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Abstrakt 
Práce se věnuje vizuálnímu merchandisingu, který je jedním z nástrojů marketingové 

komunikace v místě prodeje. Teoretická část má v prvé řadě za cíl tento pojem zařadit právě 

do kontextu marketingové komunikace v místě prodeje a následně ho definovat. Dále popisuje 

historii vizuálního merchandisingu a jeho cíle, základní principy a aspekty. Práce se zabývá 

také jednotlivými nástroji, kterými jsou aranžování zboží, figuríny, osvětlení, nápisy a 

navigace, výlohy, práce s materiály i využití barevnosti, kdy mapuje jejich dělení, užití v praxi 

a zároveň popisuje mechanismy v rozmístění zboží v prodejně. V praktické části dochází 

k analýze vizuálního merchandisingu u dvou vybraných prodejen, kterými jsou Vans a 

Manufaktura. Autor tyto prodejny analyzuje, popisuje a porovnává s koncepty, které jsou 

popsány v teoretické kapitole. Součástí praktické části jsou také strukturované rozhovory se 

zástupci značek vybraných prodejen, které sloužily k získání doplňujících informací 

k vizuálnímu merchandisingu analyzovaných maloobchodních jednotek. Hlavním cílem této 

práce je představit vizuální merchandising jako nástroj marketingové komunikace v místě 

prodeje, popsat jeho teoretické základy i prozkoumat jeho vliv na nákupní chování. Cílem je 

také zjistit, do jaké míry jsou teoretické koncepty dodržovány v praxi a jak značky s tímto 

oborem v prodejnách pracují.  

 

Abstract 
The thesis covers the topic of visual merchandising, which is one of the in-store 

marketing communication tools. The aim of the theoretical part is to put this concept in the 

context of this type of marketing communication and to define it. The history of visual 

merchandising and its objectives, principles and aspects are described as well. The thesis shows 

the individual tools of visual merchandising, which are goods arranging, mannequins, lighting, 

signs and navigation, windows, working with materials and the use of colour, where the 

typology and use in practice are showed. Also, the distribution mechanism of goods in a store 

are described by the author. In the practical part an analysis of visual merchandising at two 

selected stores, Vans and Manufaktura, was made. The author describes it and compares with 

the concepts that are illustrated in the theoretical chapter. The practical part also includes 

structured interviews with representatives of the brands of both the analysed stores, where 

additional information on the visual merchandising of the entire stores were obtained. The main 

goal of this thesis is to introduce visual merchandising as a tool of in-store marketing 

communication, to describe its theoretical roots and to explore its influence on customers’ 



 

behaviour. An additional aim is to find out how the theoretical concepts are followed in practice 

and how brands work with this field in stores. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá vizuálním merchandisingem jakožto nástrojem 

marketingové komunikace v místě prodeje. Vizuální merchandising je v posledních letech 

velmi rychle se rozvíjející oblastí, jejíž principy a koncepty jsou využívány značným 

množstvím obchodníků po celém světě, jelikož se jedná o nástroj, který při funkčním užití 

může přispět ke zvýšení návštěvnosti i obratu prodejny. V této konkurenční době je vystavení 

zboží ve výloze i v prodejně důležitým faktorem, který má značný dopad na nákupní 

rozhodnutí. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou.  

V teoretické části je vizuální merchandising nejdříve zařazen do kontextu marketingové 

komunikace v místě prodeje, následně je pojem definován a je zmapován jeho historický vývoj. 

Práce také popisuje vliv vizuálního merchandisingu na nákupní chování a následně se věnuje 

charakteristice, cílům a jednotlivým oblastem. Podrobně také zkoumá nástroje této disciplíny, 

kterými jsou aranžování zboží, využité materiály, figuríny, výlohy, nápisy a navigace, osvětlení 

i práce s barevností, ale také klíčové principy a mechanismy ve vystavení. 

Praktická část je zaměřena na komplexní analýzu vizuálního merchandisingu dvou 

vybraných maloobchodních prodejen, které autor popisuje a porovnává s koncepty, které jsou 

popsány v teoretické kapitole. Jedná se o prodejnu Vans v nákupním centru Palladium a 

prodejnu Manufaktura na Jungmannově náměstí v Praze. Součástí praktické části jsou také 

rozhovory se zástupci značek, které sloužily k získání doplňujících informací k vizuálnímu 

merchandisingu analyzovaných maloobchodních jednotek. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat vizuální merchandising jako nástroj 

marketingové komunikace v místě prodeje, ukotvit ho, vysvětlit jednotlivé elementy a principy 

i popsat, jak ovlivňuje nákupní chování. Práce má také na reálných příkladech ukázat, jak jsou 

jeho principy a koncepty využívány v praxi a zda jsou pravidla vystavení, která jsou ukotvena 

v teoretické kapitole, obchodníky dodržována. 

Během zpracování práce se autor drží stanovených tezí s několika mírnými odchylkami. 

Tyto odklony neovlivňují jádro a cíle práce. Jedná se v první řadě o nezahrnutí podkapitoly o 

historii v kapitole o marketingové komunikaci v místě prodeje. Autor také téma původně 

zamýšlené podkapitoly "Principy komunikace a vystavení zboží v prodejně" v rámci kapitoly 

o marketingové komunikaci v místě prodeje pokrývá v kapitole o vizuálním merchandisingu. 

Obě tyto změny byly provedeny z důvodu zachování adekvátního rozsahu práce a maximální 
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relevance ke zvolenému tématu. Poslední odchylkou jsou příklady vizuálního merchandisingu 

z praxe, které nejsou řazeny do samostatné kapitoly, ale jsou uváděny v rámci jednotlivých 

nástrojů. Do analýzy v praktické části byly zahrnuty také strukturované rozhovory, které autor 

provedl s cílem získat konkrétní informace z oblasti vizuálního merchandisingu zvolených 

značek nad rámec vlastní observace. 
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1 Marketingová komunikace v místě prodeje 

 Definice a cíle  

V prvé řadě je třeba vizuální merchandising zařadit do kontextu marketingové 

komunikace v místě prodeje neboli in-store marketingové komunikace. „In-store komunikace 

je soubor reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny k ovlivnění 

nákupního rozhodnutí nakupujících.“ (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, str. 16)  

Hlavními cíli tohoto typu komunikace jsou podpora prodeje a stimulace impulzivních 

nákupů, kdy má přinést přeměnu nakupujících zákazníků, kteří přichází s částečně otevřeným 

nákupním seznamem, v zákazníky, kteří kupují konkrétní produkt a značku (Jesenský a kol., 

2018, str. 39). Sekundárním cílem tohoto druhu komunikace je i narušit nákupní rutinu 

kupujícího a přimět ho k vyzkoušení produktu, se kterým nemá zkušenost (Karlíček a Král, 

2011, str. 111). V neposlední řadě Karlíček a Král (2011, str. 111) také uvádí, že cílem podpory 

v místě prodeje je i posilování značky a budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem, o 

kterém mluví v kontextu marketingové komunikace Kotler a Keller (2013, str. 518). 

 In-store marketingové nástroje 

V in-store marketingové komunikaci je využíváno několika klíčových nástrojů, které 

mají za cíl přesvědčit zákazníka o koupi produktu. Mezi tyto nástroje dle POPAI, globální 

asociace pro retail marketing, (2013, str. 4) patří vizuální merchandising, reklama v prodejních 

místech, více smyslový marketing, digitální média v in-store a architektonické řešení a 

vybavení prodejen. 

 Související a nadřazené disciplíny 

K in-store marketingové komunikaci se váže několik dalších teoretických disciplín, 

které jsou buď nadřazenými, nebo úzce souvisejícími, a zabývají se konkrétní problematikou 

mnohem hlouběji. V souvislosti s tématem práce jsou nejdůležitějšími disciplínami category 

management a shopper marketing.  
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1.3.1 Shopper marketing 

Shopper1 marketing se zabývá porozuměním nákupnímu chování a rozhodováním 

nakupujících zákazníků v různých prodejních kanálech, kategoriích, případně až na úroveň 

konkrétních produktů. Získané znalosti a informace následně využívá ke strategii vedoucí 

k ovlivnění nákupního chování a na základě porozumění tomuto chování dochází 

k optimalizaci sortimentu, konfiguraci prodejního prostředí i merchandisingu pro efektivní 

uspokojení potřeb zákazníků, na které je cíleno (Jesenský a kol., 2018, str. 92). 

1.3.2 Category management 

S disciplínou shopper markertingu je úzce spjat pojem category management (dále také 

jen CM). Nielsen Marketing Research (1992, str. 9) popisuje category management jako 

proces, během kterého dochází k tvorbě produktových kategorií jakožto samostatných 

jednotek, jež jsou maximálně přizpůsobovány potřebám zákazníka. Jak již plyne z názvu, 

disciplína je zaměřena na komunikaci celé kategorie zboží a neváže se na produkt jedné 

konkrétní značky. Jesenský (2018, str. 96) na základě představeného modelu od společnosti 

Nielsen popisuje pět základních kroků CM, kterými jsou přezkoumání kategorie, cílení na 

spotřebitele, plánování merchandisingu, implementace strategie a vyhodnocování výsledků. 

Cílem CM je prostřednictvím vylepšení sortimentu, optimalizace ceny, umístění zboží 

v rámci regálu i reklamy nabídnout zákazníkovi přidanou hodnotu a maximalizovat profit 

vybrané kategorie (Mantrala a Kamran-Disfani, 2018). 

 Merchandising 

Merchandising2 je v oblasti retail marketingu hojně využívaným pojmem. Bárta, Pátík 

a Postler (2009, str. 215) ho zjednodušeně popisují jako způsob uspořádání místa prodeje a 

zároveň proces, jehož cílem je najít optimální vystavení. Právě správně vystavené zboží je totiž 

pro zákazníky faktorem silně ovlivňujícím, a navíc vede k maximalizaci zisku. Do služeb 

merchandisingu patří například úprava zboží v regálech, upevňování poutačů, úprava cen zboží 

i samotné prezentace nebo akce na podporu prodeje (Bárta, Pátík a Postler, 2009, str. 215). 

 

1 Anglické slovo shopper je v překladu zákazník či nakupující (Lingea, nedatováno) 
2 Merchandising je odvozen od slova merchandise = zboží, samotné slovo merchandising by se tedy dalo 
přeložit jako práce se zbožím (Bárta, Pátík a Postler, 2009) 
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Merchandising je velmi důležitý i pro orientaci zákazníka v prodejně a slouží k rychlejší a lepší 

lokalizaci konkrétního zboží (Vysekalová, 2004). Samotné vystavování nemůže probíhat 

samovolně a je třeba při něm dodržet pět základních zásad, které popisuje Zamazalová (2009, 

str. 178). Mezi tyto zásady patří praktičnost, estetičnost, zachování přehlednosti a orientace 

v prodejně, logika následnosti sortimentu včetně jeho seskupování a systematičnost uspořádání 

zboží v regále podle značek, velikostí, chutí a dalších vlastností. Poddisplínou merchandisingu 

je vizuální merchandising, kterým se zabývá následující kapitola. 

2 Vizuální merchandising 

 Definice a výklad pojmu 

V obecné rovině lze říci, že vizuální merchandising (dále používán také jako VM), 

stejně jako další dílčí obory marketingové komunikace v místě prodeje, je nástroj k dosažení 

prodejních cílů a také mechanismus a prostředek k intenzivní komunikaci se zákazníkem 

(Bhalla a Singhal, 2010, str. 20). 

Ebster a Garaus (2011) popisují vizuální merchandising jako umění vystavit produkty 

vizuálně nejpřitažlivějším možným způsobem. Používají přirovnání „jazyk maloobchodní 

prodejny“, tedy způsob, jakým prodejna komunikuje se zákazníky přes produktové fotografie 

a prezentaci zboží v rámci jejích prostor. 

Lehce odlišný pohled na VM přináší Bhalla a Singhal (2010, str. 18), kteří ho definují 

jako prezentaci veškerého zboží s dodržením zásad synchronizace barev, relevance umístění 

v rámci produktové kategorie a zároveň uvádí, že tato prezentace musí být dostatečně jasná a 

vystihující. 

Zjednodušeně pak VM definují vědci Upadhyay, Jauhari a Singh (2017, str. 356), kteří 

ho popisují jako nástroj, který zákazníkovi zprostředkovává skvělý a nevšední nákupní zážitek. 

Souhrnně je tedy možné říci, že vizuální merchandising je nástroj, který má 

prostřednictvím estetické prezentace prodejny zlepšit nákupní zážitek zákazníka. 

Oblast VM je nejčastěji spojována s odvětvím módního průmyslu, nicméně je běžné ji 

uplatňovat také například v potravinářství, drogeriích, parfumeriích i dalších typech prodejen 

(Ebster a Garaus, 2011). 
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 Historie vizuálního merchandisingu 

Nelze přesně říci, kam přesně sahá počátek vizuálního merchandisingu. První pokusy 

o jednoduchý VM by bylo možné sledovat již na středověkých a novověkých trzích, kdy 

obchodníci udržovali veškeré zboží, například koření, tak, aby ho měli na dosah ruky a mohli 

rovnou prodávat zákazníkovi. Zároveň se snažili o to, aby zboží vypadalo co nejlákavěji, 

jelikož čelili výrazné konkurenci na malém prostoru. V této době byl hlavním nástrojem 

prodeje takzvaný „sales talk“, kdy docházelo k dialogu a prodejnímu rozhovoru obchodníka a 

zákazníka (Bhalla a Singhal, 2010, str. 22). 

Vizuální merchandising se ve významu, ve kterém je používán dnes, začal intenzivně 

vyvíjet až před polovinou 19. století. Výrazně tomu přispěly také nové technologické procesy, 

kdy byla umožněna například výroba velkoplošných skleněných výloh, které pak obchodníci 

začali využívat k prezentaci produktů a příběhů (Morgan, 2016, str. 11). Morgan (2016, str. 

11) jako příklad uvádí Mitsukoshi, tokijskou prodejnu s kimonem, která vznikla již v roce 1673 

a snažila se přivést zákazníka do prodejny místo door to door prodeje. Výlohy tak nadále 

nepředstavovaly pouze prostředek k nahlédnutí do maloobchodu, ale staly se klíčovým 

nástrojem pro přilákání zákazníků. Následně se snaha o estetickou prezentaci prodejny 

promítla i do interiéru a regálů (Bhalla a Singhal, 2010, str. 23). 

Vývoj vizuálního merchandisingu zaznamenal několik výrazných milníků. Nejeden 

z těchto průlomových momentů přinesl začátkem dvacátého století britský, původně primárně 

módní, obchodní dům Selfridges, který odstartoval nejen revoluci v designu výloh, ale také je 

jako první začal nechávat rozsvícené i přes noc, kdy byl obchodní dům zavřený (Morgan, 2016, 

str. 12). Selfridges rovněž výrazně proměnil i in-store design, když začal pracovat například 

s nečekanými prvky jako byla fontána se sodovou vodou. Na počátku dvacátých let se do 

vývoje vizuálního merchandisingu designu výloh vepsal vliv Paříže, jakožto módního centra, 

kdy jednotliví návrháři a designéři dostali prostor k prezentaci svých produktů právě ve výloze 

a podíleli se na celkovém nazdobení a estetické stránce celé výlohy (Morgan, 2016, str. 13). 

Zapojení designerů a umělců do tohoto odvětví nebylo vidět pouze ve francouzském 

hlavním městě. Krátce poté, ve třicátých letech, se v něm proslavil Salvador Dalí, který je dnes 

považován za jednoho z hlavních průkopníků amerického kreativního výloh (Morgan, 2016, 

str. 13). S Dalím se do kreativních řešení v tomto odvětví pustil i Andy Warhol a společně 

s dalšími umělci začali, převážně v USA, do retailu promítat umění (Bhalla a Singhal, 2010, 

str. 24). Přesto, že se v minulosti vývoj vizuálního merchandisingu týkal hlavně oblasti módy, 
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postupně došlo k proniknutí i do jiných oborů. V roce 1964 na trendy reagoval britský designér 

Terence Conran a na základě inspirace z módních domů a high-fashion prodejen vytvořil 

designovou prodejnu s nábytkem (Morgan, 2016, str. 14). Oblast vizuálního merchandisingu 

se neustále vyvíjí. Nejen, že dochází ve srovnání s minulým stoletím k navyšování 

marketingových rozpočtů, ale ovlivňuje ji i neustálý vývoj nových technologií. Proto je 

v dnešní době běžné využívat například digitální panely ve výlohách, živou hudbu přímo 

v prodejně, ale i živé květiny či obličeje na velkoplošných grafikách, které, jak uvádí Ebster a 

Garaus (2011), vyvolávají emoce a přitahují pozornost. 

 Zasazení do teoretického kontextu store designu a store image 

Vizuální merchandising je úzce propojen s oblastí store designu, dalo by se dokonce 

říci, že je částečně jedním z jeho klíčových elementů. Store design jednoduše spojuje všechny 

aspekty vizuálního merchandisingu, designu interiéru, výloh a dotýká se i celkové kompozice, 

osvětlení nebo rozmístění figurín (Morgan, 2016, str. 32). Store design je dle Ebstera a Garaus 

(2011) možné rozdělit na dvě základní části, kterými jsou design interiéru a exteriéru. Exteriér 

zahrnuje samotnou lokaci prodejny, venkovní nápisy, výlohy a vstupní bránu. Do interiérové 

části naopak řadí například obložení podlahy, pokladny, zrcadla, vystavení zboží nebo použité 

materiály. Jinak na zařazení výloh do store designu nahlíží Bhalla a Singhal (2010, str. 50), 

kteří právě výlohy zařazují do interiéru prodejny, jelikož se jedná o prvek, který může vizuální 

merchandiser pravidelně obměňovat a má na něj značný vliv. 

Kromě store designu má na celkový dojem výrazný vliv takzvaná store image. Jedná se 

o dlouhodobý proces, který je neustále budován tím, jak se konkrétní značka a prodejna 

prezentuje ve všech směrech (Bhalla a Singhal, 2010, str. 31). Celkovou image se musí řídit 

právě i vizuální merchandiser, jelikož při své práci a plánování musí pracovat s tím, jak se 

v dané prodejně chová zákazník. Zároveň je to ale právě vizuální merchandiser, kdo má 

celkový podíl na tom, jakou má prodejna image. Bhalla a Singhal (2010, stránky 32-36) také 

uvádí šest základních elementů, které image prodejny nejvíce ovlivňují. Jedná se o 

zaměstnance, zboží, regály a jejich materiály, zvuk, vůni a vizuální a estetickou stránku celé 

prodejny. Důležitost a zároveň provedení jednotlivých elementů se liší dle typu prodejny, tedy 

je rozdílné například v supermarketu, obchodním domě, značkové prodejně a stánku. 

Pro tuto bakalářskou práci je důležitý primárně poslední element, tedy vizuální a 

estetická stránka prodejny. Ta je výsledkem kombinace designu interiéru, vystavení a 
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vizuálního merchandisingu prodejny. Do této kombinace spadá například osvětlení prodejny 

nebo hra s barvami v rámci celkového designu i jednotlivých regálů a všechny tyto aspekty 

jsou nastavovány tak, aby přiměly zákazníka nakoupit více zboží (Bhalla a Singhal, 2010, str. 

36). 

 Vliv na nákupní chování 

Lidské vědomí intenzivně ovlivňuje pozornost, vlivem které se poté člověk zaměřuje a 

soustředí na vnímaný objekt či situaci (Vysekalová a kol., 2012, str. 108). V minulosti bylo 

provedeno několik výzkumů, které mapovaly, jak vizuální merchandising ovlivňuje chování 

zákazníků v prodejně i jejich reakci na výlohy v souvislosti s impulzivními nákupy. 

Impulzivní nákupy jsou pro prodejce příležitostí pro navýšení konverzí. Ve studii, která 

zkoumala několik vybraných hypermarketů, bylo zjištěno, že vizuální merchandising, který byl 

posuzován přes figuríny, vystavení zboží, výlohy a figuríny, má výrazně pozitivní vliv na 

impulzivní nákupy (Widyastuti, 2018). To potvrdilo i zkoumání, které prováděli Bhatti a Latif 

(2014), které ukázalo, že vystavení zboží ve výlohách i v prodejně ovlivňuje impulzivní 

nákupy a díky efektivnímu vizuálnímu merchandisingu dochází ke zvýšení počtu 

neplánovaných nákupů. I z dalších studií vyplývá, že v oblasti specializovaných prodejen 

s módou a obuví má výloha společně s designem interiéru ze všech elementů prodejny 

nejvýraznější vliv na impulzivní nákupy (Gudonavičienė a Alijošienė, 2015). Jiný experiment 

byl zaměřen na testování vlivu kreativního zpracování výlohy. Experiment potvrdil, že 

nakupující byli na kreativnější výlohy nejen více zrakově zaměřeni, ale také do prodejny 

s tímto typem výloh vstoupilo více než dvojnásobek nakupujících oproti prodejně se standardní 

výlohou (Lange, Rosengren a Blom, 2016). Účinnost lze potvrdit i skutečností, o níž mluví 

Vysekalová (2012, str. 186), která uvádí, že „reklama je účinná, když způsobí změnu postoje 

v požadovaném směru“. Změnou postoje je v tomto případě přeměna z kolemjdoucího na 

nakupujícího.  

