů. Signifikantní rozdíl ve prospěch hypotézy byl pozorován jen  

u balení arašídů, a to jak v případě odpovědí na otevřenou otázku, tak v případě 

odpovědí na škále (viz tabulky 5 a 6). Míra snížení sytosti se neukázala jako 

důležitá pro ovlivnění výsledků. U balení arašídu byl pozorován rozdíl 

předpokládaných cen při snížení sytosti o 50 procent, zatímco u produktů, kde 

byla sytost snížená o 60 nebo 70 procent nebyl signifikantní rozdíl pozorován. 

Konkrétní výsledné hodnoty jsou zobrazeny v následující tabulce.  
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Průměrná očekávaná cena 

  
  Varianta A 

(kontrolní) 

Varianta B 

(nižší sytost) 
df p-value 

  

Rybí konzerva 36,00 34,23 128   

Žvýkačky 15,86 16,46 118 0,293 

Arašídy 23,09 26,95 140 0,031 
Ovesné vločky 42,27 41,25 136   

Tabulka 5: Průměrná očekávná cena (H3) 

 

 
Průměrné relativní hodnocení 

  
  Varianta A 

(kontrolní) 

Varianta B 

(nižší sytost) 
df p-value 

  

Rybí konzerva 2,481 2,354 128   

Žvýkačky 2,701 2,810 118 0,272 

Arašídy 2,850 3,103 138 0,027 
Ovesné vločky 3,125 3,329 136 0,105 

Tabulka 6: Průměrné relativní hodnocení (H3) 

 
U čtvrté hypotézy nebyl pozorován signifikantní rozdíl u žádného 

z testovaných produktů. V tabulce 7 je vidět, že přestože byla průměrná 

předpokládaná cena u produktů v nekongruentně zbarvených obalech nižší ve 

všech příkladech a při hodnocení na škále vnímána nekongruentní varianta jako 

levnější ve třech ze čtyř případů, nikde nedosáhl rozdíl hranice významnosti. 

Nejblíže této hranici byl u otevřené otázky rozdíl cen tekutého mýdla  

s p-hodnotou 0,103 a u uzavřené otázky rozdíl mezi hodnocenou cenovou 

pozicí tabulky čokolády s p-hodnotou 0,068. I v těchto případech ale musíme 

výsledky formálně považovat za náhodné.  
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Průměrná očekávaná cena 

  
  Varianta A 

(kontrolní) 

Varianta B 

(nekongruentní) 
df p-value 

  

Limonáda 24,27 22,76 117 0,219 

Čokoláda 33,95 31,63 122 0,207 

Mýdlo 41,89 37,80 124 0,103 

Jogurt 20,14 19,36 117 0,287 
Tabulka 7: Průměrná očekávaná cena (H4) 

 

 
Průměrné relativní hodnocení 

  
  Varianta A 

(kontrolní) 

Varianta B 

(nekongruentní) 
df p-value 

  

Limonáda 2,806 2,630 117 0,163 

Čokoláda 3,000 2,735 122 0,068 

Mýdlo 2,641 2,500 124 0,187 

Jogurt 3,406 3,468 117   
Tabulka 8: Průměrné relativní hodnocení (H4) 

 

Dále byl sledován vliv nákupního chování na dané výsledky. U druhé hypotézy 

bylo sledováno, zda se do výsledků promítá uvedení řetězce Tesco mezi 

obchody, ve kterých účastníci studie pravidelně nakupují. Řetězec Tesco, který, 

jak je nastíněno v teoretické části, balí produkty své privátní značky do černých 

a tmavých obalů. V rámci druhé hypotézy testující černé obaly uváděli 

zákazníci tohoto obchodu signifikantně vyšší cenu oproti zbytku respondentů 

pouze u testované varianty balení čaje. Obdobné porovnání nemohlo být 

provedeno u první hypotézy kvůli příliš malému vzorku respondentů, kteří 

uvedli, že pravidelně nakupují v obchodech Globus.  
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Udaná frekvence nakupování potravin se neukázala jako faktor, který by 

rozdíly mezi předpokládanými cenami dvou variant výrobku zvýrazňoval. 

Výrazný trend v odlišnosti odpovědí nebyl zaznamenán ani v závislosti na 

pohlaví respondentů. 

