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Abstrakt
Hlavním tématem této bakalářské práce je marketingová komunikace v místě prodeje a její
využití v restauraci Spojka Karlín. Kromě in-store marketingové komunikace se využívají
také nástroje interiérového designu, vizuálního merchandisingu a smyslového marketingu.
Teoretická část nejprve charakterizuje in-store marketingovou komunikaci, poté se zabývá
hédonickou motivací k nakupování a jejím významem při ovlivňování nákupního chování.
V dalších kapitolách zkoumá koncepty atmosféry komerčních prostředí, store designu,
vizuálního merchandisingu a smyslového marketingu. Nakonec charakterizuje vývoj
restauračního prostředí a vývoj českého restauračního interiéru.
V praktické části se nejprve představí pražská restaurace Spojka Karlín. Poté se použitím
metody deskriptivní analýzy popíše exteriérový a interiérový design, a dále
multisenzorická komunikace restaurace se zaměřením na koncepty, které byly představeny
v teoretické části. Jednotlivé koncepty interiérového designu a in-store marketingové
komunikace jsou potom zkoumány pomocí semistrukturovaných rozhovorů se zákazníky.
Zaznamenané rozhovory se poté analyzují s využitím metody otevřeného kódování a
interpretují. Cílem je práce je zhodnotit, do jaké míry můžeme tyto koncepty na restaurační
prostředí aplikovat.

Abstract
The main objective of this bachelor thesis is in-store marketing communication and its
application in the Spojka Karlín restaurant. While in-store marketing plays a significant
role in this, the principles of interior design, visual merchandising and sensory marketing
are also applied. The theoretical part firstly describes in-store communication, then focuses
on hedonic shopping and its meaning while influencing shopping behaviour. In the
following chapters, the concepts of atmospherics, store design, visual merchandising and
sensory marketing are examined. Lastly, it describes the history of the field of restaurant
and the progress of Czech restaurant interior.
In the practical part, the Prague restaurant Spojka Karlín will get introduced first. Then,
using the method of descriptive analysis, the exterior and interior design will be described,
as well as the multisensory communication of the restaurant with a focus on the concepts
that were presented in the theoretical part. The individual concepts of interior design and
in-store marketing communication are then explored through semi-structured interviews

with customers. The recorded interviews are then analyzed using the open coding method
and interpreted. The aim of the work is to evaluate the extent to which we can apply these
concepts to the restaurant environment.
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Úvod
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí in-store marketingové komunikace a
interiérového designu. Předmětem zkoumání bude využití in-store marketingových
principů a nástrojů interiérového designu a jejich následná implementace na restaurační
prostředí.
Motivací pro výběr tématu je můj zájem o estetiku jako takovou a interiérový
design. Poprvé jsem se o restauraci Spojka Karlín dozvěděla prostřednictvím zpráv na
internetu a v tom okamžiku mi bylo jasné, že se restaurace stane jedním z mých
nejoblíbenějších míst v Praze. Když jsem poprvé vstoupila do interiéru, vyvolalo to ve mně
pozitivní emoce. V té chvíli jsem se rozhodla, že se o vliv prostředí na emoce budu více
zajímat.
Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Na začátku teoretické části se vymezí
pojem in-store marketingová komunikace s jeho hlavními funkcemi. Dále se přiblíží
koncept hédonického nakupování a teorie třetího místa v souvislosti s ovlivňováním
nákupního chování. Následující kapitoly představí design komerčního prostředí jako
nástroj, který může mít dlouhodobý vliv na zákazníky a dokáže jim poskytnout zážitek
z nakupování. Poté se práce zaměří na smyslový marketing a teoreticky podloží každý ze
smyslů. V závěru teoretické části bude charakterizován historický vývoj restauračního
prostředí a českého restauračního interiéru s využitím konkrétních příkladů.
Praktická část nejprve představí restauraci Spojka Karlín a objasní její filozofii,
která se týká flexitariánského životního stylu. Následně se pomocí deskriptivní analýzy
popíše design exteriéru, interiéru restaurace a marketing s využitím smyslů konkrétně
v prostředí restaurace Spojka Karlín. Na vypracování praktické části se uskuteční
hloubkové semistrukturované rozhovory se šesti zákazníky restaurace. Odpovědi
respondentů

budou

analyzovány

pomocí

metody

otevřeného

kódování.

Cílem

kvalitativního výzkumu je se nejprve zaměřit na nákupní chování zákazníků a jejich
motivaci, poté jejich obecné vnímání interiérového designu v restauračním prostředí a ve
třetí části bude snaha zjistit, jaký mají zákazníci vztah k restauraci Spojka Karlín.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 In-store marketingová komunikace a interiérový design
1.1 Marketingová komunikace v místě prodeje
In-store marketingová komunikace neboli marketingová komunikace v místě
prodeje (označována také jako POP/POS komunikace) se zabývá podobou prodejního
prostředí. Je definována jako „soubor reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny,
které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodování nakupujících“ (Boček, Jesenský a
Krofiánová, 2009, str. 16). Jednotlivé podněty, které vytváří prostředí subjektu, mají nejen
svou vlastní funkci, ale zároveň jsou umístěny specifickým způsobem za účelem podpory
prodeje. Implementují se však pouze jako přidaná hodnota nabízeného produktu a nemají
tedy substituční funkci (Jesenský a kol., 2018, str. 123). Předmětem této práce je vizuální
podoba interiéru restaurace, a jelikož je prostor restaurace místem, ve kterém stráví
zákazníci více času ke konzumaci potravin, atmosféra daného subjektu by měla být pro
zákazníky co nejpříjemnější.
Středoevropská pobočka světové asociace POPAI vydává každoročně publikaci
přibližující obor marketing v retailu. Podle jejího výzkumu je in-store marketingová
komunikace důležitou součástí komunikačního mixu. Důkazem toho je 28% růst ve
využívání in-store marketingové komunikace českými zadavateli v časovém rozmezí 10 let
(POPAI, 2020, str. 6). Z toho vyplývá, že ovládání in-store komunikačních nástrojů patří
mezi velmi důležité součásti komerčních subjektů.
Mezi hlavní funkce marketingu v místě prodeje patří zvýraznění osobitosti a
jedinečnosti značky, zvýraznění specifičnosti obchodní společnosti, cílené zvýšení prodeje
v rozhodujícím okamžiku nákupu a podpora návštěvnosti prodejny a věrnosti zákazníků
prostřednictvím optimálního uspořádání prodejní plochy a prostor pro atraktivní
prezentaci výrobků a služeb (POPAI CE, 2014, str. 6). Jak již bylo zmíněno, jednou
z funkcí je přimět zákazníka, aby učinil nákupní rozhodnutí. To znamená, že vykoná
impulzivní nákup, přestože takové rozhodnutí zprvu nemusel plánovat (Karlíček, 2016, str.
110). Klíčovým prvkem tohoto procesu je čas, přičemž impulzivní nakupování jej pomáhá
zákazníkovi ušetřit. Obecný proces nakupování je pro zákazníka rychlý, a proto in-store
komunikační nástroje přispívají k tomu, aby se zákazník rychle rozhodl. Zároveň slouží
zákazníkovi jako připomínka toho, co potřebuje k uspokojení potřeb, anebo se snaží o
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vytvoření jeho nové touhy. Navzdory růstu digitálního světa stále více než 90 %
maloobchodních transakcí probíhá v místě prodeje (Berman, Evans a Chatterjee, 2018, str.
30). Nakupování online nemůže zcela nahradit příležitost zákazníka si produkt vyzkoušet.
Stále je příjemnější mít s plánovanou koupí určitou zkušenost a v dalších případech je také
proces nakupování pro mnohé zákazníky příjemnou aktivitou, při které prozkoumávají
nabídku, i když zrovna nic nového koupit nepotřebují. Neplánované nakupování není
ničím neobvyklým a úkolem prodejců je zatraktivnit prodejní místo, zohlednit přitom
lokaci, dopravu, otevírací dobu, nabídku produktů, parkování a reklamy.