Nákupní chování tedy ovlivňují i jednotlivé nástroje vizuálního merchandisingu, 

kterými jsou například figuríny. Ve výzkumech lze kromě celkového dojmu nebo vybraného 

elementu či nástroje vizuálního merchandisingu porovnávat i typy vystavení. Například Ebster, 

Wagner a Auzinger (2007) ve své studii popisují, že provázaná prezentace je pro zákazníka 

přitažlivější než prezentace tradiční. Oba typy prezentace jsou popsány níže v práci. Dle 
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provedených studií lze říci, že vizuální merchandising má na impulzivní nákupy výrazný 

pozitivní vliv a vede ke zvýšení návštěvnosti prodejny a s tím souvisejícím nárůstem obratu. 

 Charakteristika vizuálního merchandisingu 

2.5.1 Cíle a aplikace 

Vizuální merchandising má několik cílů, které vedou ke zvýšení obratu a návštěvnosti 

prodejny. Tyto cíle tvoří několik elementů, které jsou dle Bailey a Bakera (2014, stránky 12-

13) řazeny do dvou skupin. První skupinou je takzvané „macro overview“ VM, do kterého řadí 

právě jednotlivé cílové aspekty: 

• nákupní zážitek ve vztahu ke značce – např. vizuální identita a styl, 

• navigace a nápisy v prodejně, 

• komunikační aspekt – například storytelling přes VM, 

• komerční aspekt – například cenám odpovídající VM, 

• marketingový aspekt – VM se zaměřuje na komunikaci širší marketingové 

kampaně, 

• zaujetí zákazníka v prodejně, 

• estetická a kreativní stránka prodejny, která vede například k odlišení se od 

konkurence. 

Druhou skupinou, kterou Bailey a Baker (2014, stránky 12-13) popisují, je „micro 

overview“ VM popisující konkrétní oblasti aplikace v prodejně. Patří mezi ně: 

• celkový vzhled a design – zdi osvětlení, vystavení, architektonické prvky, 

nadpisy nad zákazníky, 

• úroveň očí – regály, figuríny a POS média, 

• oblast podlahy, 

• výlohy včetně vchodu, 

• oblasti služeb – kabinky, sedačky uvnitř prodejny, oblast zákaznické podpory. 

2.5.2 Zásadní atributy funkčního vizuálního merchandisingu 

Při plánování vystavení zboží v prodejně je nutné zohlednit několik různých zásad a 

faktorů, které tvoří úspěšný vizuální merchandising, a nahlížet na něj z perspektivy zákazníka. 
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Ebster a Garaus (2011) na základě rozdělení od Depaoliho (1992) uvádí tři základní aspekty, 

které jsou nezbytné pro funkční vystavení.  

Prvním aspektem, které musí splňovat, je dostatečná viditelnost produktu. U zboží 

v prodejnách může docházet k neúmyslnému zakrytí, zastrčení v regálu nebo upozadění kvůli 

příliš výraznému POP médiu, ve kterém se produkt ztrácí.  

Druhým základním pravidlem je zajištění fyzické dostupnosti a hmatatelnosti zboží. Při 

možnosti doteku a fyzického kontaktu se zbožím se razantně zvyšuje pravděpodobnost nákupu. 

Největší problém zároveň nastává v případě, kdy je zboží cíleně vystaveno na vyvýšených 

pozicích či v uzamykatelných vitrínách a zákazník si ho tak nemůže detailně prohlédnout a 

osahat.  

Jako třetí aspekt autoři uvádí poskytnutí dostatečného výběru zboží a volby. Vystavení 

konkrétního produktu či produktové kategorie v prodejně nesmí v zákazníkovi vyvolat pocit, 

že je do nákupu nucen a nemá na výběr (Ebster a Garaus, 2011). Zároveň je ale běžné, že 

obchodníci využívají takzvaný „scarcity principle“. Ten funguje na základě psychologického 

přesvědčení, že lidé, v tomto případě návštěvníci a zákazníci konkrétní maloobchodní 

prodejny, mají tendenci chtít věci, které nemohou mít. Zároveň ale chtějí zboží, které 

pravděpodobně nebude v budoucnu dostupné. Prodejci tak běžně zboží prezentují jako 

limitovanou edici, časově omezenou nabídku nebo nabídku, která je platná pouze do vyprodání 

zásob (Kardes, Cronley a Cline, 2010, str. 299). 

 Nástroje vizuálního merchandisingu 

Vizuální merchandising jakožto obor marketingové komunikace v místě prodeje 

zahrnuje několik základních složek a nástrojů, na kterých je celá práce s produktem a 

vystavením založena. Jedná se o aranžování zboží, výlohy, využité materiály, osvětlení, 

figuríny, nápisy a navigaci i práci s barevností. 

2.6.1 Aranžování zboží 

Zboží, jeho aranžování a prezentace jsou jedním z klíčových nástrojů vizuálního 

merchandisingu. Každé vystavení zboží by mělo splňovat několik základních elementů, 

kterými jsou vybrané zboží, správné osvětlení, strategicky vybrané barvy a popisové karty 

(Ebster a Garaus, 2011). Pro kvalitně naaranžované vystavení je využíváno klíčového principu 

„méně je více“, který popisuje, že nižší množství zboží může být klíčem k úspěchu. Pokud totiž 
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dojde k situaci, že si zákazník není schopen vybrat, může se stát, že prodejnu opustí bez 

uskutečnění nákupu (Ebster a Garaus, 2011). S tímto jevem souvisí teorie s názvem „tyranny 

of choice“, která říká, že příliš široký výběr může vyvolat negativní emoce a zároveň vést 

k depresivním pocitům, kdy si zákazník uvědomuje značné množství ostatních příležitostí, 

v tomto případě produktů, o které svým výběrem přišel (Schwartz, 2004). Ebster a Garaus 

(2011) předkládají dvě řešení, jak tento jev prostřednictvím dobré strategie vizuálního 

merchandisingu změnit. První cestou je snížení počtu druhů zboží a nabídnutí pečlivě 

vybraného zboží vysoké kvality. Druhým způsobem je čisté a selektivní vystavení, což v praxi 

znamená zvýraznění výběru několika produktů v rámci kategorie. Zákazník si tak může vybírat 

z této selekce produktů a v případě neuspokojení poté z celého ostatního sortimentu v 

kategorii. 

2.6.1.1 Typy vystavení zboží 

V prezentaci zboží je využíváno dvou základních metod vystavení. První je metoda 

tradiční prezentace, ve které je zboží různých značek či velikostí vystaveno v rámci konkrétní 

kategorie a seskupeno s ostatními produkty stejného druhu (Ebster a Garaus, 2011). Tento 

způsob vystavení může zahrnovat i netradiční prvky, což Ebster a Garaus (2011) ukazují na 

druhu vín, která jsou v prodejně vystavena speciálně na dřevěném sudu. Druhou metodou je 

provázaná prezentace zboží, kdy dochází k propojení spolu souvisejících produktů v rámci 

jednoho vystavení a využívá se například různých doplňků, aby bylo zboží vystaveno 

v kontextu, ve kterém je běžně využíváno (Ebster, Wagner a Auzinger, 2007). Porovnání těchto 

metod lze ukázat na jednoduchém příkladu, kdy by při tradiční prezentaci byly chléb, víno a 

piknikový košík vystaveny odděleně v regálech a při provázané prezentaci by došlo k umístění 

vína a chlebu přímo do piknikového košíku a tyto tři druhy zboží by byly vystaveny v rámci 

jedné prezentace (Ebster a Garaus, 2011). Z výzkumu vyplývá, že zákazníci preferují 

provázanou prezentaci nad tradiční a že vede k lepšímu pochopení funkčnosti zboží a následné 

vyšší ochotě k uskutečnění nákupu (Groppel, 1993). V provázané prezentaci navíc dle Ebstera 

a Garaus (2011) existuje několik způsobů, jak zboží vystavit. Prvním je využití v kontextu, kdy 

dojde ke kombinaci produktů běžného užívání. Příkladem je prezentace obývacího pokoje se 

stolem, pohovkou či bytovými doplňky. Druhou možností jsou vystavení ke konkrétní 

příležitosti, tedy například halloweenské instalace. Posledním způsobem je využití témat 

z oblasti fantasy, kdy je skupina produktů v instalaci spojena například s filmovými motivy, 

kterými mohou být kupříkladu Hvězdné války či Pán prstenů.  
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Vystavení zboží v prodejně může často hrát klíčovou roli v obrátkovosti. Z jiného úhlu 

pohledu je děleno na dva další typy, kdy se rozlišuje vystavení obsahové, které komunikuje 

například slevovou akci, a produktové, jež je zaměřeno na prezentaci konkrétního zboží, a to 

většinou mimo oblast původní kategorie (Ebster a Garaus, 2011). Bhalla a Singhal (2010, str. 

170-171) rozdělují vystavení také na dva typy, nahlížejí na ně ale z jiného úhlu pohledu. 

Rozlišují vystavení propagační, které cílí na prodej zboží, a institucionální, které je zaměřeno 

spíše na vytvoření vztahu se zákazníkem, tedy kupříkladu zapojení se do podpory určitého 

hnutí, a budování značky. 

2.6.1.2 POP média 

V in-store marketingu je také běžně využíváno POP médií, které slouží k přilákání 

pozornosti zákazníka a většinou se jedná o speciální prvek v prostoru, který prezentuje vybrané 

zboží (Ebster a Garaus, 2011). Dle Buttla (1984b) plní POP média několik základních funkcí, 

kterými jsou vytvoření poptávky po konkrétním produktu, vylepšení image prodejny a 

nákupního zážitku, ale i řízení pohybu zákazníků v rámci prodejny. Zároveň je nutné držet 

množství POP médií v rozumné míře, aby nedocházelo k přesycení a nepůsobila zmatečně 

(Ebster a Garaus, 2011). 

2.6.1.3 Hierarchické řazení a seskupování zboží 

Ve vystavení zboží je také důležité dodržovat princip řazení a seskupování zboží 

hierarchicky. Bhalla a Singhal (2010, str. 81) seskupování ukazují na prodejně s módou, kdy 

popisují, že v prvé řadě se zboží řadí dle divize, tedy například na oblečení, obuv a ostatní, 

následně dle oddělení, tedy na pánské, dámské, dětské a další, poté dle kategorií, tedy například 

dámské formální, neformální, do subkategorií, například dámské formální kalhoty nebo 

dámské formální topy, poté je děleno po jednotlivých značkách, následně se rozděluje dle stylu, 

tedy například dle počtu knoflíků u saka, a na konci se dělí na základě možností, tedy 

dostupných velikostí a barev. Řazení a seskupování závisí na typu prodejny a nabízeného 

zboží. Bhalla a Singhal (2010, stránky 149-154) dále popisují například vystavení knih, kdy 

jsou knihy seřazeny nejdříve do kategorií (např. kuchařky), poté do podkategorií (např. indická 

kuchyně, mořské plody) a následně jsou dle názvu, popřípadě jména autora, seřazeny abecedně 

zleva doprava. Uvádí také příklad vystavení obuvi, kdy je rozhodující rozřazení do pánské, 

dámské a dětské sekce a následné řazení do kategorií, tedy například sportovní či polobotky. 

Obuv je nutné seskupovat dle barev a je doporučeno ji vystavovat po skupinách, ne v jedné 

dlouhé řadě. Co se týká oblasti elektroniky, ukazují rozdílný přístup v levných, lifestylových a 
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luxusních prodejnách. Zatímco v levné prodejně bude zboží řazeno dle ceny, v lifestylových 

prodejnách řazení probíhá na základě značky jednotlivých produktů. Luxusní prodejny poté 

fungují na základě kategorizace, u mobilních telefonů by se tedy dalo hovořit například o 

základních modelech, hudebních zařízeních a podobně. 

2.6.1.4 Prostorové linie ve vystavení zboží 

Zboží lze v regálech aranžovat několika způsoby, které jsou definované na základě 

směru prostorových linií, kterými je utvořen rytmus. Pomocí těchto linií lze zákazníky dovést 

přímo ke zboží, jelikož mají tendenci je následovat (Ebster a Garaus, 2011). Toto dělení na 

jednotlivé typy definuje Morgan (2016, stránky 150-154). Horizontální merchandising je první 

variantou vystavení v policích či regálech na stěně, kdy je v rámci jedné horizontální line 

řazeno zboží stejného druhu, jakým může být například triko s krátkým rukávem stejného typu. 

Dalším typem je vertikální merchandising, který řadí stejný druh zboží shora směrem dolů. 

Využívá se například k představení různých variant konkrétního zboží a bývá řazen dle barev. 

Třetí variantou je produktové blokování, kdy je celá prezentační stěna vyplněna jednou 

produktovou kategorií nebo typem a je rozdělena dle barev. Další možností je symetrický 

merchandising, ve kterém je důraz kladen na zrcadlové vystavení v rámci prezentační stěny. 

Předposledním typem je kostkovaný nebo také pestrý merchandising, kdy je celá prezentační 

stěna vyplněna stejnými produkty či kategoriemi jedné nebo dvou barev a jejím cílem je 

zaujmout při zachování vizuální rovnováhy a symetrie. Poslední možností je anatomický 

merchandising, který lze aplikovat pouze na odvětví módy a v prezentaci zobrazuje komplety 

zboží tak, jak mají být nošeny, tedy například košile a pod ní vystavené kalhoty a obuv. 

2.6.2 Výlohy 

Výloha je společně se vstupní branou a nápisy jedním z hlavních externích 

komunikačních kanálů prodejny a zároveň kanál klíčový. Jedná se totiž o prvek, kolem kterého 

denně projde mnoho potenciálních zákazníků a který může být momentem, na jehož základě 

probíhá rozhodnutí, zda prodejnu navštívit, nebo jít dál. Zároveň se jedná o jeden 

z nejefektivnějších kanálů s ohledem na investici, kterou je do něj třeba vložit (Ebster a Garaus, 

2011). V dnešní době jsou výlohy a práce s nimi považovány za druh umění (Opriş a Bratucu, 

2013, str. 51), což je založeno i na vývoji ve dvacátém století, kdy se převážně ve Spojených 

státech amerických na jejich designu podíleli přední světoví umělci (Morgan, 2016, str. 13). 

Cílem výloh není pouze přilákání nových zákazníků do prodejny, ale jedná se také o nástroj 

sloužící k budování značky a její image (Morgan, 2016, str. 48). Jedná se prostředek, který 
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kolemjdoucím ukazuje, co lze v prodejně najít, ale také o ní poskytuje další informace (Ebster 

a Garaus, 2011). V centrech velkých měst s přibližně dvě stě padesáti tisíci obyvateli navíc 

projde kolem výlohy prodejny tři tisíce pět set lidí za hodinu, za den poté přibližně čtyřicet dva 

tisíc (Kretschmer, 2009). I proto je nutné s výlohami aktivně pracovat a klást na ně v rámci 

celé prodejny důraz. 

2.6.2.1 Tematické uspořádání výloh 

Výlohy mohou mít z tematického hlediska mnoho různých podob. Nejčastějším 

tématem jsou konkrétní produkty, kdy dochází ke komunikaci nové kolekce, výprodejových 

kusů nebo sezónní nabídky. V případě prodejen s módou dochází k obměně prezentovaného 

zboží ve výloze přibližně jednou za týden (Bhalla a Singhal, 2010, str. 163). Zároveň se 

prodejci řídí i sezónností a konkrétními událostmi, takže je běžné, že se při designování výloh 

bere ohled na roční období nebo aktuální tematiku, kterou mohou být například Vánoce, Den 

matek nebo Olympijské hry (Opriş a Bratucu, 2013, str. 55).  

Při procesu tvorby výloh je důležité brát ohled na několik aspektů, které mohou 

negativně ovlivnit funkčnost celého vystavení ve výloze. Jedná se primárně o příliš malé nápisy 

komunikující sdělení, špatné osvětlení, dlouho nezměněné vystavené produkty či nezměněný 

způsob jejich vystavení (Buttle, 1984a).  

2.6.2.2 Typy výloh 

Výlohy maloobchodní prodejny lze rozřadit na dva základní typy. Ty jsou definovány 

na základě zadní stěny a dělí se na uzavřenou, která disponuje stěnami na všech stranách a je 

typická pro většinu prodejen, a otevřenou, jež nemá zadní stěnu a je přes ni vidět přímo do 

prostoru prodejny (Bhalla a Singhal, 2010, str. 164-165). Zvláštním příkladem jsou také 

prodejny bez výloh, kdy vstup tvoří celou čelní stranu prodejny a prezentace zboží probíhá 

přímo uvnitř prodejny (Morgan, 2016, str. 50). Morgan (2016, str. 52) také kromě dvou 

základních uvádí několik dalších typů výloh. Mezi ně patří šikmé výlohy, které mají obloukový 

půdorys a jsou částečně předsazené oproti vchodu do prodejny, rohové výlohy, kterými 

disponují rohové prodejny, pasážové výlohy, které jsou předsazené oproti vchodu do prodejny, 

ale nedochází u nich k ohybu v půdorysu, a vitrínové výlohy, které jsou využívány k prezentaci 

menšího zboží, jakým jsou například šperky, a jsou umístěny do úrovně očí (Morgan, 2016, 

str. 52). 
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2.6.2.1 Typy vystavení zboží ve výloze 

Bhalla a Singhal (2010, str. 168-170) popisují specifické typy vystavení ve výloze dle 

míry konkrétnosti ve vztahu k produktu. Prvním typem je reálné vystavení, kdy dochází ke 

kombinaci produktu zasazeného do rekvizit, které ukazují, pro jakou situaci je zboží určené. 

Druhým je vystavení atmosférické, kdy je kombinace produktů zasazena do reálné situace, 

kterou je u nábytku například obývací pokoj. Dalším definovaným typem je semi-reálné 

vystavení, které je podobné atmosférickému, ale je zároveň velice strohé, takže je v něm 

výrazný prostor pro představivost potenciálního zákazníka. Předposledním typem je fantasy 

vystavení, které je bohaté, kreativní a netradiční, a pátým typem vystavení abstraktní, ve 

kterém je produkt zasazen do moderních abstraktních designových prvků. 

2.6.3 Osvětlení 

Osvětlení prodejny, výloh i konkrétního prezentovaného zboží hraje důležitou roli 

v celkovém designu prodejny i jejím vnímání zákazníky. Je nezbytným komponentem pro 

kompletní prezentaci zboží jak ve výloze, tak přímo v prodejně. Jeho důležitost potvrzuje i 

Kretschmer (2009), který uvádí, že osvětlení může být pro zvýraznění a zatraktivnění 

konkrétního zboží důležitější než kterákoli jiná část celého vystavení. Osvětlení je důležité 

plánovat společně s designem výlohy, jelikož díky němu může vizuální merchandiser zvýraznit 

určité části vystavení a celkově dodat výloze požadovanou atmosféru (Morgan, 2016, str. 98). 

Zároveň je v ideálním případě nutné prezentované zboží otestovat s několika různými druhy 

osvětlení a typy žárovek, aby bylo možné určit typ, který bude pro dané vystavení fungovat 

nejlépe (Pegler, 2012, str. 36). Cílem osvětlení v retailu je zejména přitáhnout pozornost, 

provést zákazníka po prodejně, ukázat potenciálním zákazníkům image a atmosféru prodejny 

a také ukázat prodávané zboží v lepším světle (Boyce a Raynham, 2009, str. 191).  

V retailu je velice důležité používat osvětlení relevantně ke zboží, které je předmětem 

prezentace. Nejedná se pouze o intenzitu osvětlení, ale záleží také na velikosti a rozptylu. 

Specifickým příkladem může být prodejna se šperky, kdy je relevantní využít úzké osvětlení 

se třemi malými žárovkami, aby nedocházelo k rozptylu světla a odklonu pozornosti 

potenciálního zákazníka od zboží (Morgan, 2016, str. 98).  

2.6.3.1 Typy osvětlení 

Osvětlení prodejny lze dělit na dva hlavní typy dle množství pokrytého prostoru. 

Prvním typem je základní neboli primární osvětlení, které tvoří obecné světlo v prodejně a 
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nezahrnuje osvětlení, které je zaměřeno na konkrétní sekci či zboží. Druhým typem je osvětlení 

sekundární, které právě tyto části pokrývá. Je zaměřeno na konkrétní produkt nebo 

produktovou sekci a nejefektivněji funguje v případě, že je primární osvětlení decentní, 

rozptýlené a dochází tak ke kontrastu (Pegler, 2012, str. 35-41). 

2.6.4 Figuríny 

Figuríny jsou nedílnou součástí každé výlohy i interiéru prodejny prodávající zboží 

z oblasti módy. Jedná se o nástroj, na kterém lze prezentovat nejnovější trendy i kolekce zboží 

(Morgan, 2016, str. 200) a přímo ukázat, jak bude zboží vypadat na postavě při běžném nošení 

(Das, Rajalingam a Aswini, 2017).  

2.6.4.1 Typy figurín 

Existuje pět základních typů figurín. Dle Bhally a Singhala (2010, str. 189-190) se 

jedná o realistické, které mají na obličeji make-up a jsou dozdobeny řadou dalších detailů pro 

získání lidského vzhledu, polorealistické, někdy též semirealistické, které mají všechny 

aspekty lidského těla, ale nedisponují propracovanými detaily. Dále zmiňují figuríny 

abstraktní, které mají pouze základní rysy lidského těla, poté částečné figuríny, které mají 

například pouze horní část těla bez hlavy a rukou, a posledním typem jsou alternativy, které 

tvoří závěsné systémy a jiné způsoby vystavení a mají za cíl držet pozornost pouze na produktu 

bez jejího odvádění na figurínu. V dnešní době většina prodejců využívá figurín, které jsou 

navrženy tak, aby se vizuálně podobaly lidskému tělu (Lindström, Berg, Nordfält, Roggeveen 

a Grewal, 2016), tedy realistických nebo semirealistických. U figurín platí obecné pravidlo 

ohledně pohlaví, kdy jsou dámské věci prezentovány na ženské figuríně a pánské na mužské 

(Ebster a Garaus, 2011). Zákazníci totiž u figurín podvědomě vnímají jejich vizáž a typ postavy 

(Law, Wong a Yip, 2012), proto je důležité zvolit vhodný typ, jenž je relevantní 

k prodávanému zboží. Využívané figuríny se v praxi různí, a to jak barvou, kdy lze na trhu 

najít figuríny černé, stříbrné i v odstínu lidské kůže, tak celkovou vizáží. V takovém případě 

se rozlišují na kompletní a nekompletní, které jsou například bez hlavy nebo bez spodní části 

těla (Lindström, Berg, Nordfält, Roggeveen a Grewal, 2016). 