3.5. Diskuze 

Je vhodné na úvod říci, že účelem tohoto výzkumu bylo zkoumat vliv barev 

v co nejkonkrétnějším kontextu. Cílem studie není zjistit fyziologickou nebo 

psychologickou příčinu daných efektů ani snaha o generalizaci poznatků, které 

tato práce přináší. Naopak cílem práce je představit potenciální jev, který by 

byl poměrně snadno využitelný v praxi a který by mohl pomoci 

marketingovým specialistům a odborníkům na vizuální komunikaci lépe 

pochopit a využívat dosud ne příliš přesvědčivé výsledky výzkumů na poli 

psychologie barev.  

Dále je nutno upozornit na to, že byla zkoumána interference dvou 

komplikovaných veličin. Na jedné straně pracujeme s barvou, rozměrem, který 

se těžko definuje, přestože existuje řada systémů k tomuto účelu určených. 

Rovněž se jedná o veličinu, která je opředená řadou mýtů  

týkající se efektů na lidské vnímání. Na druhé straně pracujeme  

s tzv. předpokládanou (očekávanou) cenou, abstraktním obchodním pojmem, 

který má sice prokázaný vliv na nákupní rozhodování, přesto známe jen 

omezené možnosti jeho měření.  

Výsledky práce rovněž nelze globálně zobecnit nebo automaticky usuzovat, že 

budou platné navždy. Výzkum byl prováděn v České republice, respondenti 

byli lidé hovořící česky a předpokládaná cena se měřila v českých korunách.  

I přes to, že výsledky v mnohých případech odpovídaly předchozím studiím a 

implikacím, dá se předpokládat, že respondenti jiných národností a kultur by 

odpovídali v souladu s podobou tamního trhu a specificky nákupního chování. 
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Jak již bylo zmíněno, vnímání produktu je ovlivněno mnoha faktory a na každý 

produkt může úprava barvy působit jiným efektem. To znamená, že  

i přes to, že každá z testovaných hypotéz byla testována několika produkty, 

bylo velmi nepravděpodobné, že některý z jevů bude působit na všechny 

testované produkty.  

Oranžový odstín se ukázal jako faktor, který u většiny testovaných produktů 

dokáže snížit jejich očekávanou cenu. Produkty v obalech s oranžovým 

odstínem vnímali respondenti jako levnější v souladu s předchozími studiemi 

(Ampuero a Vila, 2006; Labrecque a Milne, 2012) i zaznamenanými 

zkušenostmi z praxe (Lane, 1991). Nicméně je nutné zdůraznit, že byl testován 

vliv pouze jedné konkrétní barvy a není zatím možné tento vliv zobecnit na 

všechny barvy s oranžovým odstínem. V tomto směru je nutný další výzkum 

především ohledně vlivu oranžových odstínů s atypickou světlostí a sytostí  

a případně vychýlení do červenooranžových a žlutooranžových odstínů.  

Podobně přesvědčivé výsledky byly zaznamenány u černé barvy a její 

schopnosti zvyšovat předpokládanou cenu produktu. Jediný výrobek, který se 

od ostatních svými výsledky lišil bylo balení krájeného sýru, kde byla 

alternována jen malá část plochy obalu, tudíž tato změna nemusela být pro 

požadovaný efekt dostatečná. Původní barva navíc nesla odstín zelené. Barva 

kontrolního obalu už tak mohla působit velmi organicky a zvyšovat vnímanou 

kvalitu výrobku. Obzvláště pro společnosti, kde je vysoká poptávka po 

výrobcích organického původu a bio kvality, má možná zelený odstín také 

schopnost ovlivňovat očekávanou cenu směrem nahoru. Zelený odstín by se 

tedy měl podrobit podobnému testování, převážně v dobách, kdy je trh 

formován poptávkou po produktech podporující zdravý životní styl.  

V souvislosti s druhou hypotézou bylo také testováno, zda pravidelní zákazníci 

řetězce Tesco očekávají vyšší cenu u produktů v černých obalech, kvůli 

potenciální znalosti privátní značky Tesco Finest. Ačkoliv se tento vztah  
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u jednoho z produktů projevil, nelze ho označit jako přímý důsledek znalosti 

této značky. Spíše souvisí s celkově rozdílným nákupním chováním a jinými 

očekávanými cenami zákazníků různých řetězců.  