1.2 Aktuální trendy v in-store komunikaci
V rámci průzkumu POPAI CE za rok 2019 vyšlo najevo, že dočasná POP média1
převažují nad těmi trvalými. Tato skutečnost platí zejména u prodejen s rychloobrátkovým
zbožím, kdy největší důraz je kladen na produkci letáků, stojanů a regálových prostředků.
Digitální komunikace prostřednictvím televize či tisku je v tomto případě vedlejší (POPAI,
2021, str. 8).
Obchodní řetězce se přizpůsobují trendům ve společnosti. Významná jsou v dnešní
době témata o ekologii a zdravém životním stylu. Roste tedy zájem o produkty, které jsou
vyrobeny způsobem šetrným k přírodě a z kvalitních surovin. Obchody na tuto situaci
reagují tím, že neustále zvyšují nabídku v oblasti značkových výrobků. Zákazníci se
v obchodních řetězcích více zaměřují na bio potraviny, prestižní kosmetiku či výrobky,
které nejsou potravinářské. (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, str. 33). Bio potravinám
a kvalitním ingrediencím bude věnována jedna z následujících kapitol vzhledem k povaze
této práce a zaměření restaurace Spojka Karlín na zdravou výživu. Příkladem distribuce
nepotravinářských výrobků do potravinářských řetězců je nabídka značky Tchibo. Ta se
dostala lidem do povědomí nejprve prostřednictvím kávových produktů. Postupem času se
však její sortiment rozšířil do několika dalších odvětví, ať už se jedná o oblečení či domácí
potřeby, čímž se odlišila od kategorie kávových produktů a získala významnější roli na
trhu. Zákazníci mohou prostřednictvím nákupu v potravinářských řetězcích uspokojit
mnohem více potřeb, než pro ně bylo doposud obvyklé, čímž se Tchibo stalo atraktivnější
a oblíbenější značkou.
Výrazné změny ve světě retailu s sebou přinesl rok 2020, ve kterém došlo k
1

POP médium = reklamní nástroj použitý v místě prodeje za účelem propagace výrobku nebo sortimentu
(Jesenský a kol., 2018, str. 17).
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celosvětovému propuknutí pandemie onemocnění COVID-19. V rámci této situace se život
většiny z nás přesunul do izolace a online světa. Pro společnosti tento proces znamenal, že
se začaly více soustředit na digitální komunikaci, aby udržely své místo na trhu a
překonaly pandemickou krizi. Zrychlil se vývoj nově vytvořených digitálních technologií a
upevnila se jejich role v retailu (POPAI, 2021, str. 12). Po uzavření restaurací se jejich
působnost přesunula k výdejním okénkům a systému s využíváním dovozových služeb,
které zboží z prodejny vyzvednou a doručí zákazníkům přímo domů. Dále se rozšířilo
využití technologie QR kódů, které zákazníkům umožňují rychlý přístup k nabídce nebo
interaktivní zkušenost s produkty a bližší informace.
Digitalizace se nyní uplatňuje i při určování ceny produktů v podobě interaktivních
displejů nahrazujících papírové cenovky (POPAI, 2021, str. 13). Takový systém začala
využívat společnost Vodafone, která ve svých prodejnách tímto prostřednictvím
zákazníkům zobrazuje nejen cenu výrobku, ale také podrobnější informace, kterých se na
displej umístí mnohem více než na klasické cenovky. Také se ušetří náklady na tisk a
případné změny, které ve spojení s produktem nastanou, se mohou jednoduše digitálně
upravit.
In-store marketingová komunikace zahrnuje disciplíny a nástroje, které jsou
konkrétně uplatňovány v rámci komerčního prostoru. Vzhledem k povaze práce bude blíže
představeno hédonické nakupování, atmosféra prostoru, POS a POP média a následně se
bude zkoumat vizuální merchandising a více smyslový marketing. Tyto nástroje budou
poté sloužit k realizaci praktické části.

1.3 Hédonická motivace k nakupování
Hédonismus je filozofický směr, jehož hlavní podstatou je přesvědčení, že
nejvyšším dobrem, kterého v životě můžeme dosáhnout, je slast. Konkrétně se jedná o
pohled na život jako na správný balanc slasti a strasti, přičemž slast musí značně
převyšovat (Feldman, 2004, str. 20). Feldman se ve svém díle o hédonismu nejvíce zabývá
slastí a jejím pojetím. Polemizuje nad filozofickými definicemi a tvrdí, že: „když říkáme,
že člověk prožívá smyslovou slast, myslíme tím, že u něj dochází k určitému pocitu, který
si sám skutečně užívá“ (Ibid, str. 104). Nejedná se o obecně vnímané podněty, které jsou
obecným potěšením, ale mluvíme o slasti, která je pro každého z nás subjektivní.
Hédonické nákupní chování spočívá ve snaze docílit potěšení z nakupování.
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Zákazníci v dnešní době nenakupují jen za účelem získání produktů. Chtějí z nákupního
procesu mít zážitek a pobavit se u toho (Ebster a Garaus, 2015, str. 153). V současnosti je
velmi populární online nakupování, při kterém si zákazníci mohou rychle a jednoduše
zobrazit velké množství produktů a rozhodnout se, v jakém z nabízených obchodů
uskuteční nákup. Online nakupování je jednoduchou a dostupnou činností. O to více je
důležité, aby kamenné obchody nabídly zákazníkům, pokud možno co největší potěšení a
zábavu, aby se atraktivitě online prostředí mohly přiblížit.
Kamenné obchody tedy mohou podpořit hédonické nakupování svých zákazníků a
odlišit se od online konkurence i od ostatních kamenných obchodů. Zákazníci od svého
nakupování očekávají zábavu a tomuto očekávání mohou kamenné obchody vyjít vstříc
tím, že přizpůsobí design svého obchodu tak, aby hédonické očekávání zákazníků naplnil.