2.6.4.2 Vliv designu figurín na zákazníka 

Je pravidlem, že jednotliví prodejci většinou využívají hédonické vystavení, tedy 

soustředí se spíše na emocionální stránku, než aby ukazovali funkčnost konkrétního produktu, 

a zaměřují se na využívání figurín, které jsou vizuálně velice podobné lidskému ideálu krásy, 
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mají výrazný make-up a jsou nastaveny do svůdné pozice (Law, Wong a Yip, 2012). 

Z výzkumu od Law, Wong a Yipa (2012) nicméně vyplývá, že zákazníci využívání ideálu 

krásy vnímají mírně negativně, protože se s vystavením nedokážou ztotožnit. Popsují také, že 

jiný efekt způsobuje stejná figurína, která je bez hlavy, jelikož se zákazníci dokážou 

projektovat do daného vystavení a cítí se pohodlněji. Důležitou roli v tomto případě hraje míra 

sebevědomí, kdy negativně na figurínu v ideálu krásy reagují převážně zákazníci s nízkým 

sebevědomím (Dahl, Argo a Morales, 2012). V souvislosti s tím navíc dochází k negativnímu 

ovlivnění zákazníků právě s nízkým sebevědomím a dlouhodobému přesvědčení o 

nedostatečné kráse ve srovnání se společenskou normou (Argo a Dahl, 2018). 

2.6.5 Nápisy a navigace v prodejně 

Nápisy a navigační tabule jsou v retailu nosičem klíčových informací a pomáhají 

zákazníkovi s orientací v prodejně, ale také informují o ceně konkrétního zboží.  

2.6.5.1 Kategorizace nápisů 

Nápisy lze dle Bhally a Singhala (2010) rozřadit do čtyř kategorií dle účelu. Prvním 

typem jsou směrové nápisy, které se využívají převážně ve vícepatrových prodejnách či 

obchodních domech a přehledně zobrazují lokaci jednotlivých oddělení prodejny. Druhou 

kategorii tvoří sekční nápisy, které, většinou umístěny v oblasti nad hlavou zákazníka, výrazně 

upozorňují na konkrétní část prodejny, tedy například pokladnu nebo oblast zákaznického 

servisu. Třetím typem jsou nápisy kategorií, které se většinou též nachází ve výšce nad hlavou 

zákazníka. Jejich cílem je zjednodušit orientaci v prodejně, a to primárně zákazníkům, jejichž 

cílem je nakoupit konkrétní typ zboží (například „dětské oblečení“ v prodejně s módou). 

Poslední kategorií jsou POS a produktové nápisy, které jsou spjaté s konkrétním zbožím a 

jejichž cílem je poskytnout podrobnější informace o daném produktu. Jedná se například o 

cenovky, lístky se speciálními nabídkami a slevami i popisky, které informují o výrobci či 

značce. Do této kategorie patří i takzvané informační lístky, které předávají konkrétní instrukce 

jako například bezpečnostní varování (Bhalla a Singhal, 2010, str. 84-85). Další formou 

navigace může být kromě nápisů i in-store grafika, kdy je využíváno velkoformátových tisků, 

které mohou být doplněny o text a znázorňují téma konkrétní produktové kategorie nebo téma 

úzce související (Morgan, 2016, str. 177).  
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2.6.5.2 Obsahová složka nápisů 

Důležitost nápisů a popisků v retailu je možné sledovat na experimentu, který prováděla 

Morgan Company of Chicago, kdy bylo dva týdny zboží v prodejně umístěno bez popisu a 

další dva týdny s ním. Firma zaznamenala výrazný nárůst tržeb v situaci, kdy se zákazník mohl 

díky nápisům a popisu produktu v rámci prezentace o zboží dozvědět více informací 

(Kretschmer, 2009). Kretschmer (2009) také shrnuje, že vystavení nelze považovat za 

dostatečně kvalitní, pokud prodejce, myšleno prostřednictvím popisu zboží, není schopen 

komunikovat kompletní příběh. Z toho částečně vyplývá, že nejen forma, ale i obsah nápisů a 

popisků je funkční cestou, jak ovlivnit zákazníka a potenciálně ho přivést k uskutečnění 

nákupu. Storytelling neboli vyprávění příběhů je metoda, která je založena na porušení rutiny, 

na kterou je lidská mysl zvyklá (Mucundorfeanu, 2018, str. 45). Výzkumy navíc potvrzují, že 

vyprávění příběhů je jakožto persvazivní metoda mnohonásobně účinnější, než předkládání 

faktů a dat (Sammer, 2014). Kretschmer (2009) tuto metodu ukazuje na praktickém příkladu 

z prodejny s potravinami, kdy došlo ke změně popisu produktu z „Plněná rajčata, 50 centů za 

kus“ na „Rajčata plněná kuřecím salátem obsahujícím pouze libové maso, 50 centů za kus“. 

Po této změně došlo k urychlenému vyprodání zboží.  

Z hlediska formálních náležitostí by pak nápisy a popisky v prodejně měly splňovat 

standardizovanou normu pro konkrétní značku, a tedy dodržovat zvolený font, barevné 

spektrum, velikost jednotlivých částí i tón komunikace (Bhalla a Singhal, 2010, str. 85-86). 

Důležitým aspektem je také pravidelné opakování, kupříkladu v rámci dlouhodobého budování 

značky je tedy vhodné umístit název či logo značky na cenovku nebo popisek konkrétního 

produktu (Kretschmer, 2009). 

2.6.5.3 Vývoj a trendy 

V dnešní době prochází i nápisy výrazným technologickým posunem a jsou 

ovlivňovány globálními trendy. Lze tedy pozorovat například využívání běžných digitálních 

cenovek (Bhalla a Singhal, 2010, str. 87), ale i digitálních cenovek s dynamickým 

přeceňováním, ve kterém dochází k pravidelnému zvyšování či snižování ceny na základě dat 

z nákupů nebo skladových zásob (Nagle, Hogan a Zale, 2016). 

2.6.6 Práce s materiály uvnitř prodejny 

Ve vizuálním merchandisingu je důležité brát ohled na materiály, a to jak v použitých 

instalacích a vystaveních, tak ve statických částech prodejny. Materiály bývají pečlivě 
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vybírány, aby podporovali celkovou image prodejny a značky (Ebster a Garaus, 2011). Příklad 

užití materiálu v souladu se značkou je prodejna s obuví Timberland (Ebster a Garaus, 2011), 

která v rámci store designu intenzivně využívá práci se dřevem, které asociuje přírodu (Wedel 

a Pieters, 2008). Kromě dřeva disponují různými asociacemi i ostatní materiály, například plast 

je vnímán jako levný materiál, případně také jako laciná náhražka (Ljungberg a Edwards, 

2003). Většina asociací je nicméně spojena s více materiály. Studie ukázala, že agresivně může 

působit nerez, plast i guma, nostalgickou náladu vyvolává kov, bronzové předměty, přírodní 

materiály i keramika a pocit přitažlivosti poté vyvolává kov v kombinaci se sklem, sklo 

samotné i satén (Karana, Hekkert a Kandachar, 2009, str. 2781). Užití správného materiálu je 

tak ve store designu i vystavení velice důležité, aby bylo možné dosáhnout požadovaného 

sdělení a celkového působení směrem k zákazníkům. 

2.6.7 Barevnost ve vizuálním merchandisingu 

2.6.7.1 Základní barvy, dělení a význam 

Barvy a jejich kompozice v rámci vystavení zboží a práce s výlohami jsou jedním 

z klíčových pilířů, které působí na emoce zákazníků v prodejně i před ní. Důležitost v oblasti 

marketingu potvrzuje i studie Hunjeta a Vuka (2017), která uvádí, že kolem 80 % informací, 

které si lidé zapamatují, mají asociaci s konkrétními barvami. Barvy silně ovlivňují zákazníka 

a vyvolávají pocity, a proto je vzhledem k důležitosti prvního dojmu klíčový jejich relevantní 

výběr (Hunjet a Vuk, 2017). Nejedná se ale pouze o výstavu zboží v regálech, prezentačních 

stolech nebo stěnách, hry s barvami lze totiž využívat také v rámci vymalování stěn, samotných 

regálů a figurín nebo tonality osvětlení prodejny (Morgan, 2016, str. 84). V rámci barevného 

spektra je v kontextu vizuálního merchandisingu definováno šest základních barev, kterými 

jsou červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová. Tyto barvy lze dále dělit na primární, 

sekundární a terciární (Kretschmer, 2009). Každá z těchto barev zároveň vyvolává konkrétní 

emoci a na základě toho také probíhá výběr s ohledem na to, jak má vystavení působit. 

V obecné rovině červená barva vyvolává pocit nadšení, lásky a vášně, oranžová stojí pro 

vědomost, energii a sílu, žlutá představuje varování či upozornění, zelená vyvolává pocit štěstí 

a představuje přírodu, modrá způsobuje pocit klidu a bezpečí a fialová depresi a vznešenost 

(Bhalla a Singhal, 2010, str. 77-78; Ebster a Garaus, 2011). Při plánování vystavení zboží nebo 

přípravy výlohy je důležité si uvědomit, že v odlišných kulturách jsou některé barvy vnímány 

rozdílným způsobem. Většina z nich nabývá napříč světem odlišného významu, například 
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v Indii vyvolává na základě studie růžová barva stejné asociace jako tmavě modrá (Morgan, 

2016, str. 84). 

Bellizzi a Hite (1992) ve svém článku také popisují, že využití barev může mít výrazný 

dopad na to, jak zákazníci vidí prostor prodejny, ale zároveň ovlivňuje i vnímání velikosti či 

objemu. Jesenský (2018, str. 253) tuto skutečnost uvádí na příkladu porovnání dvou různých 

barev, které se nachází v podstatě na opačné straně barevné škály, kdy tvrdí, že například 

modrá plocha se jeví menší v porovnání s plochou ve žluté barvě o stejné velikosti. 

2.6.7.2 Barevná schémata 

Vybrané barvy z barevné škály tvoří barevná schémata, se kterými je možné pracovat 

několika různými způsoby. Prvním schématem jsou analogické barvy, kdy je využíváno dvou 

nebo více barev, které jsou na barevné škále vedle sebe. Další schéma představuje barvy 

komplementární, kontrastní či také doplňující se, kdy je využíváno dvou barev, které jsou na 

barevné škále naproti sobě. Příkladem tohoto typu může být tmavě modrá a žlutá. Ke 

komplementárním se řadí ještě takzvané děleně komplementární barvy, kdy je vybrána jedna 

hlavní barva a dvě další barvy, přičemž se každá z těchto dvou barev nachází na jedné straně 

od barvy, která je na barevné škále naproti barvě hlavní (Bhalla a Singhal, 2010, str. 80). 

Morgan (2016, str. 87) přidává ještě barvy dvojitě komplementární, kdy dochází k výběru dvou 

hlavních barev a k nim dvou barev opačných. Předposledním schématem je takzvaná trojice 

barev, někdy označována také jako harmonické barvy. Jedná se o výběr trojice barev, které je 

na barevné škále možné spojit rovnostranným trojúhelníkem. Poslední schéma představují 

monochromatické barvy, kdy dochází k výběru jedné hlavní barvy a následné využití několika 

jejích odstínů (Bhalla a Singhal, 2010, str. 80). Vysekalová (2012, str. 100) přidává ještě další 

harmonické koncepty barev, kterými jsou pravidlo jedné čtvrtiny, kdy se kombinují libovolné 

barvy v rámci jedné čtvrtiny barevné škály a pravidlo jedné poloviny, ve kterém se kombinují 

barvy v rámci jedné poloviny barevné škály. 

2.6.7.3 Seskupování barev 

Barvy jsou dominantním aspektem prezentace nejen ve výloze a často se jedná o ten 

nejdůležitější vizuální vjem, díky kterému si zákazník prodejny či zboží v regálu všimne. 

Nejsilnější barva by zároveň měla být umístěna ve střední části, aby přitahovala pozornost. 

Zároveň není vhodné kombinovat příliš veliké množství barev, jelikož může dojít k vizuálnímu 

zmatku a neestetickému uspořádání (Kretschmer, 2009). 
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Další principy se vážou k barevnému řazení zboží pro zachování maximální vizuální 

efektivity. Využívá se takzvaného seskupování barev, konkrétně metody VIBGYOR, která 

představuje dělení barev na základě vlnové délky (Bhalla a Singhal, 2010, str. 78) a rozděluje 

tedy barvy violet (fialová), indigo (tmavě modrá), blue (modrá), green (zelená), yellow (žlutá), 

orange (oranžová) a red (červená) (Tarulatha, Shroff a Chaudhary, 2016). Toto dělení je nutné 

dodržovat horizontálně zleva doprava, případně obráceně, nikdy ale vertikálně. Zároveň je při 

řazení zapotřebí držet nejtmavší odstín jedné barvy v horní části regálu a zesvětlovat postupně 

shora dolů (Bhalla a Singhal, 2010, str. 82). 

2.6.7.4 Kontrast 

Jedním z vizuálních principů je také využití kontrastu a dříve nespatřených podnětů, 

které přitahují lidskou pozornost, jelikož působí na smyslový systém člověka (Wilkie, 1994). 

Zároveň je důležité zachovat rovnováhu, aby nedošlo ke zmatení zákazníka. Pokud tedy 

dochází ke změně vystaveného zboží, je vhodné, aby obměnou prošla pouze malá část prodejny 

a zbytek zůstal stejný (Ebster a Garaus, 2011). 

 Principy a mechanismy v prostorovém uspořádání a 

rozmístění zboží 

2.7.1 Dosažení vizuální rovnováhy 

Důležitým aspektem celkového designu je pozitivní dojem z prodejny. Toho lze 

dosáhnout prostřednictvím dodržení jednoty pro zachování estetického a přitažlivého regálu, 

tedy například seskupení zboží stejné velikosti na jedno místo (Ebster a Garaus, 2011). 

Nezbytnou roli hraje také vizuální rovnováha, kdy by měl obchod celkovým dojmem působit 

harmonicky. Harmonie lze docílit dvěma různými způsoby. Pro dosažení rovnováhy je 

nejčastěji využíváno symetrie (Ebster a Garaus, 2011), tedy formální rovnováhy, kdy dochází 

k zrcadlovému vystavení produktů na obou stranách prezentační plochy (Bhalla a Singhal, 

2010, str. 136). Druhou možností je neformální rovnováha, které je dosaženo stejným 

množstvím zaplněného prostoru na obou stranách regálu, ale bez zachování symetrie (Bhalla a 

Singhal, 2010, str. 137). Přesto, že jsou obě řešení z hlediska store designu funkční, je důležité 

jich využívat s mírou, jelikož přílišně symetrická prodejna může působit velmi staticky (Bell a 

Ternus, 2017). 
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2.7.2 Oblasti a zóny prodejny 

V neposlední řadě je důležité, aby byl z každého místa v prodejně celý prostor včetně 

veškerého vystavení harmonicky situován (Ebster a Garaus, 2011). Prodejna se proto dělí na 

několik oblastí, které mají rozdílné funkce. Depaoli (1992) definuje stropní zónu, která se 

nachází nad regály a slouží primárně k rychlé orientaci uvnitř prodejny, a přehledovou zónu, 

která je lehce pozorovatelná z maximálně šesti metrů a lze v ní vypozorovat druh vystaveného 

zboží, tedy například sportovní oblečení, dámské formální a podobně. Jako poslední uvádí 

produktovou zónu, ve které je prezentováno samotné zboží a zákazník v ní najde všechny styly 

a velikosti, které jsou ke konkrétnímu druhu nabízeny. V této zóně hrají důležitou roli 

osvětlení, barvy i různé metody prezentace zboží, jelikož je nutné, aby působila co 

nejpřitažlivěji. Morgan (2016, str. 125) také hovoří o různých typech oblastí v prodejně a 

nahlíží na ně z perspektivy důležitosti umístění zboží v rámci horizontálního rozložení 

prodejny. Uvádí tak platinovou oblast, která je nejdůležitější a je primárním prodejním 

článkem, jelikož se nachází přímo u vstupu. Při průběžném procházení prodejnou pak zákazník 

postupně protíná zlatou a stříbrnou oblast a v zadní části prodejny se nachází oblast bronzová. 

2.7.3 Planogramy 

Pro strategické plánování vystavení zboží je využíváno planogramů. Jedná se o 

vizualizaci rozložení prodejny a jednotlivých regálů, která určuje konkrétní umístění produktů 

a produktových kategorií (Bhalla a Singhal, 2010, str. 128). Nejčastěji se planogramy využívají 

pro prodejny s módou (obrázek 1), ale jsou využívány v různých typech prodejen (Ebster a 

Garaus, 2011). Většinou neznázorňují pouze umístění produktů v rámci regálu, ale ukazují také 

počet vystavených kusů konkrétního zboží (Bhalla a Singhal, 2010, str. 128).  

 

Obrázek 1: Příklad planogramu pro prodejnu s módou (Ebster a Garaus, 2011) 
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Mezi základní benefity využívání planogramů patří jednoduchá možnost organizace a 

ucelenost zboží v rámci vystavení, následná zákaznická spokojenost a zaujetí vizuálně 

přitažlivým regálem nebo částečná inventarizace zboží (Bhalla a Singhal, 2010, stránky 130-

131). 

3 Praktická část 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá případovými studiemi, kdy mapuje 

vizuální merchandising konkrétních maloobchodních prodejen a porovnává ho s teoretickými 

koncepty. 

 Cíl praktické části 

Cílem praktické části této bakalářské práce je na konkrétních příkladech ukázat, jak je 

vizuální merchandising řešen v praxi ve vybraných kamenných prodejnách a porovnat, jak se 

teoretické koncepty shodují s reálným prostředím. Cílem je také na analyzovaných prodejnách 

nalézt odchylky od teorie, případné rozpory a uvést několik doporučení. Autor se tedy snaží 

primárně zjistit, zda a jak jsou teoretické základy a zásady vizuálního merchandisingu 

dodržovány v praxi. Sekundárně se také zaměřuje na to, jak se do vizuálního merchandisingu 

prodejny projevuje celková image a prezentace jednotlivých značek. 

 Postup zpracování praktické části 

Autor provádí analýzu dvou vybraných maloobchodních jednotek. Při získávání dat je 

využíváno metody observace a deskripce. Následně je užíváno komparace, jejíž podstatou je 

vyhledávání shod a odlišností u porovnávání entit (Ochrana, 2019). Autor dále provedl 

strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, který byl veden se zástupci jednotlivých 

značek pro získání doplňujících informací o vizuálním merchandisingu analyzovaných 

objektů. Autor v rozhovoru zvolil následující otázky:  

1. Jak se značka prezentuje a co má představovat pro zákazníka? Jak je do designu 

prodejny (materiály, barvy) a prezentace zboží promítnuta celková image značky? Je 

využíváno dekorací, které přímo nesouvisí s produktem, ale pouze dotváří atmosféru 

prodejny? Jakým dojmem má celá prodejna působit a které emoce má v zákazníkovi 

vyvolat? 
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2. Jak často dochází k obměně výlohy prodejny a produktů v ní prezentovaných a obměně 

hlavního prezentačního stolu či regálu s novými produkty? Jak dlouho trvá celkový 

cyklus obměny vystaveného zboží v prodejně, kromě produktů ze stálé nabídky? 

3. Podle jakých kritérií je zboží prezentované v prodejně na jednotlivých úrovních 

seskupováno a proč? Například dle pohlaví, typu produktu a dále. Využívá se při tomto 

seskupování vertikálních, horizontálních nebo jiných linií a z jakého důvodu je zvolen 

právě tento typ? 

4. Používá se v prodejně selektivního vystavení produktů, tedy zvýraznění několika 

vybraných produktů v rámci produktové kategorie? Využívá prodejna vyzdvižení 

nejprodávanějších produktů společně s viditelným označením typu „nejprodávanější“ 

či „nejoblíbenější mezi zákazníky“? 

5. Je u vystavení zboží zohledňována sezónnost a tematičnost? Tedy například využití 

instalací s vánoční tematikou v době Vánoc. Pokud ano, jak? 

6. Užívá se v prodejně i institucionálního vystavení zboží, tedy se zaměřením na vytvoření 

vztahu se zákazníkem (například zapojení se do vybraného hnutí) a budování značky, 

nebo drtivě převažuje propagační, které cílí na prodej zboží? 

7. Využívá značka ve svých prodejnách výlohy otevřené, nebo uzavřené? Z jakého 

důvodu je zvolen právě tento typ a jedná se o centrální řešení, nebo se liší dle prodejny? 

8. Prezentace ve výloze se z tematického hlediska dělí na několik typů. Převažují u vás 

v kontextu jednoho roku výlohy orientované na produkt, nebo komunikují spíše 

speciální akce? Dochází k situacím, kdy jsou tyto typy v rámci jedné prodejny 

zkombinované, tedy že je každá z výloh prodejny jinak tematicky orientovaná? 