Vliv sytosti na očekávanou cenu nebyl prokázán signifikantními výsledky.  

U většiny testovaných produktů respondenti nevnímali produkty v sytěji 

zbarvených obalech jako výrazně levnější. Tato zjištění odpovídají 

předchozímu výzkumu, ve kterém byl pozorován pouze statisticky 

nevýznamný rozdíl v předpokládané ceně (Becker et al, 2011). Vzhledem 

k tomu, že u jednoho z testovaných produktů byl i přesto pozorován 

signifikantní rozdíl odpovídající hypotéze, je třeba další výzkum této 

problematiky. Autor této práce přitom doporučuje zaměřit se podrobněji na 

produkty, u kterých je v zájmu jejich výrobců vyvolávat dojem organického 

původu nebo bio kvality, např. ovoce, zeleninu, suché plody a další, případně 

výrobky z těchto surovin. Při úpravě barevnosti by se zároveň mělo pracovat 

s co největší plochou obalu. Další studie by se též mohly zaměřit na vliv sytosti 

barev právě na vnímanou kvalitu či původ výrobku. Bylo by přínosné zkoumat, 

zda nižší saturace barev dokáže skutečně vyvolávat pocit přírodnějšího původu, 

která by potenciálně mohla zvyšovat předpokládanou cenu těchto výrobků. 

Další cestou by mohla být podrobná analýza trhu, aby se potvrdil předpoklad, 

že trhu dominují produkty v sytě zbarvených obalech a barvy se sníženou 

sytostí tedy mohou působit exkluzivně.  

Podpořena nebyla ani hypotéza týkající se vlivu souladu barvy a vlastností 

výrobku. Oproti výzkumu, který zkoumal podobnou problematiku  

(Van Rompay a Pruyn, 2011) nebyl pozorován vliv nesouladných vizuálních 

prvků obalu na očekávanou cenu. Hypotéza se nicméně v tomto případě 

výrazně lišila. V této práci se netestoval vliv kongruence dvou vizuálních 

prvků, ale kongruence vizuálního prvku (přesněji barvy) a vnitřní vlastnosti 

výrobku. Výsledek tedy nijak nepopírá legitimitu starších studií na toto téma. 
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Podrobnějšímu výzkumu by se tedy mohla v budoucnu podrobit kongruence 

samotných barev a to, zda vnímání produktu negativně ovlivňují například 

disharmonické kombinace barev. Další otázkou, která se v souvislosti s tímto 

tématem nabízí, je to, zda se vnímání produktu změní ve chvíli, kdy změníme 

ustálené barevné schéma jeho obalu. Pro značky a produkty, které dlouhodobě 

využívají jedno konkrétní barevné provedení by bylo hodnotné vědět, jak se 

případná výrazná změna odrazí ve vnímání daného produktu.  

Stejně jako byly v teoretické části uvedeny některé metodologické nedostatky 

předchozích výzkumů, je i v této části vhodné zmínit limity a nedostatky 

použité metodologie a průběhu výzkumu.  

Problematickým krokem průběhu výzkumu byl způsob měření očekávané 

ceny. Ne všechny výzkumy se shodují v použité metodice. V tomto výzkumu 

byla využita otevřená otázka, podobně jako ve většině minulých studií 

týkajících se stejné oblasti oboru (Jun, MacInnon a Park, 2005; Orth, Campana, 

Malkewitz, 2010; Becker et al, 2011; Van Rompay a Pruyn, 2011). 

Nedostatkem tohoto způsobu však může být velký rozptyl odpovědí, který 

v některých případech komplikuje vyhodnocování dat a může mít dopad na 

validitu celého výzkumu. Tento způsob také spoléhá na to, že respondenti mají 

relativně přesnou představu o běžných cenách testovaných výrobků. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné zamyslet se nad možností měřit rozdíly v očekávaných 

cenách i jiným způsobem. V tomto experimentu bylo využito otázky týkající 

se vnímaného cenového postavení daného výrobku vzhledem k produktům 

stejné kategorie. Výhodou tohoto způsobu je, že nepracuje s konkrétními 

částkami a úkolem respondenta je pouze určit na škále, do jaké míry působí 

obal produktu levným, respektive drahým dojmem. Kromě tohoto způsobu by 

bylo v budoucích studiích též vhodné zahrnout i jiné alternativní způsoby 

měření očekávané ceny. Pro stejné účely by tak mohl být využit například Van 

Westendorpův test cenové citlivosti nebo Gabor–Grangerova metoda, která 
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zjišťuje nejvyšší možnou cenu, kterou je zákazník za daný produkt ochoten 

zaplatit tím, že je mu opakovaně pokládána otázka s postupně se zvyšující, 

nebo snižující cenou (Gabor, Granger, 1966). 