1.3.1 Teorie třetího místa
Jedním ze šesti druhů hédonického nakupování je sociální nakupování (Ebster a
Garaus, 2015, str. 158-161). Motivací sociálních zákazníků je interakce s ostatními.
Prodejci by tedy své in-store prostředí měli navrhnout tak, aby přizpůsobili prostředí
komerčního subjektu k sociální interakci. Mohou se stát tzv. třetím místem. Koncept třetího
místa je nejvhodnější implementovat na restaurační či kavárenské prostředí. Sociolog Ray
Oldenburg, Ph.D., který je tvůrcem teorie třetího místa, jej definuje jako „základní
prostředí neformálního života“ (Oldenburg, 1999, str. 41).
Oldenburg vysvětluje, že první místo představuje domov, jako nejdůležitější místo
ze všech. Domov nás nejvíce ovlivňuje, protože v něm vyrůstáme a má tedy největší vliv
na to, kým se staneme. Druhým místem je náš pracovní život, který sice potlačuje
individualismus, ale zároveň podporuje produktivitu a zajišťuje, že se máme čím živit.
Práce dává našemu životu strukturu a určitý řád.
Třetí místo je nezbytným doplněním zmíněných dvou míst. Domov je
představitelem soukromých zážitků, zatímco práce formálních, strukturovaných zážitků.
Třetí místo slouží jako útěk z běžného života, na který se lidé těší, aby se mohli znovu
socializovat a užít si společnost. Představuje také hojné konverzace a vazby mezi lidmi
z různých společenských a ekonomických kruhů.
Příkladem interiérového zpracování, které implementovalo pojetí třetího místa, jsou
kavárny

Starbucks.

Své

prostory

začaly
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podle

Oldenbergovy

teorie

vytvářet

v devadesátých letech minulého století. Úspěšně propojili svůj byznys model s teorií
třetího místa a jejich kavárny se staly populární mezi lidmi. Spotřebitelská zkušenost se
podle tohoto modelu podporuje prostřednictvím pěti okruhů (MJV Team, 2021). Prvním
z nich jsou služby. Služby zákazníkům by měly být nadstandartní. Po vstupu do kavárny
prožívá zákazník pocity relaxace a možnosti socializace. Tento veřejný prostor by se měl
značně lišit od prostor, které v zákaznících evokují povinnosti, jako je škola či práce.
Důležité je, aby se zákazník cítil co nejpříjemněji, a zaměstnanci by se proto měli snažit
takovou atmosféru vytvářet. Zároveň by měli aktivně pozorovat chování zákazníků a
získávat od nich zpětnou vazbu, aby přesně věděli, v jakých oblastech se mohou zlepšovat.
Vhodné také je, aby si manažeři v rámci vytváření třetího místa pokládali otázku „Co by se
mi líbilo?“, protože pokud se vcítí do přání svých zákazníků, jsou schopni pro ně vytvořit
nadstandardní zážitek. Společnosti typu Starbucks vytváří třetí místo pomocí metod a
praktik, které v mnohých případech vyžadují více času a prostoru. Jednou z nich je
například design thinking2. Posledním faktorem, který je pro třetí místo stěžejní, jsou
neustálé změny a úpravy. Třetí místo nelze implementovat na řetězec jako celek. Každá
individuální pobočka se musí přizpůsobit nejen svému okolí, ale také neustále se měnícímu
sociálnímu prostředí.
V roce 2019 proběhla v rámci společnosti Starbucks obnova konceptu třetího místa.
Řetězec přizpůsobil své technologie a inovace produktů tak, aby lépe vyhovovaly
potřebám zákazníků (Taylor, 2019). Rox Brewer, prezident a provozní ředitel skupiny
Starbucks pro Ameriku, ve svém prohlášení uvedl: „Náš vztah se zákazníky začíná
okamžikem, kdy myslí na Starbucks.“ Dále Brewer potvrdil koncept třetího místa a
vysvětlil, že se spojují se zákazníky prostřednictvím komunikace s baristou a kvality toho,
co je v kelímku, který si s sebou odnesou.
Souhrnně lze říci, že třetí místo nemusí být pouze fyzické. Mohli bychom ho spíše
vnímat jako filozofii, která klade velký důraz na zážitek, který si zákazníci odnesou.
V první řadě jde tedy o přiblížení potřebám zákazníků a vyvolání pozitivních dojmů.
Samotný pocit z nakupování je jednou z nejdůležitějších částí firemní strategie.

2

Design thinking je proces, pomocí kterého se snažíme porozumět lidem a předefinovat problematiku ve
snaze identifikovat alternativní strategie a řešení, která nám nemusí být zpočátku zřejmá (Dam, Siang, 2020).
Jedná se nejen o soubor praktických metod, ale také o způsob myšlení a práce, při které pozorujeme a
rozvíjíme empatii s cílovým uživatelem. Mnoho nápadů vzniká v brainstormingových relacích a praktikuje se
také průběžné experimentování.
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1.4 Atmosféra komerčních prostředí
Způsob, jakým zákazník vnímá image obchodu, úzce závisí na psychologickém
pocitu, který při návštěvě získá. Atmosféra pro prodejce označuje fyzické vlastnosti
obchodu, které přitahují zákazníky. Jedná se o vizuály, zvuky, vůně a další atributy
obchodu, které zvyšují intenzitu vnímání zákazníků. Lidé si vytváří dojmy také před
vstupem do obchodu (např. kvůli zajímavému umístění obchodu či výloze) a krátce po
vstupu dovnitř (např. kvůli teplotě vzduchu či šířce uličky). Posuzují tedy subjekt často
mnohem dříve, než spatří samotný produkt (Berman, Evans a Chatterjee, 2018, str. 464).
Ebster a Garaus uvádí, že atmosféra obchodu má okamžitější účinky na chování
zákazníka než jiné marketingové nástroje a techniky (jako je reklama), které nejsou v místě
prodeje (2015, str. 116). Velký potenciál má v případě navození co nejlepší atmosféry
stimulace smyslů zákazníků. Vůně, osvětlení a hudba ovlivňuje naše pocity. Jedním
z nejdůležitějších disciplín při vylepšování in-store komunikace, je tedy smyslový
marketing, kterému se podrobněji bude věnovat kapitola 1.7.
Atmosféra hraje velmi důležitou roli pro ovlivnění zákazníkových emocí. Jitka
Vysekalová ve své publikaci o Emocích v marketingu zkoumá dopad vyvolané atmosféry
na nákupní rozhodování: „emoční stimuly (fotografie, krásný stojan, atraktivní
prostředí…) vytvářejí atmosféru, která v zákazníkovi vyvolá určité emoční naladění a
stimuluje ho ke koupi konkrétního produktu“ (Vysekalová a kol., 2014, str. 795). Emoce,
které zákazníci v místě prodeje pocítí, jim celý nákupní proces zpříjemní. Prostřednictvím
prezentace pozitivního a bezproblémového prostředí tedy v zákaznících budíme
optimismus, který je v rámci nákupního chování velmi důležitý. Nakupování jako
společenská událost se tím stává činností, při které zákazníci pociťují radost z útraty peněz.