9. Výlohy lze dále typologicky dělit dle produktového uspořádání a zasazení do prostředí. 

Využívá vaše značka spíše vystavení reálné, případně atmosférické, které ukazuje 

produkt v reálné situaci užití, nebo pracuje spíše s abstraktním vystavením, kdy je 

produkt zasazen do prostřední abstraktních designových prvků? 

10. Pracuje prodejna i s POP médii? Pokud ano, jakým způsobem a co prostřednictvím nich 

prezentuje?  

11. Využívá se v prodejně speciálního osvětlení pro vybrané produkty? Například regálu 

či stolu s novým produktem nebo produktovou řadou. Je využité osvětlení předem 

testováno a vybíráno, aby napomáhalo k maximálně efektivnímu vystavení? 

12. Jakou strukturu a kategorizaci nápisů používá značka k jednodušší navigaci zákazníků 

uvnitř prodejny? Například pánské oblečení, boty, pánská kosmetika atp. Jsou nápisy 

jednojazyčné, nebo vícejazyčné a z jakého důvodu? Je každý produkt, případně regál, 
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kde se zboží nachází, označen viditelným štítkem? Pokud ano, jaké informace se na 

něm nachází? 

13. Soustředí se prodejna na zachování vizuální rovnováhy? Je využíváno spíše symetrie, 

nebo neformální rovnováhy, tedy stejného množství zaplněného prostoru na obou 

stranách regálu bez zachování symetrie? Z jakého důvodu? 

14. Má značka určené využívané barevné spektrum produktů? Zachovávají se při vystavení 

principy jednotlivých barevných schémat? Jak se do vystavení promítá kontrast a jak 

je barev využíváno pro přilákání pozornosti? 

15. Pracuje se při vystavování produktů v prodejně s planogramy? Pokud ano, jsou řízeny 

centrálně, nebo jsou navrhovány specificky pro každou prodejnu?  

16. Pracuje značka s mapováním pohybu zákazníků v prodejně? Jak jim následně 

přizpůsobuje design prodejny a vystavení zboží?  

17. Otázka pouze pro prodejnu s módou: Proč prodejna využívá vybraného typu figurín? 

Čeho tím chce v souvislosti s produktem dosáhnout? 

 Výběr objektů k analýze 

Pro praktickou část byla k analýze vybrána prodejna Vans v pražském nákupním centru 

Palladium a prodejna Manufaktura na Jungmannově náměstí v Praze. K výběru došlo na 

základě teoretické kapitoly, tedy s přihlédnutím k nejčastějším typům prodejen, kterými se 

teorie vizuálního merchandisingu zabývá, a zároveň k dostupnosti potřebných materiálů. Autor 

si tak vybral prodejny, kdy první byla zaměřená na módu, na kterou je v kontextu vizuálního 

merchandisingu kladen největší důraz, a druhá na kosmetické zboží. Autor tyto prodejny 

analyzuje na základě poskytnutých fotografií. Všechny fotografie byly použity se souhlasem 

zástupců značek. Strukturované rozhovory k získání doplňujících informací byly vedeny se 

zástupci jednotlivých značek, kteří se mimo jiné v dané značce věnují právě vizuálnímu 

merchandisingu. Jedná se o: 

1. Tomáše Velického, marketingového manažera společnosti ESPACE Retail s.r.o., 

která spravuje prodejny Vans v České republice a na Slovensku. 

2. PhDr. Ivanou Janouchovou, vedoucí marketingu ve společnosti Český národní 

podnik s.r.o., do kterého spadá značka Manufaktura. 



 29 

 Prodejna Vans v NC Palladium 

3.4.1 Pozadí značky a kamenná prodejna 

Vans je módní značka, která byla založena v roce 1966 ve Spojených státech 

amerických a která se specializuje převážně na prodej obuvi a oblečení se zaměřením na 

skateboarding a pouliční módu (Vans, 2020a). Pilíři značky jsou kreativní sebevyjádření, 

autenticita a progresivita, kdy již od založení propojuje své kořeny v akčních sportech 

s uměním, hudbou a pouliční kulturou (VFC, 2020). „Značka obecně klade velký důraz na 

kreativní sebevyjádření zákazníků i svých ambasadorů.“ (Velický, 2020) Z hlediska ceny se 

jedná o vcelku běžně dostupný produkt, kdy většina sortimentu není prémiová a luxusní. Vans 

má v České republice pět oficiálních kamenných prodejen (Vans, 2020b), přičemž se všechny 

nachází uvnitř nákupních center. Pro tuto práci byla vybrána prodejna, která se nachází 

v nákupním centru Palladium v centru Prahy, která je dle informací od zástupců zároveň 

nejdůležitější českou prodejnou od této značky a jedná se o takzvaný „flagship store“. 

3.4.2 Celková prezentace prodejny 

3.4.2.1 Promítnutí image značky do prodejny a materiálová prezentace 

„Značka stojí historicky na třech pilířích, kterými jsou action sport (skateboarding, 

snowboard a surf) umění a hudba, které využívá na vizuálech a v komunikaci.“ (Velický, 2020) 

Tato dlouhodobá image se intenzivně promítá i do celkového designu prodejny, a to jak do 

materiálů, tak i barev nebo in-store grafik. 

Obrázek 2: Interiér prodejny Vans 
 (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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Co se využitých materiálů týče, je v prodejně intenzivně užíváno dřevo v kombinaci 

s kovovými konstrukcemi a detaily. Dřevo v této situaci není užíváno primárně pro navození 

přírodní atmosféry, ale spíše jako hlavní materiál, který má korelovat s motivem 

skateboardingu, jelikož se využívá pro výrobu desek. Velický (2020) funkci dřeva popisuje 

také jako změkčující prvek, který vyvažuje industriální nádech ulice, jenž v tomto případě 

vyvolává užití kovu. Dle studie, kterou zveřejnili Karana, Hekkert a Kandachar (2009), 

vyvolává navíc kov nostalgickou náladu, takže dotváří positioning značky, která staví na 

historii a již více než padesátileté tradici v oblasti akčních sportů.  

3.4.2.2 Barevnost prodejny 

V designu interiéru prodejny je užíváno třech hlavních barev, kterými jsou hnědá, černá 

a bílá. Černá a bílá jsou do jednotky promítnuty primárně v rámci zachování image, která je 

vidět i na barvách v logu značky. Ta navíc již desítky let intenzivně pracuje s prvkem 

šachovnice, který promítá jak do svých vizuálů, tak do produktových kolekcí. Hnědá, 

respektive v tomto případě hnědožlutá, barva dřeva má dle Vysekalové (2012, str. 98) 

navozovat pocit pohody mysli a bezpečí i tradice. Vyvolání emoce pohody potvrzuje i Velický 

(2020), který uvádí, že je to právě jeden z pocitů, který má design prodejny vyvolat.  

3.4.2.3 Nápisy a navigace v prodejně 

Značka v interiéru prodejny využívá fotografických potisků dřevěných desek. Jedná se 

o in-store grafiky, které jsou částečně řazeny mezi navigační nástroje v prodejně (Morgan, 

2016, str. 177). Tyto informační a zároveň atmosféru dotvářející prvky se nachází hlavně nad 

jednotlivými regály u oblečení i bot a v centrální části u podlahy. Značka na těchto nosičích 

zobrazuje staře vypadající fotografie, případně předměty, které jsou se značkou přímo spojené. 

Těmi jsou například staré skateboardy nebo detaily z historické manuální výroby značky. To 

potvrzuje i Velický (2020), který uvádí, že tyto nosiče primárně zobrazují staré stylizované 

fotky nebo názvy jednotlivých kategorií obuvi. 

Obrázek 3: In-store grafiky a nápisy v prodejně Vans  (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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Prodejna nepracuje s nápisy a navigací příliš intenzivně. Vzhledem k její malé velikosti 

v ní nelze najít nápisy směrové ani sekční, o kterých hovoří Bhalla a Singal (2010, str. 84). 

Jednotka okrajově využívá nápisů jednotlivých kategorií, spíše využívá zmiňované in-store 

grafiky, případně názvy jednotlivých produktových řad či kolekcí. Zároveň vsází na pochopení 

kategorií zákazníkem na základě vystaveného zboží. Velický (2020) hovoří o konkrétnosti a 

specifičnosti jednotlivých typů produktů, a tedy snadné rozpoznatelnosti zboží pro zákazníka, 

která souvisí s nízkou potřebou informačních nápisů. Všechny tyto texty v prodejně jsou 

v anglickém jazyce, jelikož jsou dle Velického (2020) řízeny centrálně a nejsou tedy 

navrhovány specificky pro konkrétní prodejnu. Zároveň uvádí, že český jazyk je užíván pouze 

v případě menších lokálně tvořených POS materiálů. Anglický jazyk je volen i vzhledem 

k lokalitě prodejny, která se nachází v centru Prahy a je tedy často navštěvována zahraničními 

návštěvníky. 

Každý produkt disponuje štítkem, který označuje jeho název, cenu a případně 

podrobnější informaci, která může hovořit například o konkrétní edici nebo technologii. Zboží, 

které je v akční nabídce, je navíc označeno další kartou, která značí výši slevy. 

3.4.2.4 Osvětlení prodejny 

Jednotka se nachází mimo dosah denního světla a je v ní tedy využíváno dvou hlavních 

typů umělého osvětlení. Prvním je primární osvětlení, tedy osvětlení celého prostoru, které 

zajišťují žluté žárovky umístěné v designových kovových klecích. Druhým typem je bodové 

LED osvětlení, které je umístěno na stropní kovové konstrukci, jež je vedena po obvodu celé 

prodejny. Toto osvětlení zajišťují menší a větší bodová světla, která zvýrazňují menší oblast 

prodejny, respektive vybraný regál, prezentační stůl či jeho část. Konstrukce osvětlení je 

nastavena tak, aby postupně prováděla zákazníka po celé prodejně, což jako jednu z hlavních 

funkcí osvětlení v prodejně definují i Boyce a Raynham (2009, str. 191). 

3.4.2.5 Figuríny 

V analyzovaném objektu dochází k okrajové práci s figurínami. V prodejně se nachází 

pouze jeden kus bílé figuríny, na kterém je prezentována možná kombinace jednotlivých 

produktů. Dle typologie Bhally a Singhala (2010, stránky 189-190) se jedná o abstraktní 

figurínu, jelikož má základní rysy lidského těla, ale například obličejové rysy nejsou na hlavě 

vůbec znázorněny. Dle Velického (2020) se značka soustředí na využívání neutrálních figurín, 

aby nedocházelo k odvedení pozornosti od vystaveného zboží. Zároveň potvrzuje, že se figurín 

vzhledem k velikosti prodejen značky Vans využívá minimálně. 
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3.4.3 Prostorové uspořádání prodejny a její části 

3.4.3.1 Výloha a vstup do prodejny 

Prodejna Vans se nachází v obchodním centru mezi dalšími dvěma prodejnami a její 

vstupní brána je tedy řešena přímo z pasáže. Jednotka vyniká výrazným logem značky, které 

je umístěno nad vstupem a které je navíc podsvícené, aby dosahovalo zvýšené pozornosti od 

zákazníků nákupního centra. Dle dělení od Bhally a Singhala (2010, stránky 164-165) lze říci, 

že se jedná o výlohu otevřenou a je přes ni tedy možné vidět přímo do interiéru prodejny. 

Prodejna má na každé straně od vchodu jednu výlohu, přičemž jedna je zaplněna velkoplošným 

POS materiálem a druhá disponuje pouze menším výlepem na vnitřní straně skla, takže je přes 

ni možné vidět přímo do prodejny. Velický (2020) také uvedl, že toto POS se nachází ve výloze 

permanentně a je pravidelně obměňováno. 

Tvar celé výlohy je mírně atypický, jelikož je jedna její strana na okraji mírně zkosena, 

k čemuž dochází primárně z důvodu zakřivení pasáže celého nákupního centra. 

Z analyzovaného materiálu vyplývá, že ve výlohách jsou z tematického hlediska 

využívány dva druhy prezentace. První, která se nachází v hlavní výloze, zahrnuje prezentaci 

nové kolekce. Na přiložené dokumentaci se konkrétně jedná o uvedení modelové řady s novou 

technologií. Jedná se tedy o výlohy orientované na produkt. Ve druhé výloze se nachází výlep, 

který komunikuje menší aktivaci nebo slevovou akci přímo v prodejně. Velický (2020) 

potvrzuje, že se jedná o dlouhodobé řešení, jelikož značka mimo hlavní slevová období využívá 

vždy výlohu, která komunikuje produkt, případně produktovou řadu. Zároveň zdůrazňuje, že 

značka je orientována na storytelling, takže se slevové akce týkají jen několika období během 

roku. 

Obrázek 5: Vchod prodejny Vans v NC Palladium Obrázek 4: Pasáž a vchod prodejny Vans v NC Palladium  
 (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.)  (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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Ve výlohách prodejny je dle analyzovaného materiálu využíváno reálného vystavení, 

které je primárně orientováno na produkt a je doplněno o velkoplošnou grafiku, fotografii, 

případně jinou formu zobrazení situace, pro kterou je určen. Velický (2020) uvádí, že je 

rozhodováno primárně podle funkce produktu, tedy zda se jedná o praktickou, která disponuje 

nějakou technologií, nebo pouze o módní kousek. „V tom prvním případě je produkt ve výloze 

zasazen do vizuálu, kde se reálně využívá. Například zimní obuv je v zasněženém městě, kaluži 

a podobně, aby se poukázalo na její nepromokavost a odolnost. Jinak se pak zobrazuje třeba 

obuv přímo určená pro skateboarding, kdy ji má jezdec na skateboardu i v dost pokročilém 

stádiu použití, aby se zdůraznila její výdrž.“ (Velický, 2020) Zároveň ještě mluví o možném 

zasazení do kontextu příběhu, a to v případě, že se jedná o produkt, který je spojen s jiným 

příběhem, kdy jako příklad uvádí spolupráci s Disney nebo hrou Super Mario.  

Osvětlení obou výloh je zajištěno stropními lampami a hlavní výloha disponuje také 

dvěma bodovými svítilnami u podlahové části, aby vystavení v hlavní výloze v rámci celé 

pasáže zvýraznila.  

3.4.3.2 Centrální část 

Hned za vstupem do prodejny se nachází dřevěný prezentační stůl s prezentační 

plochou. Dle Morgana (2016, str. 125) je tato část, která je umístěna hned za vstupem, 

označována jako platinová a je nejdůležitější částí prodejny. Důležitost této oblasti se v 

prodejně výrazně projevuje, jelikož je právě na tomto stole vystaveno zboží z nové kolekce a 

zákazník tak hned na začátku čelí nejdůležitějšímu produktu či produktové řadě. Prezentované 

zboží je navíc doplněno o anglický nápis „new collection“ a do spodní části čelní strany je také 

zasazena deska s grafikou k dotvoření atmosféry, která na tomto konkrétním příkladu 

zdůrazňuje typ kolekce, do které se novinka řadí. Centrální oblast rozděluje prodejnu na dvě 

části, kdy se na pravé stěně nachází dámské oblečení a na levé stěně pánské. 

Obrázek 6: Centrální část prodejny Vans 

(zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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3.4.3.3 Zadní část prodejny 

V zadní části celé prodejny se nachází rozšířená oblast, která je vzdušnější a 

prostornější než zbytek celého obchodu. V této oblasti je z produktové stránky vystaveno to 

hlavní, čím se značka prezentuje, tedy obuv. Zóna s obuví je doplněna o stojan s doplňky a 

nachází se v ní také několik batohů a čepic. Mezi centrální zónou a zadní částí leží pokladní 

oblast. V této části prodejny je také zkušební kabinka a je v ní rozmístěno několik sedáků, aby 

bylo zákazníkovi při zkoušení zboží z této zóny zajištěno maximální pohodlí. Kromě toho 

disponuje několika přízemními zrcadly i většími zrcadly, aby si zákazník zkoušené zboží mohl 

prohlédnout.  

3.4.4 Vystavení zboží v prodejně 

3.4.4.1 Využívané typy a metody vystavení 

V prodejně je možné najít tři primární typy zboží, kterými jsou oblečení, boty a 

doplňky. Každé z těchto typů se nachází v jiné části prodejny a je vystavováno jiným 

způsobem.  

Jedním z klíčových principů vystavení, o kterém hovoří Ebster a Garaus (2011) je 

„méně je více“, který je v této prodejně ve většině případů dodržován. Z každé kategorie, tedy 

například z kategorie pánských trik, je vystaveno v řádech jednotek druhů zboží a u každého 

z nich od jednoho až dvou kusů od velikosti. Přesto, že se tohoto principu prodejna drží, nemusí 

tímto dojmem směrem k zákazníkovi působit. Rozlohou je totiž velmi malá a může vyvolávat 

dojem, že je v ní prezentováno veliké množství zboží na malé ploše. Vzhledem k segmentu, do 

kterého prodejna spadá, i cenové úrovni produktu lze ale říci, že v prodejně není vystaveno 

Obrázek 7: Zadní část prodejny Vans, pohled 1 Obrázek 8: Zadní část prodejny Vans, pohled 2 

(zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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příliš vysoké množství zboží. Na stejném principu funguje i prezentace bot, kde je zároveň 

využíváno i selektivního vystavení zboží. Velický (2020) uvádí, že se tohoto typu vystavení 

využívá primárně k upozornění na novinky, které jsou společně s klíčovými siluetami a 

barevnými kombinacemi zároveň stavěny do úrovně očí. Dle analyzovaného materiálu lze 

selektivní vystavení pozorovat i například u trik s krátkým rukávem, kdy je sice většina z nich 

řazena boční stranou do nákupní uličky, ale uprostřed prezentační stěny se nachází vybrané 

zboží otočené čelem k zákazníkovi. Dochází tedy k zaplnění většího prostoru v regálu jedním 

produktem, a tedy k jeho zvýraznění. 

Dalším kritériem u vystavení, které definují Ebster a Garaus (2011), je provázanost 

prezentace vybraného zboží s dalšími produkty. S tímto typem prezentace prodejna nepracuje 

a zachovává tak většinou tradiční prezentaci, kdy je zboží stejného druhu seskupeno v rámci 

jedné kategorie. Jediná výjimka nastává u figuríny v prodejně, na které je prezentována 

kompletní skladba různých druhů zboží. V takovém případě by se tedy dalo mluvit o provázané 

prezentaci. Ta je využívána ještě nárazově například při vystavení speciálních kolekcí ve 

výloze. Velický (2020) jako příklad uvádí spolupráci Vans a Nintendo, kdy byla výloha tvořena 

pozadím přímo ze hry Mario Kart a vystavené zboží doplňovaly dekorace v podobě 

jednotlivých postav ze hry. 

Pokud by byla prodejna analyzována z hlediska obsahu sdělení vystavení zboží, 

rozlišují Bhalla a Singhal (2010) dva typy, kdy je zohledňována míra prodejnosti, tedy zda je 

vystavení orientované na prodej zboží, nebo spíše na budování vztahu se zákazníkem. 

V analyzovaném materiálu je bez výjimek využíváno vystavení propagační, které cílí právě na 

prodej zboží. Velický (2020) v rozhovoru nicméně uvedl, že je do jisté míry občasně užíváno 

Obrázek 9: Vystavení oblečení v prodejně Vans  

(zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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i institucionálního vystavení. Jako příklad představuje kolekci podporující organizaci v boji 

proti rakovině prsu či proti znečišťování ovzduší. V případě tohoto typu vystavení není dle 

něho prezentace převedena do výlohy, nýbrž je zboží spíše zvýrazněno v rámci své produktové 

kategorie a je doplněno o podrobnější informace. 

3.4.4.2 POP média 

Jak již bylo zmíněno dříve, v prodejně je částečně využíváno POP médií. Dle slov 

Velického (2020) se s nimi ale pracuje omezeně, aby nedocházelo k narušování vzhledu 

prodejny. Tuto strategii potvrzují i Ebster a Garaus (2011), kteří doporučují užívat POP média 

v rozumné míře, aby nedocházelo k přesycení a prodejna nepůsobila zmatečně. Dalo by se říci, 

že je v tomto konkrétním případě lze dělit na dva typy. Prvním typem je POP médium zasazené 

do konkrétní produktové kategorie. „Většinou se jedná spíše o menší nosiče začleněné do 

botních stěn či stolů, které mají za úkol upozornit na nějaký sezonní příběh nebo přidat 

doplňující informaci,“ uvádí Velický (2020). Jejich hlavní role je tedy nošení informace a 

upoutání pozornosti. 

Druhým typem, jehož příklad je možné sledovat na obrázku číslo 10, je lokalizované 

POP médium komunikující slevovou akci nebo speciální nabídku. Tato média jsou umístěna 

různě po prodejně, například na pokladně, a jsou vedena v českém jazyce. Na rozdíl od prvního 

typu, jak potvrzuje i Velický (2020), totiž nejsou spravována vlastníkem značky Vans, ale 

lokální partnerskou společností. 

Obrázek 10: POP médium v prodejně Vans 
(zdroj: vlastní fotodokumentace autora) 
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3.4.4.3 Hierarchické řazení a seskupování zboží v prodejně 

V prodejně je dodržováno hierarchického seskupování zboží, které popisují Bhalla a 

Singhal (2010, str. 81), kdy první úroveň probíhá na bázi rozdělení prodejny na tři hlavní části. 

Jedná se o oblečení, boty a doplňky. Oblečení je dále děleno na pánské, dámské a okrajově i 

dětské. V návaznosti na to jsou seskupovány stejné druhy, tedy například trika, mikiny, kalhoty 

a další. V rámci těchto podkategorií se poté dělí dle typu, například na trika s krátkým rukávem, 

následně jsou seskupovány stejné typy, tedy například stejný produkt v inverzních barvách a u 

každého unikátního zboží je vystaveno několik kusů, po jednom až dvou od velikosti.  