Výsledky experimentu také mohl ovlivnit způsob prezentace podnětů. Jak už 

bylo řečeno v kapitole Metodika, produkty byly prezentovány ve formě 

fotografií nebo realistických 3D modelů. Byly zobrazeny na neutrálním bílém 

nebo šedém pozadí. Pozadí dotazníkového rozhraní bylo též bílé. V takovémto 

prostředí se ale respondent se zbožím ve skutečnosti téměř nesetká. Náhledy 

produktů se zobrazovaly v digitální formě na monitorech nebo displejích. 

Barevné zobrazení se tehdy u každého mohlo mírně lišit v závislosti na 

nastavení daného přístroje. Kontrolováno nebylo ani prostředí, ve kterém se se 

respondenti v době účasti nacházeli. Výzkum tedy nemůže dosáhnout kvalit 

laboratorního výzkumu, který by se více podobal reálnému prostředí. Ideální 

by bylo vytvořit skutečné modely daných výrobků a zasadit je přirozeně mezi 

ostatní zboží například do testovacího obchodu. V souvislosti s tím by rovněž 

bylo vhodné měřit předpokládanou cenu se skutečnou motivací účastníků 

zakoupit si daný výrobek. Takový výzkum by ale vyžadoval zcela jinou 

kapacitu. 
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Závěr 

Psychologie barev je stále ještě nepříliš prozkoumaný obor. Víme sice, že různé 

barvy působí na lidskou psychiku odlišně, přesné reakce a důvody těchto 

odlišností ale současná věda v mnoha případech zatím nezná. Přestože 

používání barev a jejich působení pravděpodobně do určité míry podléhá 

trendům a vývoji společnosti, jedná se bezpochyby o účinný komunikační 

nástroj. 

V marketingu mají barvy podle dosavadních studií, ke kterým přispěla i tato 

práce, své důležité místo. Dokáží být symbolem značky, součástí brandu  

a stát se tak nepostradatelným komunikátem. Konkrétně v tomto případě se 

potvrzuje, že vnímání produktu je možné ovlivnit něčím tak relativně 

nepatrným jako je změna barvy. Výrobci a prodejci jsou schopni správně 

zvolenou barvou obalu zařadit výrobek do žádoucí cenové třídy zboží, alespoň 

tedy v očích zákazníků. To může vést společně se správně zvolenou cenovou 

strategií ke zvýšení prodejů na základě jednoduchých behaviorálních teorií.  

Otázkou zůstává, zda jsou si těchto možností sami výrobci a prodejci vědomi a 

zda je navrhování obalů výrobků věnováno dostatek pozornosti. V opačném 

případě by se sami ochuzovali o jednu z dalších možností, jak zákazníka oslovit 

a přesvědčit k nákupu daného zboží.   
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Summary 

The colour psychology is still insufficiently explored field. While we know that 

different colors have different effects on the human psyche, the exact reactions 

and reasons for these differences are in many cases yet unknown to 

contemporary science.  Although the use of colours and their influence is likely 

to be subject to trends and changes in society to a certain extent, it is 

undoubtedly an effective communication tool. Colours have their place in 

marketing, according to previous studies and this work.  They can be a symbol, 

part of the brand and become a marketing message on their own. Specifically, 

it is confirmed that the perception of a product can be influenced by something 

as trivial as a colour change. Manufacturers and vendors are able to properly 

select the color of the packaging to place the product in the desired price 

category of the goods, at least in the eyes of the customers. Together with a 

well-chosen pricing strategy, this can lead to increased sales based on simple 

behavioral theories. It remains to be observed whether manufacturers and 

retailers are aware of these possibilities and whether they give enough attention 

to designing the product packaging. Otherwise, they would be deprived of one 

of the options to reach the customer and persuade them to buy the product. 
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