1.5 Store design
Při vytváření inspirativního komerčního prostředí obchodníci spolupracují
s architekty a návrháři interiérů. Pokud je design obchodu úspěšný, ukáže produkty
v nejlepším světle. Store design je obor, který spojuje všechny aspekty vizuálního
merchandisingu, jakými jsou interiérový design, výlohy, celková kompozice, rozmístění
produktů a osvětlení (Morgan, 2016, str. 32). V ideálním případě může mít na zákazníky i
dlouhodobý vliv. Pokud subjekt aktivně usiluje o zlepšení své store image, poskytuje
zákazníkům zážitek z nakupování, což vede ke zvýšené loajalitě a opakovaným návštěvám
obchodu (Levy, Weitz a Greewal, 2014, str. 427). Důležitým bodem je také odlišnost od
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konkurence. Úspěšné komerční prostředí se snaží o to, aby si zákazník vytvořil výraznou,
konzistentní a ucelenou představu, která zahrnuje všechny produkty a služby daného
subjektu (Bhalla, 2010, str. 31). Konzistentní představa je do budoucna podporována tím,
že se autor komerčního prostoru neustále snaží zachovat danou image. Tato skutečnost
poté zvyšuje zákazníkovo povědomí o značce.
Klíčovým prvkem je v tomto případě dispoziční řešení prostoru, od kterého se poté
odvíjí, jak budou prostorově rozmístěny produkty a další in-store nástroje (Morgan, 2016,
str. 118). V běžné praxi požádá architekt o podrobné informace o produktu a značce, aby
se mu podařilo vytvořit dostatečně atraktivní a inspirující komerční prostor. Čím více
informací architekt bude mít, tím lepší bude mít představu o tom, co zaujme zákazníky, a
co prakticky vyžaduje daný komerční prostor. Důležitá jsou všechna příslušenství
k produktům, ale také prostory, které zákazníci běžně nenavštěvují, jako jsou například
sklady, kuchyně či kanceláře (Ibid, str. 35). Každý obchod má určité množství místa, které
přiděluje prodeji, zboží, personálu a zákazníkům. Místo prodeje představuje regály
s vystavenými produkty, které si zákazníci mají možnost prohlížet. Místo se zbožím je
naopak uskladňuje a v obchodě s obuví zabírá tato část většinu prostoru. Personální prostor
je vyhrazen pro zaměstnance, kteří se zde mohou převléknout, najíst se a dát si pauzy mezi
směnami. Zákaznický prostor přispívá k nákupní náladě. Může zahrnovat společenskou
místnost, lavičky nebo židle, šatny, odpočívárny, restauraci, školku, parkoviště a široké
uličky. Kdyby přiřazení těchto hlavních míst chybělo, prodejce by neměl tušení, kolik
volného místa může využít pro výlohy, informační značení nebo toalety. Pro podlahové
uspořádání prostoru se v dnešní době používají planogramy, které se kreslí ručně, nebo
s pomocí počítače (Berman, Evans a Chatterjee, 2018, str. 470). Ty představují vizuální
(grafickou) reprezentaci místa pro prodej zboží, zaměstnance a zákazníky, ale také pro
kategorie produktů. Zároveň mohou navrhnout i umístění in-store nástrojů.
Store design může mít také experimentální charakter. Nejčastěji se setkáváme
s technikou, která se označuje theming. Je to zážitková marketingová technika využívaná
mnoha obchody, nákupními středisky a podniky poskytujícími služby. Principem themingu
jsou prvky, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly určitému příběhu, ve kterém hraje
zákazník roli (Ebster a Garaus, 2015, str. 171-172). Využívána je zejména u designu
restaurací. Výhodou takového zpracování je to, že lidé tímto způsobem mohou navštívit
jiné časové období či místo, aniž by museli cestovat daleko. Součástí daného tématu by
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měly být fyzické atributy prostředí (rozložení, barva, architektura), všechny emoční a
kognitivní podněty (zvuky, vůně), zaměstnanci (kostýmy, líčení) a prodávané výrobky.
Technika Theming dává subjektu jedinečný význam, odlišuje ji od konkurence, a tím se
pro zákazníky stává atraktivnějším.

1.6 Vizuální merchandising
Pojem merchandising je odvozen z anglického merchandise, což v překladu
znamená zboží. Charakterizujeme ho jako soubor opatření, která umožňují ovlivnit to,
jakým způsobem zákazníci vnímají zboží v místě prodeje. Dále také podporuje
spotřebitelské chování a často navyšuje prodej (Jesenský a kol., 2018, str. 292).
Komerční prostory jsou navrženy tak, aby přilákaly pozornost zákazníků. Vizuální
merchandising se soustředí na jejich vnitřní i vnější prostředí. Jedná se o disciplínu, která
se snaží zobrazit produkt takovým způsobem, aby po vizuální stránce působil co
nejlákavěji. Vizuální merchandising je „řečí obchodu“ – jak prodejce komunikuje se
zákazníky prostřednictvím vizuální prezentace (Ebster a Garaus, 2015, str. 83). Cílem je,
aby zákazník v obchodě strávil co největší množství času. Strávený čas se může díky
vizuálnímu merchandisingu stimulovat, stejně jako zákazníkovo nákupní chování (Berman,
Evans a Chatterjee, 2018, str. 464). Důležitými faktory jsou v této situaci typy osvětlení,
vizuální organizace produktů, in-store značení, hudba hrající v pozadí, barva zdí, grafické
zpracování, druhy podlahy a in-store videa na obrazovkách. Uspořádání jednotlivých prvků
interiéru ovlivní celkový vzhled prostoru, a proto je důležité, aby strategie vizuálního
merchandisingu ladila s ostatními prvky interiérového designu obchodu. Společně s
prostorovou atmosférou a architektonickým rozložením by měla vytvářet ucelený
harmonický obraz. Tony Morgan ve své publikaci o vizuálním merchandisingu poukazuje
na to, že aby byl in-store vizuální merchandising efektivní, zákazníkům se v komerčním
prostoru musí snadno nakupovat, každý produkt lze jednoduše nalézt a in-store značení je
jasné a informativní (2016, str. 118). Zákazníkovi by mělo být jasné, kudy se v komerčním
prostředí má pohybovat a jednotlivé in-store nástroje by ho měly přimět se na určitých
bodech zastavovat a dělat nákupní rozhodnutí.
Ebster a Garaus využívají základní principy odvozené z psychologie vnímání, které
napomáhají zvýšit atraktivitu vzhledu místa (2015, str. 105-113). Jedním z nich je jednota.
Pokud se k sobě budou jednotlivé prvky v prostoru hodit, zákazník je po příchodu bude
vnímat jako harmonický celek. Lidé obecně hodnotí prvky, které k sobě vizuálně patří,
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jako krásné. Strategie vizuálního merchandisingu proto využívá sjednocené designové
principy v podobě využití barev, dekorací či symetrie. Obecně známé tvrzení „méně je
více“ má také v rámci navrhování prostoru své opodstatnění.
Druhým principem je rovnováha. Existují dva druhy – rovnováha konkrétního
očekávání zákazníka a optická rovnováha. V prvním případě se zkoumá, do jaké míry se
naplní zákazníkova očekávání z vizuálního prostředí obchodu. Pokud po vstupu dovnitř
jeho očekávání nebudou naplněna, bude obchod vnímat jako nevyvážený. Optická
rovnováha se týká uspořádání všech prvků v obchodě pomocí symetrie i asymetrie.
Správné uspořádání navodí harmonický a strukturovaný dojem.
Spolu s vyvážeností je v kontextu vizuálního merchandisingu klíčový také rytmus.
Rytmus vede zrak zákazníka od jednoho produktu ke druhému určitým způsobem. Právě
tento způsob je jeden z nástrojů, který umožňuje ovlivňovat pohyby zákazníka. Příkladem
je třídění produktů podle barvy. Pokud jsou seřazeny od nejsvětlejší po nejtmavší, zákazník
je na základě své zkušenosti přejede pohledem.
Úměrnost je důležitým prvkem nejen při navrhování architektonických staveb, ale
také v rámci interiéru komerčního prostoru. Konkrétně se nejčastěji setkáváme s principem
zlatého řezu. Pokud bude mít nábytek, obrazy a jiné prvky správné proporce, budou
vnímány jako estetičtější.
Lidé se v obchodě pohybují různými směry. To znamená, že přichází do kontaktu
s produkty z různých vzdáleností. Obecně jsou vizuální podněty vnímány jako celek a
v rámci interiéru by měly být dobře viditelné z každého úhlu pohledu. K dosažení
harmonického obrazu se každá oblast prostoru dělí do zón s určitými funkcemi. Stropní
zóna primárně slouží k orientaci v obchodě prostřednictvím informačního značení, protože
si jí lidé zpravidla všímají zdálky. Bližší pohled zprostředkovává přehledová zóna, která
zákazníkům poskytuje přehled o sortimentu z maximální vzdálenosti 6 metrů.
Nejdůležitější je potom zóna prezentace produktů, ke které mají zákazníci nejlepší přístup,
pokud stojí přímo před regálem s produkty. Aby bylo dobře viditelných co nejvíce
produktů, měly by být vystaveny od středu místnosti ke zdi v pořadí od nejmenších po
největší. Takové uspořádání svým vzhledem připomíná amfiteátr, proto se mu také říká
„princip arény“.
Cílem prezentace produktů je přehlednost a srozumitelnost, která zákazníkům
umožní nalézt to, co hledají. Obecně je vhodné udržovat vizuální merchandising
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jednoduchý a vyhnout se zbytečně komplikovaným principům. Spotřebitelé obecně
vnímají snadno zpracovatelné informace jako atraktivnější. Zároveň poté zažívají pozitivní
emoce, které vedou k pozitivnějšímu hodnocení obchodu.