U bot je klasického hierarchického uspořádání využíváno pouze částečně, jelikož 

většina bot od značky Vans je unisex, čemuž odpovídá i velikostní rozpětí. Až na výjimky, 

kterými jsou dámské kolekce nebo řada přímo určená pro skateboarding, která je čistě 

v pánských velikostech, tedy boty nejsou řazeny dle pohlaví. Boty jsou dále seskupovány dle 

typu, produktové řady nebo případně technologie. Vans pracuje například s řadou s názvem 

„core classics“, která obsahuje stálé produkty, kterými jsou všechny původní modelové řady 

obuvi v originálních barvách. Tato řada bývá vystavena odděleně. Značka u bot rozporuje 

teoretickým konceptům a nepracuje se seskupováním na základě barev. V této sekci je vždy 

vystaven jeden kus od každého unikátního produktu a ve vnitřní části zboží se nachází malý 

lístek s dostupnými velikostmi. U vystavení bot je dodržováno devadesátistupňového 

vystavení, o kterém hovoří Bhalla a Singhal (2010, str. 152), tedy že je vystaven pouze jeden 

kus z páru. Většinou se jedná o levou botu, která je nastavena bočním stranou k zákazníkovi.  

3.4.4.4 Prostorové linie ve vystavení zboží a vizuální rovnováha 

Také v práci s prostorovými liniemi se potvrzuje, že prodejna přistupuje k vystavení 

oblečením i obuvi odlišně. U oblečení je primárně dodržováno horizontálního merchandisingu, 

který popisuje Morgan (2016). Zboží stejného typu, kterým mohou být například trika, je tedy 

seřazeno v horizontální linii. Tyto linie jsou v prodejně v podstatě tvořeny dlouhými 

podélnými stojany, na kterých je zboží zavěšeno. Velický (2020) dodává, že je většina 

produktů vystavena na ramínkách, aby bylo zákazníkovi umožněno je ihned prohlížet. 

Okrajově je v některých částech zóny s oblečením využíváno také anatomického 

merchandisingu, tedy vystavení zboží logicky nad sebou tak, že dotváří komplet. V tomto 

případě je tento typ vystavení užíván například pro mikinu a tepláky na okraji regálu. 
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U obuvi je naproti oblečení využíván primárně vertikální merchandising. Samotné 

regály jsou navrženy tak, aby vizuálně oddělovaly jednotlivé kategorie, kolekce nebo řady bot 

do sloupců. Oproti teorii není dodržováno barevného seskupování a řazení zboží shora dolů od 

nejtmavšího po nejsvětlejší odstín barvy. Celkové uspořádání má dle Velického (2020) jasnou 

funkci, kdy tvrdí, že hlavním důvodem těchto typů merchandisingu pro jednotlivé produktové 

kategorie je ulehčení orientace zákazníka uvnitř prodejny. 

V prodejně je také kladen důraz na práci s vizuální rovnováhou. Po vstupu je samotná 

prodejna středovým ostrovem dělena na dvě totožné části, takže je z tohoto úhlu pohledu 

symetrická. U vystavení zboží je se symetrií pracováno v rámci botní stěny (obrázek 11), kdy 

se značka v jednotlivých podkategoriích snaží zachovávat symetrické seskupení, takže 

vystavuje na policích například jednu botu, pod ní boty dvě a o patro níž opět botu jednu. 

V některých případech je využívána neformální rovnováha, což lze na obrázku 11 pozorovat 

například na druhé oblasti zleva, kde je prostor vedle bot zaplněn grafikou, aby byla zachována 

celková harmonie. Prodejna má dle Velického (2020) v rámci jednotlivých ploch určené 

vystavovací pozice, které jsou neustále zaplněné produktem, takže nedochází k narušení 

rovnováhy a na zákazníka působí celé vystavení kompaktně. U oblečení symetrie využíváno 

není. Jedná se primárně o neformální rovnováhu, kdy je regál celkově zaplněn, ale dochází 

k různým poměrům druhů vystaveného zboží. Velický (2020) jako důvod uvádí, že kolekce 

oblečení nejsou tak pravidelné jako například u bot a také se liší produktová skladba na 

jednotlivých prodejnách. Z toho důvodu poté dochází k různému zaplnění pozic a více se 

pracuje s dvojím rozložením, tedy rovnoběžně se stěnou i kolmo k ní. 

Obrázek 11: Botní stěna v prodejně Vans (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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3.4.4.5 Barevnost ve vystavení 

Primárními barvami značky jsou černá, bílá a červená. To se podepisuje i na stálých 

produktech, tedy produktech z řady s názvem „core classics“, které jsou kromě zmiňovaných 

barev doplněny o modrou (Velický, 2020). Tyto stálé barvy se projevují i do dalšího zboží, kdy 

i oblečení ze stálé nabídky často disponuje hlavně kombinací černé a bílé. Na základě 

teoretických poznatků Bhally a Singhala (2010, str. 80) je tedy možné říci, že je v tomto případě 

u barev zboží využíváno komplementárního barevného schématu. Velický (2020) zároveň 

tvrdí, že se s produktovou barevností pracuje již během předobjednávek produktů, aby 

například na botní stěně došlo i k zastoupení barev, které nepatří mezi hlavní prodejní barvy, 

ale přilákají oko zákazníka. Prodejna nekombinuje příliš mnoho barev a drží se pouze několika 

vybraných. Celkově tak nedochází k vizuálnímu zmatku, o kterém mluví Kretschmer (2009). 

Velický (2020) uvádí, že se prodejna snaží primárně o zachování barevné rovnováhy. 

Co se seskupování barev týče, z obrázků číslo 6, 9 i 11 je patrné, že s dodržováním 

v souladu s pravidly seskupování barevnosti prodejna příliš nepracuje. Stejné barvy u stejného 

typu totiž nejsou shromažďovány, což lze vidět například u trik s krátkým rukávem na obrázku 

13, kdy jsou trika v regálu umístěna postupně v červené, bílé a opět červené barvě. 

Seskupování nefunguje ani u stojanu s ponožkami (obrázek 12), na kterém jsou černé a bílé 

řazeny na přeskáčku a není dodržována pravidelnost. Zároveň není dodržováno pravidlo, kdy 

mají stejné produkty být seřazovány od nejtmavší po nejsvětlejší odstín barvy. Tento 

nedostatek je viditelný například na obrázku číslo 11, kdy jsou v rámci druhé stěny zleva černé 

boty rozmístěny různě po stěně a nejsou umístěny v horní části. V prodejně je v prezentaci 

využíváno i kontrastu, kdy je kladen důraz na to, aby produkt vynikl oproti nosiči vystavení. 

Například za botní stěnou se tedy nachází světlé dřevěné desky, na kterých je zboží ve všech 

barvách, které značka využívá, velmi dobře vidět. Kontrastu je užíváno i v rámci kategorií 

zboží, kdy jsou klíčové kolekce a příběhy barevně odlišeny od ostatních podkategorií, což lze 

pozorovat na obrázku 11, kde je nová technologie ComfyCush s označením „Keep it comfy“ 

zvýrazněna svým poznávacím prvkem, a to tyrkysovou barvou. 
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3.4.5 Využívání planogramů, obměna zboží a cirkulace zákazníků 

3.4.5.1 Planogramy 

Vystavení zboží je plánováno pro všechny prodejny centrálně. Velický (2020) 

potvrzuje, že při plánování vystavení je využíváno planogramů a uvádí, že každá prodejna má 

přesně dané a řízené pozice toho, kde má být zboží z jednotlivých kolekcí a produktových řad 

umístěno. V rozhovoru popisuje, že v plánování je také zohledněno postupné zavážení zboží 

do prodejny, aby mohlo docházet k plynulé cirkulaci. 

3.4.5.2 Obměna zboží 

Velický (2020) v rozhovoru popisuje, jak probíhá obměna zboží v prodejně. Hlavní 

prezentační stůl s novinkami, který se nachází v centrální části, zboží v hlavní výloze a část 

botní stěny, která se věnuje novinkám, se mění většinou každé dva týdny. Tento interval je 

v rozporu s Bhallou a Singhalem (2010, str. 163), kteří jako ideální interval obměny výlohy 

v oblasti módy uvádí sedm dní. Prezentace ve vedlejší výloze se střídá jednou za tři týdny až 

měsíc a na figuríně se vystavené zboží mění přibližně každý týden, aby měla prodejna čerstvý 

nádech. Celkově se většina prodejny mimo slevové sekce obmění za pět měsíců (Velický, 

2020). 

3.4.5.3 Strategické uspořádání prostoru prodejny 

Prodejna je, jak už bylo popsáno dříve, rozdělena na tři hlavní části. Tyto části jsou 

strategicky uspořádány tak, aby vedly k maximalizaci prodejů a zároveň zajistily zákazníkovi 

příjemný pocit během pobytu uvnitř. Logickou organizace prostoru lze pozorovat i na 

rozmístění jednotlivých záchytných bodů, kdy se například pokladna nachází až u zadní části 

prodejny, takže zákazník k dokončení nákupu musí projít většinu celého prostoru a 

Obrázek 13: Regál s pánskými triky v prodejně Vans 

(zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
Obrázek 12: Stojan s ponožkami v prodejně Vans 
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zaregistrovat tak většinu vystaveného zboží. Ze stejného důvodu jsou až v zadní části prodejny 

umístěny také zkušební kabinky. 

Velický (2020) také zmiňuje, že značka v obecné rovině pracuje s mapováním pohybu 

zákazníků v prodejně a tomu následně přizpůsobuje například rozestavění nábytku, kdy se 

soustředí na souhru funkčnosti a vizuální přitažlivosti. Uvádí také fakt, že Vans je značka 

primárně orientovaná na obuv. Proto jsou stěny s obuví umístěny v zadní části prodejny a 

zákazník je tak nucen projít i část, ve které je prezentováno oblečení. 

3.4.6 Zhodnocení a doporučení 

Ebster a Garaus (2011) hovoří o třech základních aspektech pro funkční vystavení 

zboží, kterými jsou dostatečná viditelnost produktu, hmatatelnost zboží a dostatečný výběr. 

Všechny tyto aspekty prodejna celkově splňuje, jelikož jsou všechny produkty dostatečně 

viditelné, zákazník je může osahat, vyzkoušet a je mu poskytnut široký výběr, který ale není 

extrémní. Celkově značka dodržuje většinu základních principů vizuálního merchandisingu 

v souladu s teoretickými koncepty, nesoulady se nachází v barevném seskupování produktů, 

v řazení odstínu barev a k rozporu dochází také v intervalu obměny zboží ve výloze. 

Dle názoru autora by bylo vhodné intenzivněji pracovat s nápisy v rámci kategorie 

obuvi, jelikož se v ní nachází vcelku značné množství zboží, které na první pohled může 

vypadat podobně. Dále by bylo vhodné zapracovat na barevném seskupování u vystavení 

doplňků a také dvojjazyčné komunikaci. Přesto, že většina cílové skupiny značky ovládá 

anglický jazyk, doplňující informace k jednotlivým kolekcím a produktovým řadám by jistě 

v českém jazyce mohla části zákazníků ulehčit porozumění. Vhodné by také mohlo být užití 

Obrázek 14: Vstup do oblastí zkušebních kabinek (vlevo) v prodejně Vans  
 (zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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fyzických rekvizit, tedy například skateboardových nebo surfových desek, aby došlo k ještě 

silnějšímu propojení image značky, prodejny a zákazníka. Autor by také doporučil zvážit 

využití označení nejprodávanějších produktů, což může být dalším nástrojem pro podporu 

prodeje. 

 Prodejna Manufaktura Jungmannovo náměstí 

3.5.1 Pozadí značky a kamenná prodejna 

Manufaktura je česká společnost, která vyrábí kosmetické produkty a zakládá si na 

tradici a řemeslu (Manufaktura, 2020a). Firma byla založena v roce 1991 v centru Prahy a 

aktuálně disponuje padesáti třemi prodejnami v České republice a na Slovensku (Manufaktura, 

2020b), které, jak popisuje Janouchová (2020), jsou dále rozděleny do dvou obchodních sítí. 

Jedna z těchto sítí se nachází v centrech měst a druhá, s podtitulem „Vaše domácí lázně“, 

v obchodních centrech. Vzhledem k procesu výroby a použitým ingrediencím není zboží 

prodávané v prodejnách Manufaktura levnou kosmetikou, nelze ale říci, že by se z hlediska 

ceny jednalo o luxusní produkty. Pro tuto práci byla vybrána prodejna, která se nachází na 

Jungmannově náměstí v centrální části Prahy. 

3.5.2 Celková prezentace prodejny 

3.5.2.1 Promítnutí image značky do prodejny a materiálová prezentace 

Značka Manufaktura se prezentuje jako ryze česká, jelikož již od založení vyrábí 

všechny své produkty přímo v České republice. Firma také dbá na to, aby zákazníkům přinášela 

benefity využívaných ingrediencí, tedy například bylinek nebo piva (Janouchová, 2020). 

Janouchová (2020) také uvádí, že pro zákazníka má značka představovat hlavně pohodu, péči, 

kvalitu a českou výrobu. 

Obrázek 15: Interiér prodejny Manufaktura 1 
(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce nahráno vlastníkem) 
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Značka v prodejně využívá převážně dřevěných prvků. Dřevo je dle Wedela a Pieterse 

(2008) v interiéru využíváno primárně pro navození přírodní atmosféry. Pro koncept 

Manufaktury toto spojení velice dobře funguje, jelikož přírodní původ kosmetiky je jedním 

z hlavních komunikačních pilířů značky. Tuto atmosféru doplňuje prodejna květinami, starými 

předměty a nábytkovými sestavami, které mají navozovat pocit domova a pohody, 

dekorativními stoly se zrcadlem a jsou využívány také historické rekvizity, které navozují 

propojení s tradicí značky (Janouchová, 2020). Na stěnách nad zbožím a v úrovni očí 

v některých částech interiéru se také nachází dekorativní obrazy, které dotváří celkovou 

atmosféru prodejny. 

3.5.2.2 Barevnost prodejny 

Prodejna se celkově drží ve světlých barvách, kdy je v dekoracích dominantní přirozená 

barva dřeva, bílá barva a v horní části prodejny barva světlešedá. Dle Vysekalové (2012) bílá 

barva představuje například uvolnění a osvobození od překážek, světlešedá pak funguje jako 

pocit optimistického výhledu změny k lepšímu i volně plynoucí vzrušení. Tyto asociace přesně 

potvrzují záměr značky, která se snaží navodit pohodu, uvolnění, pocit odpočinku a zastavení, 

který popisuje Janouchová (2020). Mimo jednoduchých barev je v designu prodejny na zdech 

využíváno i florálních motivů, které opět podporují komunikační sdělení tématu přírody a 

přírodních ingrediencí. 

Obrázek 16: Interiér prodejny Manufaktura 2 
(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce nahráno vlastníkem) 
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3.5.2.3 Nápisy a navigace v prodejně 

V prodejně hrají nápisy v ulehčení orientace důležitou roli. Vzhledem k velikosti celé 

jednotky nevyužívá značka sekčních navigací ani směrových nápisů. Na základě dělení nápisů 

a navigace dle Bhally a Singhala (2010) lze v prodejně najít nápisy kategorií a nápisy 

produktové, případně nápisy v rámci POS vystavení. Kategorické nápisy jsou z obsahové 

stránky nositelem názvu edice, případně typu kosmetiky, která se v daném regálu nachází. 

V prodejnách Manufaktury se dle Janouchové (2020) jako regály pro zboží využívají staré 

skříně, nápisy jednotlivých kategorií se tak nachází v horní části každé z těchto skříní. Nápisy 

jsou označeny také speciální produkty (obrázek 17), které jsou vystaveny na oddělených 

prezentačních plochách. Dále je využíváno také informačních tabulí, které dotváří prezentaci 

v rámci konkrétní sekce. Tyto tabule nesou většinou doplňující informaci, zajímavost nebo 

poutavé téma. Příkladem je tabule „Respektujeme přírodu...“ na obrázku 16, která se snaží 

vzdělávat zákazníka o ekologických tématech.  

Na úrovni produktů je nápisů využíváno velmi intenzivně. Každý produkt je v regále 

označen štítkem, na kterém se nachází jeho název a případně benefity. Janouchová (2020) také 

uvádí, že zákazníky zajímá účinek jednotlivých produktů, takže je také jednou z hlavních 

informací, které štítky nesou. V regále se zbožím se často nachází také malé stojany, které 

nesou zajímavosti o produktu nebo produktové řadě. 

Jazyková složka nápisů v prodejně je smíšená. Ačkoli je značka česká, vzhledem 

k lokalitě, a tedy značnému množství zahraničních návštěvníků, pracuje v této jednotce kromě 

češtiny i s anglickým jazykem. Ten je například u názvů jednotlivých kategorií ve skříních 

dokonce jazykem primárním. U produktových štítků se základními informacemi lze většinou 

Obrázek 17: Prezentační stůl s novinkami v prodejně Manufaktura 
(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce nahráno vlastníkem) 
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najít oba jazyky, informační tabule jsou nicméně vedeny pouze v českém jazyce. Janouchová 

(2020) také poznamenává, že v případě zájmu je cizojazyčným návštěvníkům u obsluhy 

k dispozici katalog, ve kterém lze najít další informace například v korejštině, čínštině, ruštině 

a dalších jazycích. 

3.5.2.4 Osvětlení prodejny 

Část prodejny je díky vstupu přímo z ulice a dvěma výlohám během dne osvětlena 

přirozeným denním světlem. V prodejně je v rámci základního osvětlení, které popisuje Pegler 

(2012), využíváno obdélníkových svítidel (obrázek 18), která jsou pravidelně rozmístěna nad 

všemi částmi prodejny a zajišťují celkové osvětlení prostoru. Značka využívá několik druhů 

sekundárního osvětlení. Prvním jsou řady bodových světel, které se nachází nad oběma 

výlohami a zvýrazňují tak vchod a prezentaci právě ve výloze. Dalším sekundárním osvětlením 

v prodejně jsou svítilny zvýrazňující názvy jednotlivých kategorií produktů, které se nachází 

na vrchu každé z prezentačních skříní. V některých částech prodejny jsou dále rozmístěny 

stolní či pokojové lampy, které dotváří celkovou domácí atmosféru prodejny a zároveň 

zvýrazňují prezentované zboží. Janouchová (2020) také uvádí, že při výběru vhodného 

osvětlení záleží i na jednotlivých typech, kdy je obzvláště u kosmetických výrobků nutné 

pracovat se světlem, které negeneruje teplo. Popisuje také sekundární aspekt výběru správného 

osvětlení, kdy tvrdí, že je důležité hledět na energetickou spotřebu, jelikož se jedná také o 

ekonomickou složku fungování celého prostoru. 

Obrázek 18: Osvětlení prodejny Manufaktura 
(zdroj: interní databáze Manufaktura) 
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3.5.3 Prostorové uspořádání prodejny a její části 

3.5.3.1 Výloha a vstup do prodejny 

Vstup do prodejny na Jungmannově náměstí probíhá přímo z ulice a nad vchodem a 

výlohou je označena výraznými kontrastními tabulemi s logem značky Manufaktura. Prodejna 

má celkem dvě prosklené vitríny, přičemž jedna je vchodem do prodejny a druhá funguje jako 

výloha. Tato druhá vitrína nicméně disponuje dveřmi, které celkový dojem mírně narušují. Dle 

dělení Bhally a Singhala (2010, stránky 164-165) se jedná o výlohu otevřenou, jelikož není 

zakryta stěnami a je přes ni vidět přímo do prostoru prodejny. Janouchová (2020) zmiňuje, že 

se nejedná o centralizované řešení značky, které je aplikované na všechny prodejny, jelikož je 

typ výloh vybírán na základě prostoru, ve kterém se prodejna nachází. Nejedná se tedy o řízený 

typ, nýbrž o individuální řešení.  

V analyzovaném materiálu je ve výloze umístěn obdélníkový plakát komunikující 

akční nabídku. Za sklem se nachází mohutná vana, která je opět dekorací, jež koreluje 

s celkovou prezentací a pilíři značky. Na této vaně je prezentováno zboží z nové produktové 

řady, které je postaveno čelem do ulice. Janouchová popisuje (2020), že cílem otevřených 

výloh v prodejnách značky Manufaktura je zvaní zákazníků k návštěvě prodejny a poskytnutí 

„ochutnávky“ toho, co mohou nalézt uvnitř. Dále uvádí, že využívání historických rekvizit 

v prodejnách Manufaktura je vcelku pravidelné, jelikož jednak souvisí s image značky, ale jsou 

také atraktivním prvkem, který může v kolemjdoucích vyvolat zvědavost, na základě které poté 

navštíví prodejnu. 

Obrázek 19: Výloha a vstup do prodejny Manufaktura 
(zdroj: interní databáze Manufaktura) 
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Výlohy jsou orientovány na komunikaci produktů a speciálních akcí. Zároveň je jejich 

funkcí také již zmíněné poskytnutí náhledu do prostoru prodejny. Z hlediska vztahu k produktu 

je v analyzovaném materiálu využíváno reálného vystavení, kdy dochází ke kombinaci 

produktů s rekvizitou, v tomto případě tedy produktová řada vyskládaná na vaně. Tato 

prezentace je ale lehce upozaděna kontrastním plakátem a zároveň i stavbou výlohy, která je 

narušena dřevěnou příčkou. Janouchová (2020) popisuje, že na prodejnách s uzavřenými 

výlohami se může prezentace lišit, jelikož dochází ke kombinaci produktu, akční nabídky, 

velkoformátových fotografií i rekvizit. 