1.7 Smyslový marketing
Jelikož až 80 % nákupních rozhodnutí vzniká impulzivně, stimulace zákazníkových
smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a hmat) je jednou z možností, jak může obchod tuto
skutečnost podpořit a ovlivnit tím nákupní chování spotřebitelů. Cílem smyslového
marketingu je navození pozitivního zážitku při nakupování a vytvoření emoční vazby na
místo prodeje (Vysekalová, 2014, str. 164-166). Vývoj smyslového marketingu ukazuje, že
stimulace smyslů se dostává stále více do popředí firemních marketingových strategií.
Prostřednictvím smyslových strategií a projevů může firma vytvořit nejen image značky,
ale také povědomí o značce, které se přímo vztahuje k zákazníkově identitě. Z tohoto
důvodu by měl být smyslový marketing firmy strategicky založen na všech pěti lidských
smyslech (Hultén, Broweus a van Dijk, 2009, str. 2-6). Krishna ve své publikaci o
senzorickém marketingu poukazuje na to, že produkty samy o sobě mají smyslnou povahu.
Pokud bude místo prodeje zdůrazňovat jejich smyslnost, zvýší atraktivitu produktů pro
spotřebitele. „Senzorické aspekty produktů (dotek, chuť, čich, zvuk a vzhled) ovlivňují naše
emoce, vzpomínky, vnímání, preference, vybírání a spotřebu“ (2010, str. 2). Vytváření
nových vjemů či pouhé zdůraznění stávajících vjemů tedy může značně ovlivnit, jak
atraktivní je pro nás produkt nebo služba.
Přizpůsobení atmosféry v obchodě vyžaduje konkrétní zaměření na jednotlivý
smysl, nejlepších výsledků smyslového marketingu ale dosáhneme při zapojení všech pěti
smyslů dohromady (Stahlberg a Maila, 2010, str. 81). Tímto způsobem se docílí nejvyšší
intenzity stimulace zákazníkových pocitů, protože v průběhu nákupního procesu vnímá
prostředí, produkty a služby více smysly. Boček, Jesenský a Krofiánová rozvíjí myšlenku,
že stejně jako jsou lidské smysly úzce propojeny a ztráta jednoho z nich nějakým
způsobem ovlivní i ostatní, v dnešní době existují multisenzorické metody, které ovlivňují
několik smyslů zároveň (2009, str. 51). Čím je stimulace smyslů intenzivnější, tím trvalejší
bude mít důsledky na spotřebitelské chování.
Okolní prostředí ve vysoké míře ovlivňuje spotřebitelské chování, záleží však také
na osobnosti nakupujícího. Ebster a Garaus rozlišují mezi dvěma typy nakupujících –
hledající vzrušení a vyhýbající se vzrušení (2015, str. 120). Zatímco ti hledající vzrušení
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ocení, když je prostředí obchodu zábavné a výrazné (intenzivní vůně, hlasitá hudba, jasné
barvy), vyhýbající se vzrušení lze charakterizovat opačným způsobem. Oceňují klidnou
nákupní atmosféru a míra předávaných informací by měla být na nižší úrovni. Luxusní
restaurace se často snaží vytvořit neokázalou a příjemnou atmosféru, která svým hostům
umožní odpočívat a relaxovat. Na druhé straně restaurace s rychlým občerstvením často
používají mírně nepohodlný nábytek a výrazné barvy, aby zabránily dlouhému zdržení
zákazníků.

1.7.1 Vizuální marketing
Zrak v rámci smyslového marketingu dominuje, protože jeho prostřednictvím
vnímá člověk až 80 % vnějších informací (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, str. 51).
Přibližně jedna čtvrtina lidského mozku zpracovává vizuální podněty. Pokud je člověku
prezentován vizuální a sluchový obsah současně, vizuální části bude přikládána větší
důležitost (Pradeep, 2010, str. 42). Do jisté míry tedy naše porozumění vychází převážně
ze způsobu, jak se na svět díváme.
Barvy a osvětlení hrají v rámci in-store marketingu nejvýraznější roli. Musejí být
nápadné a upoutat pozornost potenciálních či stálých zákazníků. Obchod v nich tedy musí
vyvolat zájem se přiblížit a vejít dovnitř. Barvy v interiéru obchodu mohou značně ovlivnit
nejen jeho celou vizuální atmosféru, ale také podobu jednotlivých objektů v interiéru.
Barevná plocha je může měnit podle odstínů a světelnosti. Čím je odstín světlejší, tím se
zdá být barevná plocha větší. Tmavší a sytý odstín zase může způsobit to, že se objekt zdá
být těžší. Barvy ovlivňují také pohyb. Teplé odstíny mají přibližovací schopnost, zatímco
chladné odstíny oddalující. Pokud se vrátíme ke stimulaci emocí zákazníků, Barvy je
mohou zintenzivnit či zeslabit. V praxi pozorujeme syté a teplé barvy v prodejních místech
vyžadující zvýšenou aktivitu zákazníků a studené pastelové barvy v prostorech, které
vyžadují odpočinek (Boček, Jesenský a Krofiánová, 2009, str. 52).
Osvětlení v obchodě může být přínosnější než pouhé nasvícení tmavých míst.
Systém osvětlení může zvýraznit zboží a skrze vyvolání určité atmosféry vylepšit celkovou
image obchodu. Vhodné osvětlení má proto schopnost pozitivně ovlivnit nákupní chování
zákazníků. I když je prvotní funkcí správného osvětlení zachování přesného barevného
zpracování produktu, přidanou hodnotou je vyvolání například pocitu vzrušení (Levy,
Weitz a Grewal, 2019, str. 452).
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1.7.2 Sluchový marketing
Zvukovým podnětům je člověk vystaven každý den. Část toho, co slyšíme, přitom
pochází z oblasti marketingu. Prakticky ve všech odvětvích marketingu se ke komunikaci a
přesvědčování spotřebitele používá zvuk. V některých případech je zvuk zásadním
aspektem zážitku z produktu. Příkladem takového aspektu je otevření lahve od piva za
doprovodu výrazného zvukového zážitku. V rámci smyslového marketingu se věnuje
pozornost zvukům, které mohou přitahovat pozornost zákazníků. Dále se zkoumá, jaké
mají zvuky dopad na jejich náladu, a také na povědomí o značce (Krishna, 2010, str. 137).
Zvuk se dlouhodobě uplatňuje v masovém marketingu. Od počátku dvacátého
století se používá ke komunikaci zpráv a vytváření povědomí o značce a jejích produktech.
Slyšení je neustále aktivní smysl a nelze jej vypnout. Rozlišujeme mezi sluchem a
poslechem. Zatímco sluch přijímá uchem zvuk bez naší kontroly, poslech vyžaduje naše
soustředění (Hultén, Broweus a van Dijk, 2009, str. 67-68). Pokud je zvuk součástí
produktu, zákazník mu bude věnovat větší pozornost na rozdíl od hudby hrající v pozadí
restaurace.
Slyšení v obecné rovině umožňuje člověku, aby si vybavil hluboké nostalgické
vzpomínky ve spojení s vysoce emotivními zážitky (Pradeep, 2010, str. 51). Zásadním
systémem zvuků k ovlivnění emocí zákazníků je hudba. V obchodě si hrající hudby
v pozadí všimne většina nakupujících a téměř polovina z nich tvrdí, že opustí obchod,
pokud se jim nelíbí. Hudbu je však možné průběžně měnit, a proto se podle částí dne
v některých komerčních prostorech střídají žánry (Levy, Weitz a Grewal, 2019, str. 452).
Studie publikovaná v periodiku Psychology and Marketing ukázala, že skrze přehrávanou
hudbu lze ovlivnit chování zákazníků a jejich vnímání času. Pokud v restauraci hraje hudba
v rychlém tempu, hosté se stravují rychleji a rychleji také odcházejí, což umožňuje vyšší
fluktuaci návštěvníků. Nejčastěji se tato metoda využívá u fast foodových restaurací nebo
v klasických restauracích v době oběda, kdy je vysoká návštěvnost. Pomalejší hudba se
často pouští u večeří, aby zákazníci zůstali déle a objednali si více (Oakes, 2003, str. 685705).

1.7.3 Čichový marketing
Ze všech pěti smyslů má čich nejvýraznější vliv na emoce. To je dáno tím, že
nervová zakončení spojující nos a mozek jsou přímo napojena na limbický systém, který je
odpovědný za okamžité emoční reakce (Ebster a Garaus, 2015, str. 131-132). Vůně
15

ovlivňuje náladu a emoce zákazníka. Pokud je vůně ve shodě s hudbou, může
v zákazníkovi vyvolat pocity vzrušení a spokojenosti. Navoněné prostředí dokonce
ovlivňuje i zákazníkovo vnímání času. Pokud se pohybuje v navoněném obchodě, bude mít
pocit, že v něm strávil méně času než ve skutečnosti. To samé platí i v opačném případě
(Levy, Weitz a Grewal, 2019, str. 452).
Stále více obchodů využívá vůně, které se pro ně staly specifickými, aby se odlišily
od konkurence. Vůně nejen zvýrazní jedinečnost obchodu, ale může také zlepšit náladu
nakupujících. Důležité je, aby se daná vůně do prostředí hodila. Nestačí tedy, aby byla
pouze příjemná (Ebster a Garaus, 2015, str.132). Před implementací vůně do komerčního
prostoru je důležité porozumět tomu, čím se ambientní vůně vyznačují. Levy, Weitz a
Grewal ve své publikaci popisují všech 6 základních druhů ambientních aromat. Citrusová
vůně působí omlazujícím a energickým dojmem. Vůně květinová se často vyskytuje
v luxusních módních buticích a klenotnictvích kvůli sofistikovanému motivu. Outdoorová
vůně je vhodná pro přírodní obchody, protože působí svěže a čistě. Povznášející a
mladistvá je ovocná vůně, se kterou se nejčastěji setkáme v obchodě s módou. Vzdušná
vůně působí lehce a svěže, a proto se hodí pro menší obchody. Poslední vůně, gurmánská,
je spojena s jídlem a vzhledem k navození domácí atmosféry se využívá v obchodech
s potravinami a nádobím. Zmíněné vůně lze kombinovat v rámci jednoho subjektu a
mohou se implementovat do různých oddělení obchodu, aby se docílilo konkrétní
stimulace. (2019, str. 453).

1.7.4 Chuťový marketing
Chuť je vnímána pomocí chuťových pohárků na jazyku, i když se nachází i na patře
a v krku. Ženy mají více chuťových pohárků než muži, což je dělá citlivějšími na příchuti
(Hultén, Broweus a van Dijk, 2009, str. 114-119). Chuťový zážitek lze ovlivnit
deskriptivními názvy jídel pomocí smyslových výrazů. Ukázalo se, že v závislosti na této
praktice se zvýšil prodej v restauracích o 27 procent. Deskriptivní názvy jídel navíc zvyšují
očekávání restaurace a jejího jídla. Způsob, jakým restaurace své jídlo prezentují, je
důležitý při zkoumání chuťového zážitku. Kontrast barev při podávání jídla je jedním
z faktorů, které ovlivní zákazníkovu chuť k jídlu. Zatímco steak by se měl podávat na
bílém talíře, kaše by neměla být na bílém, ale na kontrastním kusu nádobí.
Chuťový marketing si klade za cíl naplnit očekávání zákazníka. Název a prezentace
jídla tedy musí odpovídat představě. Jídlo musí mít lákavou vůni, správné vyvážení
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dochucovacích složek ve vztahu k potravinám, kombinaci pevných a jemných konzistencí
a bohatou chuť (Ibid, str. 120).
U potravinového odvětví je důležitý realismus. Zákazníci poznají falešný vzhled
produktů a ocení tedy autentické zobrazování. Kvalitní fotografie jídla je v mnohých
případech více stimulující než deskriptivní název (Pradeep, 2010, str. 50). Stimulace touhy
a chuti k jídlu se také docílí zobrazením produktu, který v daném okamžiku s chutí
konzumuje jiný zákazník.