3.5.3.2 Centrální část prodejny 

V centrální části prodejny se hned za vchodem do prodejny nachází prezentační stůl se 

speciálními produkty a novinkami. Opět je tedy zachován koncept, který uvádí Morgan (2016, 

str. 125), ve kterém oblast za vstupem do prodejny nazývá jako platinovou zónu, která je 

nejdůležitější částí prodejny. Z této části má zákazník také rozhled po celé prodejně, může se 

lehce zorientovat a přejít k regálu se zbožím, které hledá. Mimo speciálních edicí se kolem 

centrální části nachází i výběr produktů ze stálé nabídky, kterými jsou například produkty se 

sedmikráskou (Janouchová, 2020), a zároveň i udržitelný koutek, který lze pozorovat na 

obrázku 16.  

3.5.3.3 Zadní část prodejny 

V zadní části prodejny se vpravo nachází pokladní oblast a na stěně naproti vchodu lze 

nalézt dvě skříně se stálými produkty, tedy vinnou a pivní kosmetikou. Mezi těmito skříněmi 

se nachází prezentační stůl, na kterém je vystaveno nejprodávanější zboží z celé prodejny. Po 

Obrázek 20: Centrální a zadní část prodejny Manufaktura 

(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce nahráno vlastníkem) 
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prodejně jsou u stěn průběžně rozmístěny poličky a stoly, na kterých jsou prezentovány 

vybrané produktové řady či dárkové sady.  

3.5.4 Vystavení zboží v prodejně 

3.5.4.1 Využívané typy a metody vystavení 

Prvním principem, který popisují Ebster a Garaus (2011) je „méně je více“, který hovoří 

o efektivitě nižšího počtu vystaveného zboží. Na první pohled může zákazníkovi připadat, že 

má prodejna příliš širokou nabídku, ze které není možné si vybrat. Jednotlivé produkty se ale 

velice liší, a to jak hlavní surovinou, tak typem. Pokud si tedy zákazník vybírá například 

hydratující krém s konkrétní bylinou, má na výběr pouze z jednotek druhů zboží. Tento princip 

je tedy v prodejně zachován. Značka využívá také selektivního vystavení produktů, kdy 

zvýrazňuje několik produktů v rámci kategorie. Ty jsou prezentovány buď na prezentačním 

stole vedle regálu s vlastní, nebo, jak uvádí Janouchová (2020), jsou zvýrazněny přímo v rámci 

regálu v pohledově atraktivní části. 

V prodejně dochází také k užívání označení nejprodávanějších produktů z celého 

portfolia, které jsou vystaveny ve společné prezentaci v zadní části prostoru a jsou označeny 

štítkem „bestseller“ (obrázek 22). Zároveň je toto zboží označeno i štítkem v rámci produktové 

kategorie (obrázek 21) a, jak potvrzuje i Janouchová (2020), může se tedy stát, že se produkt 

v prodejně objeví na dvou pozicích, tedy v rámci své kategorie i v prezentaci nejprodávanějších 

produktů. 

Obrázek 21: Označení "Bestseller"  
v prodejně Manufaktura 

(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce 
nahráno vlastníkem) 

Obrázek 22: Sekce s nejprodávanějšími produkty (vlevo) 
v prodejně Manufaktura 

(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce 
nahráno vlastníkem) 
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(zdroj: interní databáze Manufaktura) 

 

Z pohledu typů vystavení je v prodejně využíváno obou variant, které uvádí Ebster a 

Garaus (2011). Tradiční prezentace je kromě jednotlivých regálů využívána například pro 

dárková balení, která bývají zvýrazňována na vedlejší polici v rámci produktové kategorie. 

Mimo regály je nejčastěji využíváno prezentace provázané (obrázek 24), o které hovoří také 

Ebster, Wagner a Auzinger (2007). Lze ji pozorovat například na prezentačních stolech, na 

kterých jsou společně vystaveny různé druhy produktů ze stejné kategorie, případně jsou 

zasazeny do rekvizit, kterými jsou například staré stoly se zrcadlem (obrázek 23) nebo již 

zmiňovaná vana u výlohy. Janouchová (2020) také potvrzuje využívání tematičnosti a 

sezónnosti, kdy se značka snaží vytvořit vhodné kombinace vystavení například pro vánoční 

období nebo k příležitosti narozenin členů rodiny. 

Jiné rozlišení typů vystavení popisují Bhalla a Singhal (2010), přičemž v této prodejně 

výrazně převládá vystavení propagační, tedy cílící na prodej zboží. Značka ale nezapomíná ani 

na budování vztahu se zákazníkem a okrajově využívá i vystavení institucionální, do kterého 

promítá část svých hodnot. V komunikaci se tak zaměřuje na netestování na zvířatech, 

pozitivní vztah k životnímu prostředí i téma ekologie obalů (Janouchová, 2020). V této 

prodejně tuto zprávu předává přes sdělení na obraze, který se zabývá právě tématem zmiňované 

ekologie obalů (obrázek 16). 

 

Obrázek 24: Provázaná prezentace zboží v prodejně 
Manufaktura 

Obrázek 23: Vystavení zboží v regálech a dekorativní stůl 
v prodejně Manufaktura 

(zdroj: interní databáze Manufaktura) 

 



 50 

3.5.4.2 POP média 

Analyzovaná prodejna pracuje s POP médii omezeně. Uvádí je do procesu hlavně ve 

vybraných částech roku pro zvýraznění konkrétních akcí nebo typů výrobku. Janouchová 

(2020) jako příklad uvádí označení „vhodný dárek“ nebo zvýrazňování vybraných produktů. 

Příkladem využívaného POP média je bílý stojan na obrázku 25, kdy v rámci období svátku 

svatého Valentýna prodejna prezentuje výběr produktů s tematicky graficky zpracovaným 

označením. V příkladové situaci plní prezentace hlavně funkci vytvoření poptávky po 

konkrétním produktu, kterou mezi základní funkce POP médií řadí Buttle (1984b). Prodejna 

zároveň tohoto typu prezentace nevyužívá masově, což potvrzuje i Janouchová (2020), a 

nedochází tedy k přesycení prodejny, které by působilo negativně, jak vystvětlují Ebster a 

Garaus (2011). 

3.5.4.3 Hierarchické řazení a seskupování zboží v prodejně 

Zboží je v prodejně seskupováno do regálů, respektive skříní, dle kategorií a není 

rozlišováno striktně dle pohlaví. Janouchová (2020) jako důvod uvádí fakt, že například pánská 

kosmetika je často vyhledávána ženami, proto by bylo takové rozdělení nerelevantní. 

V prodejně se tedy nachází osm skříní, z nichž se každá věnuje jinému typu kosmetiky nebo 

péče. V jednotlivých skříních jsou produkty následně seskupeny dle další ingredience, 

případně dle typu. Toto řazení tedy v praxi probíhá v souladu s tím, které představují Bhalla a 

Singhal (2010). Nejzajímavější produkty jsou v rámci kategorie stavěny na nejatraktivnější 

pozice. Spodní pozice jsou naopak využity pro větší objekty a doplňky. Každý produkt u sebe 

Obrázek 25: Ukázka POP média od Manufaktura 
(zdroj: interní databáze Manufaktura) 
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také má takzvaný tester, což je výrobek, který je označen štítkem a který mohou zákazníci 

vyzkoušet. 

3.5.4.4 Prostorové linie ve vystavení zboží a vizuální rovnováha 

Ve vystavení zboží v prodejně je v základním rozdělení jednoznačně využíváno 

vertikálního řazení zboží (obrázek 27). Tento typ vystavení přirozeně vyplývá z využitých 

skříní, které jsou úzké a vysoké, takže je tato prezentace přehlednější pro zákazníka i funkčnější 

pro komunikaci, kdy je každá skříň označena názvem. Zároveň, jak potvrzuje Janouchová 

(2020), je každá kategorie pojata odlišně z hlediska barevnosti. V rámci jednotlivých skříní 

poté dochází k horizontálnímu řazení produktů stejného typu, případně stejné ingredience. 

Tento typ řazení lze pozorovat na obrázku 26, kde se ve druhé řade shora nachází horizontálně 

seřazené vůně, o řadu níž poté mýdla a krémy.  

V prodejně je zachována celková vizuální rovnováha a harmonie. Přesto, že se 

nepracuje se symetrií, v prostoru nedochází k hluchým místům a celkově působí kompaktně. 

Zároveň se značka snaží i o zachování rovnováhy v množství vystavených kusů jednotlivých 

produktů, kdy propojuje praktickou a estetickou stránku, aby nebylo nutné zboží neustále 

doplňovat (Janouchová, 2020). V jednotlivých skříních i na prezentačních stolech je zachována 

neformální rovnováha, kdy je využito například produktu v kombinaci s doplňkem. Celá 

prezentace tak působí vizuálně příjemně a není přesycená.  

Obrázek 26: Horizontální řazení zboží v prodejně Manufaktura Obrázek 27: Vertikální řazení zboží v prodejně Manufaktura 
(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce 

nahráno vlastníkem) 
(zdroj: Profil prodejny v mapách Google, sekce 

nahráno vlastníkem) 

 

(zdroj: interní databáze Espace Retail s.r.o.) 
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3.5.4.5 Barevnost ve vystavení 

Kromě barevnosti celého designu prodejny klade značka značný důraz na produktovou 

barevnost. Janouchová (2020) uvádí, že barvy pro nové produktové řady jsou vybírány s cílem 

dosažení maximálního spojení s účinkem daného produktu, případně i s danou surovinou. 

Celkově je využíváno spíše světlejších barev, případně světlejších odstínů jednotlivých barev, 

což vytváří společně se světlostí využitého nábytku i celé prodejny vizuální harmonii.  

V rámci jedné kategorie zboží, tedy prezentační skříně, je většinou užíváno 

analogických barev, o kterých hovoří Bhalla a Singhal (2010, str. 80). Jedná se tedy o dvě či 

více barev, které spolu sousedí na barevné škále. Toto schéma je využíváno i u speciálních 

vystavení, což lze pozorovat například u valentýnské instalace na obrázku 25. Některá 

vystavení v prodejně dokonce spadají také do konceptu pravidla jedné čtvrtiny, o kterém mluví 

Vysekalová (2012, str. 100) a ve kterém dochází ke kombinaci barev právě v rámci jedné 

čtvrtiny barevné škály. V prodejně je do praxe uvedeno také komplementární schéma, kdy je 

v rámci jedné kategorie využito kontrastních barev. Toto schéma je dodržováno například u 

pánské kosmetiky (obrázek 22), kde je vystaveno zboží v tmavě modré až černé i světle žluté 

barvě. Janouchová (2020) zmiňuje, že je u nově vznikajících produktových řad využíváno 

hlavně příbuzných barev, kdy je sledováno, jaké barvy se již v produktovém portfoliu a 

v prodejně nachází. Popisuje také, že na barevnost neexistují exaktně sepsaná pravidla a důraz 

je kladen spíše na celkovou barevnou harmonii prodejny. 

V prodejně celkově nedochází ke kombinaci příliš velikého množství barev, takže 

nenastává vizuální zmatek, který popisuje Kretschmer (2009). Ve většině prezentací v prodejně 

nelze efektivně aplikovat metodu VIBGYOR, o které mluví Bhalla a Singhal (2010, str. 78), 

jelikož jsou horizontálně seskupovány produkty stejné, případně podobné barvy. Tuto metodu 

lze aplikovat pouze na velmi malé množství vystavení v prodejně, nicméně pokud by 

docházelo k analýze například vystavení zboží v „ekologickém koutku“ prodejny (obrázek 28), 

lze pozorovat, že metoda VIBGYOR není dodržována. V prezentaci se nachází barvy v řazení 

modrá, fialová, žlutá, (bílá) a červená. Pokud by bylo dodržováno zmiňovaného principu, 

musely by být barvy v posloupnosti fialová, modrá, žlutá, (bílá) a červená, případně v opačném 

pořadí. Je tedy možné říci, že metoda v prodejně není správně užívána. Vzhledem k celkové 

kompaktnosti barev prodejna nepracuje ani s postupným vertikálním zesvětlováním odstínu 

jedné barvy. 
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V pozadí nezůstává ani využívání kontrastu, které je vidět v mnoha částech prodejny. 

Například popisové karty s názvem a cenou jednotlivých produktů přímo v regálech jsou oproti 

celé prodejně, která je tónována do světlých barev, černé, takže jsou velmi dobře viditelné. 

Celkově značka zachovává všechny nápisy a informace dostatečně kontrastní a zboží ve 

skříních i v rámci speciálního vystavení je ve většině případů kontrastní oproti podkladu. 

Jediná výraznější kolize nastává u prezentačního stolu se zrcadlem (obrázek 23), kde dochází 

k vystavení bílého zboží na bílém podkladu a celá prezentace je značně nekontrastní. 

3.5.5 Využívání planogramů, obměna zboží a cirkulace zákazníků 

3.5.5.1 Planogramy 

Fakt, že jsou v dnešní době planogramy základem strategického a efektivního vystavení 

potvrzuje i Janouchová (2020). Uvádí, že planogramy jsou vzhledem k celkovému počtu 

prodejen řízeny centrálně. Ve všech prodejnách sítě Manufaktura jsou zároveň standardizované 

plochy i nábytek, takže je vystavení dle planogramů velmi snadné a dá se personálem prodejny 

realizovat v krátkém časovém úseku.  

3.5.5.2 Obměna zboží 

Manufaktura má ve své nabídce několik stálých produktových řad. Většina zboží v 

prodejně se ale během roku proměňuje. Janouchová (2020) popisuje, že výrazná změna 

přichází dvakrát za rok, kdy na jaře a podzim značka nabízí novou limitovanou edici, která je 

výrazně trendová a obsahuje sezónní ingredience. Vzhledem k povaze ingrediencí je pak celá 

prodejna laděna do vybraných barev a vybraného motivu, které s nimi souvisí. Dle toho je řízen 

nejen interiér, ale i výloha prodejny. Janouchová (2020) také uvádí, že na základě výzkumu 

bylo zjištěno, že zákazník prodejnu navštěvuje přibližně jednou za dva měsíce a od toho se 

odvíjí i intervaly obměny zboží a vystavení, aby byly neustále nabízeny nové inspirace. Do 

Obrázek 28: Vystavení produktů dle barevnosti v prodejně Manufaktura 
(zdroj: interní databáze Manufaktura) 
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obměny zboží vstupuje i sezónnost, kdy se například v rámci balíčků pracuje s jednotlivými 

událostmi v průběhu roku, kterými jsou například Vánoce, prázdniny nebo příchod jara. 

3.5.5.3 Strategické uspořádání prostoru prodejny 

Hlavní body zájmu v prodejně jsou strategicky rozmístěny tak, aby zákazník pohodlně 

našel přesně to, co hledá. Již při vstupu do prodejny čelí novinkám a speciálním produktům a 

zároveň je z této oblasti dohlédnout ke stálým produktovým kategoriím, které jsou po prodejně 

rozmístěny. Pokladna je umístěna v zadní oblasti prodejny, proto je zákazník na cestě k ní 

nucen projít podstatnou část prodejny a zaregistrovat výraznou část prezentovaného zboží.  

Prostor je navržen tak, aby v něm docházelo k pohodlnému a plynulému toku 

zákazníků. Janouchová (2020) uvádí, že se značka v prodejně snaží vytvářet dostatečný prostor 

například pro zákazníky s kočárkem a v souvislosti s tím je i strategicky a dostupně umístěna 

dětská kosmetika. Zároveň hovoří i o prostoru mezi regály a stoly, kdy je zajištěna dostatečná 

šířka uliček, aby se v ní mohlo setkat více zákazníků bez narušení pohodlí při výběru. Popisuje 

také, že organizace prostoru je velmi utilitární, kdy je zachována cesta centrální kompozice a 

komunikace novinek, přesun zákazníka ke kompozici s doplňkovým prodejem, konečné 

odbavení zákazníka u pokladny a ukončení prodeje.  

3.5.6 Zhodnocení a doporučení 

V prodejně Manufaktura jsou dodržovány základní aspekty funkčního vystavení zboží, 

které definují Ebster a Garaus (2011). V prodejně jsou všechny produkty i většina prezentací 

dostatečně viditelné, je zachována hmatatelnost, která je v tomto případě umocněna 

přítomností produktových testerů, i dostatečný výběr. Ten je navíc vylepšen celkovou 

přehledností produktového vystavení. Většina základních principů vizuálního merchandisingu 

je v prodejně dodržována a samotný prostor je zároveň využit maximálně efektivně. Vystavení 

zboží, kategorizace i hierarchické uspořádání je logické a funkční. Nesoulady nastávají 

v seskupování barev, kdy se prodejna orientuje spíše na seskupování stejných typů produktů 

bez ohledu na barevnost, a v dodržování metody VIBGYOR. Ta je i přesto, že se dá aplikovat 

pouze na některé části prodejny, využívána nesprávně. Drobné nedostatky lze také pozorovat 

v práci s kontrastem, kdy jsou některé produkty na prezentačních stolech na analyzovaném 

materiálu vystaveny na stejnobarevném pozadí.  

Autor by v rámci vylepšení vizuálního merchandisingu prodejny navrhoval 

atraktivnější práci s výlohou, kdy by bylo vhodné zvolit silnější osvětlení, případně bližší 
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pozici prezentace směrem k vitríně. Dále by dle něho bylo vhodné, aby bylo zboží v rámci 

selektivního vystavení výraznější, tedy doplněno o rám, případně jiný barevný objekt. Zároveň 

by v rámci aktuálnosti tématu ekologie a udržitelnosti mohlo být funkční rozšíření 

ekologického apelu o další plakáty či jiné informační nosiče přímo v prodejně. V rámci designu 

celé prodejny by mohla k dotvoření atmosféry pomoci také vizuální úprava pokladny, kde je 

aktuálně užíváno digitální obrazovky. Pokladna by mohla být stylizována do starého vzhledu, 

který by umocňoval tradici a řemeslnou výrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Závěr 

Tato práce uvádí čtenáře do oblasti vizuálního merchandisingu. Vysvětluje začlenění 

do oboru marketingové komunikace v místě prodeje a následně pojem ukotvuje. Rozvádí 

jednotlivé teoretické koncepty a principy, které jsou právě ve vizuálním merchandisingu 

využívány. Práce mapuje jak typologii jednotlivých nástrojů VM, kterými jsou výlohy, 

osvětlení, aranžování zboží, figuríny, nápisy a navigace i barevnost, tak jejich strategické užití, 

vliv na nákupní chování, ale i vývoj a historii vizuálního merchandisingu.  

Vizuální merchandising je progresivním oborem, který hraje důležitou roli 

v konkurenční bitvě prodejců. V oblasti marketingové komunikace v místě prodeje dochází 

k neustálému vývoji, kdy prodejci svádí boj o zákazníky i kolemjdoucí. Snaží se maximálně 

využít potenciálu prodejny a využívat principů vystavení tak, aby došlo ke zvyšování její 

návštěvnosti i jejího obratu. Vizuální merchandising je tak jedním z nástrojů, pomocí kterého 

právě zvyšování obratu a počtu impulzivních nákupů prodejci dosahují. 

Praktická část práce byla soustředěna na analýzu vizuálního merchandisingu dvou 

vybraných maloobchodních jednotek. Jednalo se o prodejnu Vans a Manufaktura, přičemž se 

obě tyto jednotky nachází v Praze. Autor nejdříve provedl observaci a následně jednotlivé 

aspekty vizuálního merchandisingu prodejny komparoval s teoretickými poznatky, kdy 

sledoval, jak jsou principy VM dodržovány v praxi a jak je s nimi pracováno. Z analýzy bylo 

zjištěno, že většina pravidel vizuálního merchandisingu je dodržována a že s VM prodejci 

pracují. Autor narazil na několik odchylek a nesprávných užití principů, které shrnul do 

závěrečné části každé analýzy a následně podal doporučení ke změnám, které by mohly vést 

k efektivnějšímu využití vizuálního merchandisingu. Jednalo se například o práci s navigací, 

chybné užití seskupování dle VIBGYOR nebo nedostatečnou práci s kontrastem. Zároveň bylo 

zjištěno, že do vizuální prezentace prodejny retaileři intenzivně promítají celkovou image 

značky, a to jak v použitých materiálech, tak i v barvách, in-store grafikách a dalších aspektech. 

V práci se dle autora podařilo splnit stanovené cíle, a tedy popsat a ukotvit oblast 

vizuálního merchandisingu včetně principů a elementů. Zároveň se také podařilo zanalyzovat 

vybrané prodejny a ukázat, že principy VM jsou ve sledované praxi z větší části dodržovány. 

Jak zároveň vyplývá i z rozhovorů se zástupci značek, jednotlivé firmy vizuální složku 

prodejny a vystavení zboží strategicky plánují a kladou na ně značný důraz. 
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Důležité je zároveň zmínit, že vizuální merchandising je pouze jednou z oblastí 

marketingové komunikace v místě prodeje a pro efektivní fungování prodejny je třeba, aby 

dohromady fungovaly i její ostatní elementy, kterými mohou být například sortiment, 

adekvátní cena, nebo lokalita a dostupnost.  

Summary 

This thesis introduces readers to the field of visual merchandising and explains its 

integration into in-store marketing communication. It describes the individual theoretical 

concepts and principles that are used in visual merchandising. The thesis maps the typology of 

individual aspects of VM, such as shop windows, lighting, goods arranging, mannequins, signs 

and navigation, and working with colours in displays, as well as their strategic use and 

influence on customer’ behaviour. Also, the development and history of visual merchandising 

are explored. 