1.7.5 Hmatový marketing
Hmat se od ostatních smyslů liší tím, že pro svou funkci nepotřebuje žádný další
prostředek (např. zrak a čich potřebují vzduch). Stimul musí přijít do kontaktu s pokožkou,
pokud má být vnímán hmatem (Krishna, 2009, str. 18). Zatímco jiné smysly, jako je
například zrak, mohou současně vnímat více podnětů najednou, hmat vnímá pouze jeden
podnět samostatně. V tomto faktu spočívá jeho omezení.
Hmat nám umožňuje zjistit, jakou formu mají objekty kolem nás. Prostřednictvím
dotykového zážitku z minulosti jsme schopni poznat, že je předmět ostrý nebo míč kulatý,
aniž bychom se jich dotkli. V této situaci mohou firmy pozorovat příležitost vytvářet image
značky spojenou s dotykovými dojmy na základě smyslových zážitků zákazníků.
Dotykový zážitek může pozitivně ovlivnit vnímání produktu v případě, že k němu chybí
nějaké informace (např. o vlastnostech produktu). Nedostačující vizuální informace
podněcuje touhu se produktu dotknout. Po doteku získává zákazník větší ochotu
nakupovat. (Hultén, Broweus a van Dijk, 2009, str. 136-148). Nakupování pomocí
hmatového smyslu lze nejlépe uplatnit v oblasti módy. Zákazníci se při výběru oblečení
zaměřují na pocit materiálu na pokožce a samotné vyzkoušení kusu oblečení představuje
prvotní zkušenost s produktem a tím podporuje nákupní rozhodnutí.
Pomocí hmatového marketingu se zvyšuje šance na impulzivní nákup. Jelikož je
založen na skutečnosti, že jsou produkty fyzicky dostupné, zákazníkovi se umožňuje
interakce s firmou a produkty, které by ho v jiných případech nemusely oslovit (Ibid, str.
147).

1.7.6 Smyslová kongruence
Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.7, v ideálním případě je stimulace různých
smyslů kombinována, aby se docílilo zesílení vlivu na zákazníka. Slovo kongruence
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představuje shodu a jelikož se zabýváme smyslovým marketingem, smyslové motivy se
kombinují a musí být ve vzájemné shodě (Jesenský a kol., 2018, str. 1398).
Ebster a Garaus rozlišují tři typy smyslové kongruence. V prvním případě záleží na
tom, aby se atmosférické prvky hodily k produktům. Vizuální prvky by měly být ve shodě
s čichovými prvky. Pokud tedy obchod disponuje květinovým aranžmá, pro zesílení
zážitku je vhodné použít květinové vůně. Za druhé, atmosférické prvky musí být dobře
sladěny. Ke shodě se proto přidává také koordinace, protože je cílem vytvořit soudržnou
atmosféru. Pro prostředí, které se prezentuje nízkou úrovní vzrušení se hodí pomalá hudba,
jemná květinová vůně a pastelové barvy. Za třetí, vytvořená atmosféra musí odpovídat
celkovému konceptu obchodu. Zvažuje se image značky, cílová skupinu, motivace k
nákupu i lokace (2015, str. 146-147).

1.8 Vývoj restauračního prostředí
Historický vývoj pohostinství v širokém měřítku úzce souvisí s úrovní soudobé
společnosti i dané epochy. Docházelo k období rozkvětů i úpadků a pohostinství zcela
zanikalo pouze v případě války. Již ve starověku bylo povinností a zvykem, že se
poutníkům poskytne stravování i ubytování zdarma. Faktem ovšem bylo, že cestovat mohli
pouze členové vyšší společenské třídy. Ve starověkém Římě se při stolování poprvé začaly
používat nože a lžíce. Do té doby bylo zvykem stravování rukama. Jídlo se podávalo
v dřevěných a kovových mísách a používaly se párátka z husích brků a ubrousky.
Nižší úroveň stravování s sebou přinesl středověk. V hostincích se v jedné
místnosti na otevřeném ohništi připravovaly pokrmy a zároveň se zde spalo. Co se týče
nábytkového vybavení, používaly se lavice a stoly, které se na noc vyklidily, aby si hosté
mohli ustlat na podlaze přikrytí slámou. V sídlech šlechty byla úroveň stravování naopak
vysoká. Začala vznikat první pravidla stolování, která spočívala například v tom, že
hostitel sám krájel u stolu jednotlivé porce, nebo se nabízely pokrmy z mís. Někdy se mísy
s pokrmy položily na stůl a zákazníci se sami obsluhovali (Salač, 1980, str. 6).
Na českém území se vývoj restauračního prostředí pohyboval v závislosti na vývoji
evropském. Zároveň byl ovlivňován rozvojem naší země a jednotlivými odvětvími, jako
jsou obchod či doprava. Po první světové válce spolu s rozvojem soukromého podnikání
přibyly pracovní příležitosti v gastronomickém odvětví a Praha se stala centrem
společenského života. Lidé hojně navštěvovali hospůdky, restaurace, bary, kavárny i
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kabarety. Ještě většího rozmachu restauračních služeb se dostalo ve dvacátém století, kdy
společnost zbohatla a oblast gastronomie výrazně posílila svou funkci na trhu. Krize přišla
až v souvislosti s druhou světovou válkou a následnou politikou, kdy došlo k výraznému
útlumu pohostinství a ostatních služeb. Vlivem řízení státu se značně omezil počet
gastronomických provozoven a mezinárodní funkce úplně vymizela. Socialistické období
s sebou dále přineslo velké organizační rozdělení. Pracovníci v gastronomii se však i
navzdory ztíženým podmínkám a centrálnímu řízení snažili zachovat úroveň českého
pohostinství. S nástupem privatizace a soukromého podnikání na počátku devadesátých let
vzniklo mnoho restaurací, hotelů a dalších provozoven. Jelikož se zařízení dostala zpět do
rukou soukromých vlastníků, začaly vznikat nové architektonicky zajímavé budovy a nové
způsoby provozování. (Zimáková, 2007, str. 5-6). Příkladem takového provozování jsou
franšízy, které jsou pobočkami patřícími pod mezinárodní síť. K nim řadíme potravinové
řetězce rychlého občerstvení (McDonald’s, KFC) a další mezinárodní obchody.
Vývoj restauračního prostředí je ovlivňován také zaváděním nových technologií, a
to například zaplacením účtu pomocí QR kódu. Taková funkce má mnoho výhod, protože
se předchází dlouhému čekání na příchod číšníka nebo situaci na schůzkách, kdy se
domlouvá, kdo z dvojice zaplatí účet. Obecně QR placení usnadňuje celkový zážitek
zákazníka a má velký potenciál se postupně zavést ve všech restauracích.
Stále větší důraz se také klade na zdravou výživu a biopotraviny. Restaurace proto
vzhledem k této situaci uzpůsobují svou nabídku. Globálně vždy platilo, že české
pohostinství mělo dobré jméno, a to platí i v dnešní době. Česká republika jako taková je
v zahraničí známá především díky úspěchu v pivovarnickém průmyslu.