Visual merchandising is a progressive field that plays an important role in the ongoing 

competition in the retail sector. In the area of in-store marketing communication, there is 

constant development, as sellers are fighting for customers. It enables sellers to make the most 

of their stores’ potential and use the principles of display to increase its visits and turnover. So, 

visual merchandising is one of the tools used by brands to increase turnover and the number of 

impulsive purchases. 

The practical part of the thesis was focused on analysing visual merchandising of two 

selected retail units – Vans and Manufaktura stores, both of which are located in Prague. The 

author first analysed the individual aspects of the visual merchandising of the stores and then 

compared them with theoretical knowledge. He observed how the principles of VM are 

complied with in practice and how the brands work with them. The analysis showed that most 

of the rules of visual merchandising are followed and retailers work with VM. The author 

encountered several deviations and incorrect use of the principles, which he summarized in the 

final part of each analysis and then made recommendations for changes that could lead to more 

efficient use of visual merchandising. Examples include working with navigation and signs, 

wrong use of VIBGYOR colour grouping and insufficient contrast use. It was also found that 

brand image is projected into the visual presentation of stores, as established by the used 

materials, colours, in-store graphics and other aspects. 
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According to the author, the thesis succeeded in meeting the goals set at the beginning, 

which were to describe the field of visual merchandising, including its tools, principles and 

elements. The thesis also shows that the principles of VM are mostly followed in focused 

practice and, as shown by the interviews with brand representatives, individual companies 

strategically plan the visual aspects of their stores, goods display and focus on them. 

It is also important to mention that visual merchandising is only one of the areas of in-

store marketing communication and for the efficient operation of a store other elements must 

be in place as well. Examples include such as assortment, adequate pricing, suitable location 

and availability. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Ivanou Janouchovou 

1. Jak se značka prezentuje a co má představovat pro zákazníka? Jak je do designu 

prodejny (materiály, barvy) a prezentace zboží promítnuta celková image 

značky? Je využíváno dekorací, které přímo nesouvisí s produktem, ale pouze 

dotváří atmosféru prodejny? Jakým dojmem má celá prodejna působit a které 

emoce má v zákazníkovi vyvolat? 

My jsme česká značka kosmetiky a nejenom kosmetiky, Manufaktura má vlastně 

dvě obchodní sítě. Jedna z nich je v centru Prahy a v centrech měst a druhá je 

v obchodních centrech. Ta jedna má podtitul, ta v obchodních centrech, Manufaktura, 

vaše domácí lázně, a to je koncept, který představuje kosmetiku z tradičních českých 

ingrediencí, která je vyrobena a vyvíjena v Čechách s tím, že důležité jsou pro nás 

účinky té kosmetiky pečující, a i u těch dalších složek té kosmetiky dbáme na to, aby 

přinášela pohodu, aby člověku přinášela benefity těch ingrediencí, ať už je to pivo, nebo 

bylinky, které jsou v Čechách jako doma. Ten koncept v obchodních centrech je ještě 

doplněn doplňky a ty doplňky vlastně my designujeme a vytváříme vlastně výrobní 

program pro ostatní české výrobce. Tím je se vlastně Manufaktura odlišuje, jelikož už 

od počátku vyrábí ty věci tady v Čechách. A co má představovat pro zákazníka? Určitě 

pohodu, péči, kvalitu a českou výrobu. Nevím, jestli jste viděl naše poslední koncepty, 

máme použito hodně florálních motivů. Ty motivy, které používáme, jsou i dílem 

českých výtvarníků a ty propojují i tu myšlenku právě přírodních ingrediencí. Hodně se 

snažíme, aby se člověk v těch obchodech cítili dobře, cítil pohodu, to znamená určitá 

útulnost, nebo užití některých prvků, které znáte třeba z domácnosti, jestli jsou to ty 

nábytkové sestavy a podobně. Takže pocit domova a pohody. No, a ještě ty emoce. 

Určitě je to příjemný pocit, takovéto zastavení a odpočinek, kdy jsou všechny tyto pocity 

navozovány v kombinaci s tou péčí o zákazníka, kterou nabízejí naše prodejní 

asistentky. 
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2. Jak často dochází k obměně výlohy prodejny a produktů v ní prezentovaných a 

obměně hlavního prezentačního stolu či regálu s novými produkty? Jak dlouho 

trvá celkový cyklus obměny vystaveného zboží v prodejně, kromě produktů ze 

stálé nabídky? 

Správně v té otázce máte napsáno to rozdělení, máme produkty, které jsou stálé, 

to jsou takovéty stálice sortimentu a jsou to řady, které zákazník u nás má desítky let. 

Ať už je to pivní řada, vinná řada, nebo nově i ta sedmikrásková řada, to znamená, že 

zákazník tam nachází ty produkty, které rád používá, a samozřejmě ty řady se občas 

obměňují, nebo doplňují, podle trendů v kosmetice třeba novými pečujícími prostředky, 

ale ty řady zůstávají stejné. Potom my vlastně dvakrát do roka přinášíme zákazníkům 

něco nového, to znamená limitované edice, které jsou jen na pár měsíců, většinou 

zhruba na šest měsíců a ten zákazník má na jaře a na podzim příležitost se potkat 

s nějakou limitovanou edicí. Ta edice je oproti těm stálicím trendová a zahrnuje 

většinou nějakou ingredienci, která je typická pro to roční období, ve kterém přichází. 

To je samozřejmě věc, která pak výrazně ovlivňuje vzhled prodejny, protože právě tyto 

limitované edice mohou dát dvakrát do roka úplně jiný impulz. Objevují se nám tam 

třeba jahoda a bezový květ v rámci jarní edice, a právě to nám poté i umožňuje ladit to 

do nějakého florálního motivu, nebo ovoce. Takže dvakrát do roka je prodejna výrazně 

obměněna a abych se vrátila k první podotázce, výloha prodejny s tím samozřejmě 

souvisí. Máme vyzkoumáno, že zákazník se k nám dostává zhruba za jeden a půl až dva 

měsíce, to znamená, že dynamika té změny souvisí s tím, jak často k nám zákazníci běžně 

chodí. Tedy aby se vlastně potkávali s novinkami, novými impulzy a inspiracemi. Takže 

je jasné, že se tam objeví tipy na vánoční balíčky, balíčky v rámci mezinárodního dne 

žen, příchod léta a jara, prázdniny... Takže ta změna kopíruje ten běžný život roku 

s prvky, se kterými se zákazník běžně během roku potkává. Ten hlavní prezentační 

prostor se nachází v centrální části a vždy je věnován právě novinkám. Máme tam dvě 

výrazné plochy, jedna je menší, druhá větší, ale na té zásadní ploše se právě objevují ty 

novinky, které nejvíce potřebujeme představit a s tím samozřejmě souvisí aranžmá, 

doplňky, které k tomu jsou a rekvizity. 
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3. Podle jakých kritérií je zboží prezentované v prodejně na jednotlivých úrovních 

seskupováno a proč? Například dle pohlaví, typu produktu a dále. Využívá se při 

tomto seskupování vertikálních, horizontálních nebo jiných linií a z jakého 

důvodu je zvolen právě tento typ? 

Každý z obchodů má trochu jiný půdorys. Bohužel půdorys nemůžeme mít 

standardizovaný, přesto, že bychom chtěli. Většinou se však dostáváme k nějaké 

metráži, která je pro náš koncept nezbytná a zároveň zajímavá. Takže my víme, že se 

nám tam vejde třeba sedm až devět skříní a každá z těch skříní je věnována nějakému 

typu kosmetiky, nebo péče. Seskupování tedy funguje dle typu produktů. Zároveň se nám 

ty plochy díky florálním motivům stávají typické. To znamená, že někde máte pouze 

produkty ze sedmikrásky, někde denní kosmetiku. A s tím souvisí i další informace, které 

v rámci toho prostoru pro tu konkrétní kosmetiku jsou. Je to i dle typu péče, nebo třeba 

kosmetika pro muže, ale dá se říci, řadu našich řad dáváme k sobě a v podstatě i třeba 

kosmetika pro muže je vyhledávána ženami, takže to není striktně rozděleno dle pohlaví. 

Vzhledem k tomu, jak jsou ty skříně koncipovány, je tam atraktivní pozice, kde je členění 

jako v jiných obchodech, to znamená, že atraktivní pozice mají pro nás atraktivní 

produkty a zase třeba spodní pozice používáme na vystavení doplňků a větších objektů. 

Produkty seskupujeme vertikálně, je to přehlednější pro komunikaci a také proto, že 

každá z řad je nějak vizuálně pojatá i barevně. Kombinace různých designů je určitě 

komplikovanější. a právě toto členění nám umožňuje konkrétní řadu představit v celé 

své síle, to znamená, že když seskupujeme tímto způsobem, můžeme na ni klást větší 

důraz a zároveň nám toto pojetí umožňuje, že každý blok je nahoře označen právě 

názvem té řady, zákazník se tedy dle toho může na první pohled orientovat. 

 

4. Používá se v prodejně selektivního vystavení produktů, tedy zvýraznění několika 

vybraných produktů v rámci produktové kategorie? Využívá prodejna vyzdvižení 

nejprodávanějších produktů společně s viditelným označením typu 

„nejprodávanější“ či „nejoblíbenější mezi zákazníky“? 

Selektivního vystavení určitě využíváme. Dá se říct, že s určitou sezónou se 

věnujete určité péči, například balzámy na rty v zimě, nebo teď se využívají oleje v péči 

o pleť. I proto se nějakým způsobem dostanou do té pohledově atraktivní části v rámci 

toho prostoru regálu, či stolu. Co se týče označení oblíbených produktů, my používáme 
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označení „bestseller“, které zahrnuje přesně tohle, tedy nejprodávanější a zároveň 

nejoblíbenější u zákazníků. V tu chvíli se vlastně ten produkt může objevit třeba i na 

dvou místech, jednou v té skříni, která je věnovaná té jeho řadě a jednou na místě 

věnovaném bestsellerům.  

 

5. Je u vystavení zboží zohledňována sezónnost a tematičnost? Tedy například 

využití instalací s vánoční tematikou v době Vánoc. Pokud ano, jak? 

Určitě zohledňujeme sezónnost a tematičnost, to už jsem vlastně vysvětlovala 

v těch předchozích odpovědí. Samozřejmě třeba to s těmi Vánocemi, jsou to přesně věcí, 

které nám umožňují vytvořit vhodné kombinace, nebo na typy jako ideální dárek pro 

maminku, babičku, takže určitě se nám to využití sezónnosti objevuje a pracujeme s tím. 

 

6. Užívá se v prodejně i institucionálního vystavení zboží, tedy se zaměřením na 

vytvoření vztahu se zákazníkem (například zapojení se do vybraného hnutí) a 

budování značky, nebo drtivě převažuje propagační, které cílí na prodej zboží? 

Manufaktura je v tom, že se zákazníkem hodně komunikuje a snaží se mu vlastně 

zprostředkovávat svoje hodnoty, ať už je to třeba vztah k životnímu prostředí, 

netestování na zvířatech, možnost zamýšlet se nad ekologií obalů a v obchodě jsou i 

místa, kde se těmto tématům věnujeme a na úkor v uvozovkách prodejů, takže pracujeme 

s tím.  

 

7. Využívá značka ve svých prodejnách výlohy otevřené, nebo uzavřené? Z jakého 

důvodu je zvolen právě tento typ a jedná se o centrální řešení, nebo se liší dle 

prodejny? 

Výlohy jsou komplikovanou záležitostí, protože stejně jak jsem mluvila o tom, že 

nemůžeme někdy ovlivnit prostory, tak někdy pracujeme s tím, že máme třeba i obchody, 

které nemají žádný výklad. To znamená, že celá výloha obchodu je vlastně vchodem, 

takže opravdu reagujeme na konkrétní řešení toho obchodu a když získáme nějaký 

prodejní prostor, tak se toho chopí naši architekti a realizační tým. Takže opravdu 

pracujeme se všemi variantami, někde výlohy jsou, někde jsou otevřené, někde 
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uzavřené. Takže to je asi i odpověď, že bohužel my to nemůžeme ovlivnit, ale pak se 

snažíme spíš situaci řešit.  

 

8. Prezentace ve výloze se z tematického hlediska dělí na několik typů. Převažují u 

vás v kontextu jednoho roku výlohy orientované na produkt, nebo komunikují 

spíše speciální akce? Dochází k situacím, kdy jsou tyto typy v rámci jedné 

prodejny zkombinované, tedy že je každá z výloh prodejny jinak tematicky 

orientovaná? 

V tuto chvíli my vycházíme z toho, že pokud ty výlohy jsou uzavřené, tak tam 

komunikujeme obojí – jak produkty, tak konkrétní akce. Ale velice často, respektive ve 

většině případů, jsou výlohy oknem do těch obchodů a máme zkušenost, že pokud je ta 

výloha pojatá atraktivně a zároveň umožňuje zákazníkovi seznámit se s tím prostorem 

ještě, než do něj vejde, tak je to příjemný. Takže rozhodně naše výlohy jsou spíše 

atraktivní, spíš mají zvát toho zákazníka, dát mu ochutnávku toho, co může vidět uvnitř, 

ale velice často opravdu jsou průhledné do prodejního prostoru. 

 

9. Výlohy lze dále typologicky dělit dle produktového uspořádání a zasazení do 

prostředí. Využívá vaše značka spíše vystavení reálné, případně atmosférické, 

které ukazuje produkt v reálné situaci užití, nebo pracuje spíše s abstraktním 

vystavením, kdy je produkt zasazen do prostřední abstraktních designových 

prvků? 

Abstraktní designové prvky asi příliš nevyužíváme, ale jestli znáte naše obchody, 

tak v nich hodně často používáme historické rekvizity, protože to propojení s tradicí je 

ideální v tom, že můžeme i recyklovat předměty, které nějakým způsobem už dříve 

soužily. A vlastně jsou i neuvěřitelně atraktivním prvkem, který toho zákazníka láká, 

často se i přijde zákazník zeptat, co to je a k čemu to sloužilo, takže opravdu zajímavý. 

Pokud jsou ty výlohy uzavřené, je tam kombinace produktu, může se tam kombinovat i 

akce, nebo se tam objevují i velkoformátové fotografie a ty předměty se tam objevují 

v tom kontextu toho ročního období. Takže se může stát, že tam vznikne nějaká krásná 

vánoční fotka atmosférová, ve které je jen jako doplněk nějaký produkt a potom je dole 

třeba skupina produktů, nebo i nějaká rekvizita. 
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10. Pracuje prodejna i s POP médii? Pokud ano, jakým způsobem a co 

prostřednictvím nich prezentuje?  

Pracujeme s POP médi, dá se říci, že ano, ale asi ne stále, spíš v určitých 

částech roku, kdy to využíváme pro zvýraznění některých akcí, nebo některého typu 

výrobků. Ať už to jsou třeba označení vhodný dárek, nebo zvýraznění skupiny nějakých 

produktů, takže používáme, ale ne nijak prvoplánově a masivně. Tím se asi můžeme lišit 

od těch velkoplošných prodejen, nebo řetězců, kdy to úplně nepotřebujeme. 

 

11. Využívá se v prodejně speciálního osvětlení pro vybrané produkty? Například 

regálu či stolu s novým produktem nebo produktovou řadou. Je využité osvětlení 

předem testováno a vybíráno, aby napomáhalo k maximálně efektivnímu 

vystavení? 

Určitě používáme speciálního osvětlení pro vybrané produkty, protože vůbec 

světlo je neuvěřitelně důležitý právě v tom, jak člověk vnímá pohodu nějaké, světelné 

klima, nebo někdy až díky němu může přesně dojít k tomu opačnému efektu. Pracujeme 

s různými úrovněmi osvětlení a zapojením různých forem světel. Od stropních světel, 

přes historické lampy, až po osvětlení jednotlivých regálů. Ale tak, aby se tam ten 

zákazník cítil příjemně. A ještě důležitý je, že jsou i obchodní centra, která dbají na to, 

aby se nepracovalo s určitým typem světel, které nejsou pohodové a příjemné. 

Například takováta modrá světla a podobně. Já si myslím, že ty osvětlovací metody se 

teď obecně neuvěřitelně proměnily, vlastně díky technologiím, a důležité také je třeba 

v kosmetice, a to už ty nové technologie řeší, aby to světlo negenerovalo teplo, aby mělo 

optimální spotřebu, protože i spotřeba je věc, která hraje roli v ekonomice toho 

prostoru. Důležité také je, aby si zákazník dovedl přečíst etiketu. Takže i ta světelnost 

je o tom, že vy, pokud pracujete s nějakou třeba povinnou informací, která je třeba daná 

konkrétními body, tak ten zákazník by měl být schopen to přečíst. Na druhou stranu se 

tam snažíme dávat řadu informací, které jsou v dostatečně velkém fontu, a ještě jsou 

tam naše kolegyně, které budou zákazníka informovat. 

 



 78 

12. Jakou strukturu a kategorizaci nápisů používá značka k jednodušší navigaci 

zákazníků uvnitř prodejny? Například pánské oblečení, boty, pánská kosmetika 

atp. Jsou nápisy jednojazyčné, nebo vícejazyčné a z jakého důvodu? Je každý 

produkt, případně regál, kde se zboží nachází, označen viditelným štítkem? Pokud 

ano, jaké informace se na něm nachází? 

My pracujeme s tím, že zákazník, když přijde do obchodu, tak, i díky velikosti 

obchodu, která je relativně malá, tady se bavíme o obchodech, které jsou zhruba do 

čtyřiceti metrů čtverečních, to znamená, že ten člověk má pocit, že má všechno na dlani. 

To znamená, že každá z těch skříní je označena typem té edice, nebo typem kosmetiky, 

kterou představuje, v horní části, a i to označení té řady je osvětleno. Člověk si tedy 

přečte „je tady pivní kosmetika“, ten člověk při tom prvním vkročení do obchodu vidí 

centrální kompozici, kde jsou ty aktuální novinky i sezónní věci a pak vidí vlastně 

všechny ty celé boxy, kde je přehled celé té naší kosmetiky. Od začátku vidí, kde, jaká 

kosmetika je, a pak v jednotlivých polohách pak jsou další doplňující informace k té 

konkrétní kosmetice. Mimo ty my pracujeme primárně s českým jazykem, nebo 

slovenským jazykem a to je doplňováno podle návštěvnosti té prodejny, kterou my 

samozřejmě máme zmapovanou, ještě dalšími jazykovými mutacemi a to buď se mohou 

vyskytovat buď v tom konkrétním regále, to znamená, že tam může být angličtina, 

korejština, japonština, to už je ale věc spíš centra Prahy, a pro naše kolegyně, které 

jsou na prodejně k dispozici, máme připravené další informace, které už máme formou 

katalogu v korejštině, čínštině, ruštině, španělštině, němčině a dalších jazycích. A fakt 

je, že se to používá hodně, a ne jenom v Praze. Každý produkt, nebo regál je označen 

štítkem, to znamená najdete tam třeba „pivní kosmetika“, nebo pivní šampón, 

eventuálně benefity toho jednotlivého produktu a mimo to se v těch jednotlivých 

regálech pracuje se stojánky s další doplňující informací, nebo zajímavostmi. A jaké 

informace se na něm nachází? Zákazníka určitě zajímá účinek, takže velká část 

informací se věnuje právě složení a účinku. Eventuálně pak může zákazník najít další 

doplňující informace, třeba v obrazovkách, kde vidí, jak se ta kosmetika vyrábí. 
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13. Soustředí se prodejna na zachování vizuální rovnováhy? Je využíváno spíše 

symetrie, nebo neformální rovnováhy, tedy stejného množství zaplněného 

prostoru na obou stranách regálu bez zachování symetrie? Z jakého důvodu? 

Já bych řekla, že se vždycky v tom konkrétním regále objevuje optimální 

množství. To optimální množství souvisí nejen s tou vizuální stránkou, která je důležitá, 

ale i s takovou tou praktickou. To znamená, máme tam takové množství produktů, které 

nenaruší, pokud si jeden zákazník z regálů vezme jednu věc, to znamená, aby se 

nemuselo zboží doplňovat každé tři minuty. Ale musí tam být nějaká ta praktická 

zásoba, která má zároveň plnit nějakou estetickou funkci. Ale řekla bych, že bych se 

možná spíš přiklonila k tomu asymetrickému, protože třeba v části regálu na té jedné 

ploše je jeden produkt, vedle je další produkt a mezi tím je třeba nějaký doplněk. 

Nedovedu úplně posoudit, myslím, že naše vystavení jsou v rovnováze, ale přijde mi, že 

symetrie versus neformální rovnováha u nás spíš funguje chvilku tak a chvilku tak. 

 

14. Má značka určené využívané barevné spektrum produktů? Zachovávají se při 

vystavení principy jednotlivých barevných schémat? Jak se do vystavení promítá 

kontrast a jak je barev využíváno pro přilákání pozornosti? 

Určitě barva má význam v designovém pojetí produktů. My, když vytváříme 

konkrétní řadu, nebo design té konkrétní řady, tak velice detailně se věnujeme barvě a 

tomu, jak barva bude podporovat třeba vnímání toho účinku, jak koresponduje třeba 

právě s tou konkrétní bylinou, nebo ingrediencí. Takže určitě, využíváme barevné 

spektrum produktů a zajímavé je, že se i třeba vánoční balíčky, nebo balení vánočních 

balíčků nebo dárků se vlastně už při té tvorbě dbá na to, aby ty věci spolu barevně ladily 

a doplňovaly se. Proto také to sdružovaní té jedné řady na jednom místě, aby vlastně i 

ta barevnost umocňovala kompozici toho produktu. Myslím si, že my i díky tomu, že ty 

výrobky jsou hezky barevné, jak obsahem, tak obalem, tak nám to umožňuje vytvářet 

nějaký zajímavý kontrastní plochy. Určitě barev využíváme pro přilákání pozornosti při 

akcentování nějaké akce, nebo produktu, takže se dostáváme k tomu začátku, kdy jsem 

říkala, že ty limitované edice, třeba jahoda, bez, které mají odstíny červené, nebo 

růžové, které se v tu chvíli stávají hlavní v rámci té prodejny a ty barvy se tam objevují 

v mnohem větší míře. Takže ano, barva je používáno pro přilákání pozornosti. Co se 

týče těch schémat, pravidla na to máme takové, že když my připravujeme nějakou novou 
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řadu, nebo nový prvek, tak určitě pracujeme s barevnou škálou příbuzných barev, ale 

zároveň se díváme na to, co v tom obchodě je. Takže nemáme žádná psaná pravidla na 

toto téma. Spíše vnímáme nějaké naše zkušenosti, intuice a asociace, ale nemáme to 

nějak dané. Jde tedy o to, aby ten výsledek byl harmonický.  

 

15. Pracuje se při vystavování produktů v prodejně s planogramy? Pokud ano, jsou 

řízeny centrálně, nebo jsou navrhovány specificky pro každou prodejnu?  

S planogramy pracujeme, bez toho asi nemůžeme už být, protože těch obchodů 

je k padesáti a my vlastně v jednu chvíli, pokud uvádíme nějaký nový produkt, nebo se 

něco mění, tak jsou řízeny centrálně, kolegyním na obchod přijde planogram a ony 

podle něho vlastně připraví ten obchod. S tím, že v tom obchodě máme standardizované 

plochy, nebo skříně, nábytek, takže se změna dá vlastně realizovat velmi snadno a určitě 

to znamená časové i realizační urychlení. 

 

16. Pracuje značka s mapováním pohybu zákazníků v prodejně? Jak jim následně 

přizpůsobuje design prodejny a vystavení zboží?  

Tím, že naše, na jednu stranu si řeknete, co tam mapujeme, když ty prodejny a 

plochy jsou tak malé, tak pro nás je to důležité, protože víme, že zákazník se musí cítit 

dobře a musí se cítit bezpečně. Víme, že první kroky vedou vždy k centrální kompozici 

a pak zákazník vlastně prochází postupně jednou, nebo druhou stranou podél centrální 

kompozice a orientuje se právě podle toho, většinou žena muž, že na jedné straně máme 

kosmetiku pro muže, na druhé straně třeba kosmetiku pro ženy. Ale vždycky centrální 

kompozice a na těch pár metrech víme, že půjde vlevo, nebo vpravo a za další metr už 

je u pokladny. Snažíme se vytvářet dostatečný prostor pro jeho pohyb a to tak, aby 

například pokud přijde žena s kočárkem, tak víme, že kosmetika dětská musí být tak, 

aby se tam i ta paní s tím kočárkem dostala a mohla se k ní dostat a dostat od ní i ke 

kase. Takže pracujeme s tím i v rámci toho omezeného obchodu... A s tím souvisí i 

design prodejny a vystavení zboží, to znamená, že volně vystavené zboží musí být 

vystaveno tak, aby nepadalo, když se tam potká více zákazníků, aby si ho zákazník na 

druhou stranu mohl osahat, mohl si přivonět a vedle něj mohl ještě projít další zákazník 

třeba k dalšímu prostoru. Takže si myslím, že ta organizace toho obchodu je výslovně 

utilitární s aspektem na právě ty plochy, které chceme zdůraznit, nebo kam chceme toho 
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zákazníka dostat. To znamená centrální kompozice a komunikace novinek, větší 

kompozice s doplňkovými informacemi a konečné odbavení zákazníka a ukončení 

prodeje v další části prodejny. 

 

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s Tomášem Velickým 

1. Jak se značka prezentuje a co má představovat pro zákazníka? Jak je do designu 

prodejny (materiály, barvy) a prezentace zboží promítnuta celková image 

značky? Je využíváno dekorací, které přímo nesouvisí s produktem, ale pouze 

dotváří atmosféru prodejny? Jakým dojmem má celá prodejna působit a které 

emoce má v zákazníkovi vyvolat? 

Značka stojí historicky na třech pilířích, kterými jsou action sport 

(skateboarding, snowboard a surf) umění a hudba, které využívá na vizuálech a v 

komunikaci. Standardně je využíváno dřevo v kombinaci s kovem. Dřevo změkčuje 

industriální nádech ulice, kterou znázorňuje průmyslový tvar velkých světel v kovových 

klecích, aby se zákazník v prodejně cítil pohodlně. Jako dekorace uvnitř prodejny se 

využívají hlavně potištěné dřevěné desky, které na sobě mají staré fotky nebo názvy 

jednotlivých kategorií tenisek. Tyhle desky jsou umístěny nad botními stěnami a regály 

s oblečením. Doplňují je sezonní vyměnitelné printy v horní části stěn, které jsou 

relevantní vůči konkrétní kategorii. V některých případech se na prodejnách využívá i 

starých kousků bot, nebo skateboardů, které slouží jako dekorace za prodejním pultem. 

Ale to není předem dané. Záleží hodně na velikosti prodejny a také na tom, jestli jde o 

partnerský obchod, nebo prodejnu patřící přímo VF, což je korporace vlastnící značku 

Vans. V Čechách a na Slovensku ale žádná taková není, všechny prodejny tu patří 

partnerům, respektive jednomu partnerovi. Třeba v Londýně se letos otevřel první 

koncept store, kde je mimo prodejny v patře i taková „chillout“ zóna na pořádání 

menších eventů. A co se týče výzdoby prodejny, ta má zákazníkovi navodit dojem, že 

prožívá události vyobrazené na jednotlivých materiálech či se s nimi vnitřně ztotožňuje. 

Značka obecně klade velký důraz na kreativní sebevyjádření zákazníků i svých 

ambasadorů. 
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2. Jak často dochází k obměně výlohy prodejny a produktů v ní prezentovaných a 

obměně hlavního prezentačního stolu či regálu s novými produkty? Jak dlouho 

trvá celkový cyklus obměny vystaveného zboží v prodejně, kromě produktů ze 

stálé nabídky? 

Plán výloh je nastaven dle toho, jaké produkty se ve vlnách zavážejí na prodejnu 

v hlavních sezonách. Takže hlavní výloha se mění zpravidla každých čtrnáct dnů a s ní 

i první prezentační stůl proti vchodu do prodejny, protože tam se nachází novinky. 

Spolu s tím taky dedikovaná botní stěna, nebo její část, kde se produkt ještě zvýrazňuje 

například pomocí obrandovaných kartonových výplní. Vedlejší výlohy se mění přibližně 

jednou za tři týdny až měsíc. Pokud jde o sezonní slevy, tak ty bývají ve výlohách 

většinou tři týdny. Když nepočítáme botní stěnu, kde jsou boty ve slevě, tak většina 

prodejny se obmění za asi pět měsíců. 

 

3. Podle jakých kritérií je zboží prezentované v prodejně na jednotlivých úrovních 

seskupováno a proč? Například dle pohlaví, typu produktu a dále. Využívá se při 

tomto seskupování vertikálních, horizontálních nebo jiných linií a z jakého 

důvodu je zvolen právě tento typ? 

Primární dělení je na dámské, pánské, dětské a doplňky. Následně se seskupuje 

dle typu produktu, takže boty, oblečení a už zmiňované doplňky. U oblečení je řazeno 

horizontálně, jedná se v podstatě o štendry s triky, mikinami, bundami a podobně. 

Většinu produktů máme vystavenou na ramínkách, aby zákazník mohl hned prohlížet, 

případně zkoušet. Boty jsou naopak řazeny vertikálně dle konkrétních kolekcí, tedy 

klasické, akční sporty, prémiové kolekce, nebo klíčové příběhy a novinky. Hlavním 

důvodem tohohle dělení je ulehčení orientace zákazníka uvnitř prodejny, snažíme se o 

to, aby prostě rychle našel to, co hledá. 
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4. Používá se v prodejně selektivního vystavení produktů, tedy zvýraznění několika 

vybraných produktů v rámci produktové kategorie? Využívá prodejna vyzdvižení 

nejprodávanějších produktů společně s viditelným označením typu 

„nejprodávanější“ či „nejoblíbenější mezi zákazníky“? 

Používá se primárně pro upozornění na nové produkty nebo vybrané příběhy, 

ale zvýraznění přímo oblíbené či nejprodávanější se nevyužívá. Nové produkty z řad 

tenisek jsou stavěny do výše očí, případně se tam umisťují klíčové siluety a barevné 

kombinace, pokud je celá stěna nová na začátku sezóny. Tyhle vybrané produkty 

zároveň bývají doplněny o nějakou infografiku, nebo jiný způsob zvýraznění, kterým je 

třeba plastický prvek. 

 

5. Je u vystavení zboží zohledňována sezónnost a tematičnost? Tedy například 

využití instalací s vánoční tematikou v době Vánoc. Pokud ano, jak? 

Hlavní je to u výloh, kde je na jedné straně veliká mobilní stěna, na kterou jsou 

umisťovány sezonní příběhy. Většinou jde o více částí, které se skládají dohromady tak, 

aby vytvořily plastický dojem a jsou do nich zakomponovány vybrané produkty z 

daného příběhu. Například během vydávání spoluprací s Nintendem byla výloha 

tvořena pozadím ze hry Mario a jednotlivé prvky jako postavy, květináče a houby ze 

hry byly vytištěny zvlášť a umístěné na stěnu. Do toho se pak namíchaly produkty. A 

konkrétně u Vánoc je to třeba stromeček postavený ze zmenšenin krabic na boty. 

Obecně je ale u oblečení sezónnost samozřejmě důležitá. co se týče skladby produktů 

na prodejně vzhledem k teplotě a ročnímu období. 

 

6. Užívá se v prodejně i institucionálního vystavení zboží, tedy se zaměřením na 

vytvoření vztahu se zákazníkem (např. zapojení se do vybraného hnutí) a 

budování značky, nebo drtivě převažuje propagační, které cílí na prodej zboží? 

Ano, pokud je součástí sezonních příběhů takový, který k tomu vybízí. V 

posledních letech byly představeny například produkty podporující organizaci v boji 

proti rakovině prsu, nebo boji proti znečišťování ovzduší. Tyhle aktivity nemají 

samostatnou výlohu, ale bývají zvýrazněny na botních stěnách. Primárně jde o malé 

grafické instalace u produktu, které nesou informaci o organizaci, které koupí produktu 
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zákazník přispívá, mají na sobě oficiální logo organizace a krátký text zasazený do 

grafiky vycházející z potisku na produktech. Není to ale stálá záležitost, obecně spíš 

převládá cílení na klasický prodej. 

 

7. Využívá značka ve svých prodejnách výlohy otevřené, nebo uzavřené? Z jakého 

důvodu je zvolen právě tento typ a jedná se o centrální řešení, nebo se liší dle 

prodejny? 

Výlohy jsou architektonicky u všech prodejen stavěny jako otevřené. Ne ale 

úplně v pravém slova smyslu. V hlavní výloze, v prodejnách, kde to rozměr vyhovuje, se 

permanentně nachází obměňované POS, v podobě nosné mobilní stěny. Ta má asi dva 

metry na šířku a instalují se na ni jednotlivé grafické prvky k jednotlivým příběhům. 

Samotná stěna zakrývá asi dvě třetiny výlohy, takže je do prodejny vidět jen částečně. 

Ta druhá výloha je ale ve většině prodejen bez zakrytí, takže je skrz ni vidět přímo do 

prodejny a zákazník si dokáže představit, co v prodejně najde. Když už je ta druhá 

výloha nějakým způsobem zaplněna, je to většinou pouze výlep, nebo plakát. V menších 

výlohách jsou pak využita prostorová POS jako například figuríny nebo podstavce na 

boty. 

 

8. Prezentace ve výloze se z tematického hlediska dělí na několik typů. Převažují u 

vás v kontextu jednoho roku výlohy orientované na produkt, nebo komunikují 

spíše speciální akce? Dochází k situacím, kdy jsou tyto typy v rámci jedné 

prodejny zkombinované, tedy že je každá z výloh prodejny jinak tematicky 

orientovaná? 

Na prodejnách je mimo slevová období vždy výloha komunikující produkt, nebo 

produktovou řadu. V hlavních obdobích slev, které bych řekl, že jsou v našem segmentu 

přibližně jasně daná, se samozřejmě komunikují speciální akce, tedy výprodeje. 

Samozřejmě koncem slevového období dochází k překryvu, kdy hlavní výloha 

komunikuje první klíčový příběh sezóny a výprodejová výloha se přesouvá na 

sekundární pozici. Je to proto, že značka je primárně orientována na storytelling, takže 

slevové akce se týkají opravdu jen ledna a přelomu června a července. Ostatní akce 

jako například mezisezónní výprodeje nejsou centrálně podporovány. 
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9. Výlohy lze dále typologicky dělit dle produktového uspořádání a zasazení do 

prostředí. Využívá vaše značka spíše vystavení reálné, případně atmosférické, 

které ukazuje produkt v reálné situaci užití, nebo pracuje spíše s abstraktním 

vystavením, kdy je produkt zasazen do prostřední abstraktních designových 

prvků? 

Dá se to jednoduše rozdělit dle toho, jestli má produkt funkci praktickou a 

obsahuje například nějakou technologii, nebo se jedná čistě o „fashion" obuv. V tom 

prvním případě je produkt ve výloze zasazen do vizuálu, kde se reálně využívá. 

Například zimní obuv je v zasněženém městě, kaluži a podobně, aby se poukázalo na 

její nepromokavost a odolnost. Jinak se pak zobrazuje třeba bota přímo určená pro 

skateboarding, kdy ji má jezdec na skateboardu i v dost pokročilém stádiu použití, aby 

se zdůraznila její výdrž. Druhým případem je pak zasazení do kontextu příběhu, který 

se ke kolekci váže. Jak už jsem říkal, to je třeba Super Mario, nebo Disney. 

 

10. Pracuje prodejna i s POP médii? Pokud ano, jakým způsobem a co 

prostřednictvím nich prezentuje?  

Pracuje omezeně, aby nenarušovala vzhled prodejny. Určitě to není nějaká 

masová záležitost. Většinou se jedná spíš o menší nosiče začleněné do botních stěn či 

stolů, které mají za úkol upozornit na nějaký sezonní příběh nebo přidat doplňující 

informaci. 

 

11. Využívá se v prodejně speciálního osvětlení pro vybrané produkty? Například 

regálu či stolu s novým produktem nebo produktovou řadou. Je využité osvětlení 

předem testováno a vybíráno, aby napomáhalo k maximálně efektivnímu 

vystavení? 

Specifické osvětlení se nepoužívá, pouze jsou na některých prodejnách 

prosvíceny vitríny s doplňky. Výlohy jsou většinou tvořeny kovovou konstrukcí v 

kombinaci se sklem a z části otevřené, takže mají stropní svítilnu a většinou ještě spodní 

nasvícení. Aby do estetiky vystavení produktu nezasahovaly žádné další elementy a 

nedocházelo k vizuálnímu narušení, využívá se v prodejně tenkých ledkových pásů, 
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které jsou očím zákazníka skryty, ale poskytují dostatečné přisvětlení a zvýraznění 

produktu. 

 

12. Jakou strukturu a kategorizaci nápisů používá značka k jednodušší navigaci 

zákazníků uvnitř prodejny? Například pánské oblečení, boty, pánská kosmetika 

atp. Jsou nápisy jednojazyčné, nebo vícejazyčné a z jakého důvodu? Je každý 

produkt, případně regál, kde se zboží nachází, označen viditelným štítkem? Pokud 

ano, jaké informace se na něm nachází? 

V prodejně se s navigačními nápisy moc nepracuje. Je to hlavně proto, že 

prodejny většinou nejsou moc velké rozlohou, a navíc jde celkem jednoduše poznat, zda 

se jedná o dámský nebo pánský produkt. Tím, že navíc neprodáváme voňavky, nebo jiný 

tvarově univerzální produkt, není nutné popisovat mikiny, protože je každý pozná. Ani 

u bot ve většině případů nápisy konkrétní typ nekomunikují. V botní stěně označujeme 

novou kolekci dřevěným kvádrem s nápisem a nad některými částmi stěny se nachází 

graficky zpracované nápisy. Ať už je to označení řady určené pro skateboarding, nebo 

nová technologie. Není to však pravidlem. Už jsem zmiňoval, u některých produktů, 

nebo produktových řad, nebo kolekcí mohou být doplňující informace. A každý produkt 

je samozřejmě označen štítkem, na kterém se nachází cena a název. Tyhle štítky jsou 

schované většinou uvnitř, takže v botě, nebo v zapnuté mikině. Poslední, co v prodejně 

využíváme, jsou grafiky v dřevěných, nebo plastových stojkách. Ty si většinou všechny 

partnerské prodejny zařizují sami a nejsou řízeny centrálně. Co se týče jazykové stránky 

nápisů, Vans jede globálně v angličtině, takže i všechny POS materiály a nápisy 

v prodejně, když už nějaké jsou, jsou v angličtině. Jediné, co je v češtině, tak jsou už 

zmiňované naše vlastní POS materiály, případně nějaké letáčky na pokladně. 

 

13. Soustředí se prodejna na zachování vizuální rovnováhy? Je využíváno spíše 

symetrie, nebo neformální rovnováhy, tedy stejného množství zaplněného 

prostoru na obou stranách regálu bez zachování symetrie? Z jakého důvodu? 

U botních stěn se využívá symetrie. Vedoucí prodejny ví, kolik má v obchodě 

pozic, na které může vystavovat a které je potřeba mít v každé fázi sezóny zaplněné. Na 

zákazníka to pak působí kompaktně, dodává to estetičnosti prodejny. U oblečení jde 

převážně o neformální rovnováhu. Jednak kvůli tomu, že jednotlivé kolekce během 
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sezóny nejsou tak pravidelné jako u bot, ale také proto, že každá prodejna může mít 

vlastní produktový mix, takže dochází k různému zaplnění pozic a více se pracuje pak i 

s vystavení oblečení rozložením buď rovnoběžně, nebo kolmo ke stěně. 

 

14. Má značka určené využívané barevné spektrum produktů? Zachovávají se při 

vystavení principy jednotlivých barevných schémat? Jak se do vystavení promítá 

kontrast a jak je barev využíváno pro přilákání pozornosti? 

Vzhledem k tomu, jak se liší sezona od sezony, kromě „never out of stock“ 

produktů, se v jednotlivých kolekcí nepracuje s barevností. U opakujících se jedná 

pouze o modrou, černou, červenou a bílou, tyto produkty se pak na botní stěně sdružují. 

U všech jiných kolekcí se přistupuje ke sdružování jen dle modelové řady. S barevností 

se pak samozřejmě pracuje již během předobjednávky, aby na botní stěně byly 

zastoupeny i barvy, které sice nejsou tak prodejné, ale přilákají oko zákazníka. Jsou 

pak vystaveny v horní části botních stěn. Jinak se ve vystavení a v rámci plánování stěn 

dbá hlavně na dosažení barevné rovnováhy.  

 

15. Pracuje se při vystavování produktů v prodejně s planogramy? Pokud ano, jsou 

řízeny centrálně, nebo jsou navrhovány specificky pro každou prodejnu?  

Planogramy samozřejmě využíváme. Jsou řízeny centrálně, ne specifiky pro 

každou prodejnu. Prodejny operované přímo korporací VF mají přesně dané pozice 

kolekcí i jednotlivých produktů. Partnerské obchody mají pak řízené pozice kolekcí a 

produktových řad, většinou ale ne konkrétních produktů. 

 

16. Pracuje značka s mapováním pohybu zákazníků v prodejně? Jak jim následně 

přizpůsobuje design prodejny a vystavení zboží?  

Pracuje se s tím v obecné rovině, ne specificky pro každou prodejnu. Podle toho 

je pak přizpůsobeno rozestavení nábytku v interiéru prodejny. Samozřejmě jde o 

nějakou souhru funkčnosti a vizuální přitažlivosti, protože jedno bez druhého nemůže 

fungovat. Nevím, jestli jsem to už někde neříkal, každopádně, vzhledem k tomu, že Vans 

je primárně značka orientovaná na obuv, jsou botní stěny většinou umístěny v zadní 

části prodejny, pokud to samozřejmě jeho půdorys a umístění zázemí dovoluje, ale na 
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téhle bázi funguje třeba právě prodejna v Palladiu. Díky tomuto uspořádání je zákazník 

nejprve nucen projít část s oblečením a teprve poté se dostává k botám. To celé 

samozřejmě navyšuje prodeje právě z kategorie oblečení. 

 

17. Proč prodejna využívá vybraného typu figurín? Čeho tím chce v souvislosti 

s produktem dosáhnout? 

Jedná se primárně o neutrální figuríny, většinou bílé, nebo světlé barvy. Jde o 

to, aby jejich vzhled neodváděl pozornost od produktu, to je totiž to klíčové. Vzhledem 

k velikosti některých prodejen, ale i pozici značky a její historii se ale figurín využívá 

docela minimálně. Když už, lze na prodejně najít třeba maximálně jednu, nebo dvě. 

Hlavním cílem je samozřejmě ukázat kombinaci a vrstvení produktů z aktuální sezóny 

a to, jak produkt a jeho střih sedí v reálu. Co se týče obměny zboží na těch figurínách, 

většinou se zboží na střídá na týdenní bázi, aby měla prodejna čerstvý nádech. 

 