1.9 Český restaurační interiér
Interiérový design na českém území byl poměrně různorodý. Designerské práce
vycházely nejen z tradic naší země a představy, jak by kvalitní práce měla vypadat, ale
také z vlivů, které se k nám dostaly ze světa, a které byly následně přizpůsobeny našim
poměrům (Žižková, 2000, str. 8-11). Privatizace s sebou přinesla mnohé změny. Na
českém území nesměly chybět pivnice, hospody, restaurace, kavárny a malé bary. K těmto
provozovnám se přidaly také pizzerie, které mnohdy vznikaly v dosud nevyužitých
prostorách v centrech měst, a celosvětová rychlá občerstvení („fast food“ řetězce). Některé
restaurace si příliš nezakládaly na vzhledu a pouze plnily funkci sídlištních restaurací.
Mohly bychom ale také naleznout restaurace, které měly skutečné poslání a změnily se na
19

provozovny typu pivní klub.
Na příkladu si můžeme ukázat, jakou podobu měly restaurace na přelomu století.
V roce 1999 se v rámci snahy vytvořit řetězec kosmopolitních barů pro mladé lidi podařilo
realizovat bar a restauraci Potrefená husa na Vinohradské třídě (Červenka, Brnada a
Marek, 2000, str. 58). Autoři měli za cíl vytvořit příjemné a přátelské prostředí v parteru
secesního domu. Restaurace byla postavena do tvaru písmene „L“, přičemž přední část je
rušnější a zadní intimnější. Vizuálním dominantním prvkem byl mohutný bar, nad nímž
vynikala široká nabídka lahví s alkoholem. Kosmopolitní nádech dávaly celému prostoru
malé obrazovky nabízející televizní přenos (např. sportovních utkání) pro hosty usazené na
baru. Ti byli usazeni na vysokých židlích, které plní funkci možné konverzace
s procházejícími zákazníky či lidmi sedícími vedle nich. Několika úrovňové podlahy plnily
stejnou funkci zpřístupnění konverzace. Osvětlení prostoru bylo divadelně laděné a
podporovalo přítomnost živé hudby v restauraci.
Co se týče nábytku, modernistická tvorba dvacátého století byla kritizována,
protože architekti tehdy projektovali byty pro hromadnou výrobu a nezabývali se příliš
individuálními přáními lidí. Funkcionalistická architektura zkoumala bydlení jako soubor
funkcí, který měl zajistit kvalitní standard i nemajetným vrstvám (Kanická, Holouš, 2011,
str. 10). Postupem času však v oblasti designu přestala být žádanou, i když byla její
velkosériová výroba výhodná. Období postmodernismu bylo význačné tím, že se autoři
snažili navrátit architektuře humanitu. Často proto tvořili nábytek za použití přírodních
zdrojů, ale nesmyslného tvaru. Z jednoduchého nábytku, jako byla židle či stůl, si někteří
návrháři vytvářeli umělecké předměty. Motivací byl také fakt, že se umělecká díla
prodávají za podstatně vyšší cenu. V období socialismu se v oblasti designu vytratil
tradiční charakter, který do té doby založen na tvůrčím hledání hodnot. Už se nedělaly
návrhy, které by byly něčím zvláštní či podněcovaly technologický vývoj. V průběhu
dalších let a období se nábytkové umění vyvíjelo nezávisle a už tedy neplatilo, že by pro
určitou etapu byl charakteristický jednotný vývoj (Dlabal, 2000, str. 285-288).
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PRAKTICKÁ ČÁST
2 Restaurace Spojka Karlín
V červnu 2019 byla v Karlíně otevřena nová restaurace s názvem Spojka Karlín.
Jedná se o první restauraci v České republice, která se zabývá flexitariánstvím. „Její hlavní
myšlenkou je, aby se všichni, kteří si přejí zasednout společně k jednomu stolu, najedli
dobře. Milovníci masa, vegetariáni, vegani, celiaci, nebo cukrovkáři... Aby nikdo nemusel
dělat při volbě jídla ústupky v kvalitě a aby se všichni najedli spolu, u jednoho stolu“
(Spojka-karlin, 2019). Kvalita potravin je pro filozofii restaurace tím nejdůležitějším
prvkem. Flexitariánství definujeme jako způsob stravování, ve kterém člověk jí primárně
bezmasou stravu, ale příležitostně si maso dopřeje (Flexitarian, 2021).
Tisková zpráva restaurace Spojka Karlín se ve velké míře zabývá právě
potravinami a jejich původem. Jednatel firmy Andrej Zaitsev uvádí: „Nepoužíváme
prakticky žádné průmyslově zpracované potraviny či rafinovaný cukr. Naopak se snažíme
používat naklíčené luštěniny a hodně fermentujeme. Například kombuchu, zázvorové pivo,
okurky, červenou řepu, zelí nebo kvašáky. Zároveň nás baví bořit předsudky a ukazujeme,
že to jde i jinak! Spojujeme se proto s dodavateli, kteří věří stejným hodnotám jako my.
Například vajíčka odebíráme z rodinné farmy pana Kubáta, kde mají́ slepice téměř jeden
hektar vlastního volného výběhu. Veškeré maso, které se zde podává, je v bio kvalitě nebo z
volného chovu, šunku nám v Maso Domů dokonce připravují exkluzivně pouze pro nás, a
to bez cukru a bez přidaných konzervantů. Další maso odebíráme z BioParku, do kterého
je zapojeno několik desítek českých ekofarem z podhorských oblastí. A bílým cukrem u nás
krmíme pouze tibi krystalky a kombuchu. Projekt REkrabička nám pomáhá vyřešit obaly
na jídlo s sebou. A pivo podáváme čerstvé a nepasterizované rovnou z minipivovaru
Záhora.“
Spojka Karlín má otevřeno každý den. Zákazníci proto mohou využít bohaté
nabídky snídaně a obědu. Večeře se připravují každý den do jedenácté večerní hodiny
kromě neděle, kdy restaurace zavírá v šestnáct hodin. Pravidelná je také nabídka poledních
nutričně vyvážených jídel, přičemž se aktuální menu zveřejňuje na web restaurace,
Instagramový a Facebookový profil. Večery v restauraci probíhají za přítomnosti dobrého
vína a hlavních jídel, která se dají přeměnit na vegetariánskou, veganskou nebo masovou
verzi.
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Druhým dominantním prvkem značky Spojka Karlín je interiérový design, který
stravovací filozofii značky vizuálně podporuje. Na první pohled je zřejmé, že interiér zdobí
několik stovek rostlin, zejména v oblasti stropu. Designu restaurace se bude dále
podrobněji věnovat kapitola 3.

3 Deskriptivní analýza
3.1 Design exteriéru restaurace
Vnější designové faktory vytvářejí první dojem, který si zákazník udělá. Během
několika vteřin se rozhodne, zda do obchodu vstoupí, nebo ne. Hlavním cílem
exteriérového designu by tedy v první řadě mělo být přilákání pozornosti zákazníka.
Druhotné je potom vytvoření vizuálu, který je pro zákazníka lákadlem (Ebster a Garaus,
2015, str. 55). Spojka Karlín se nachází v moderní čtvrti Karlín v Praze. Jelikož je
obklopena moderními budovami, zelení s květinami a širokými ulicemi, harmonicky
dotváří atmosféru (viz příloha č. 1).
Restaurace disponuje prostornými francouzskými okny, která se linou po celé délce
stavby v přízemí budovy (viz příloha č. 2). Takový prvek podporuje vzdušnost a
prostornost celého objektu. V prostorách u hlavního vchodu do restaurace je možné
posedět na venkovní zahrádce, protože jsou k dispozici venkovní stoly a židle
v jednoduchém minimalistickém designu. U každého francouzského okna jsou také
květináče s rostlinami, aby se skrze exteriér doplňovalo rostlinné prostředí interiéru. Horní
okraje oken zase zdobí stříšky šedé barvy s logem restaurace a jsou ozdobeny řetězovými
světýlky pro noční nasvícení.
Spojka Karlín disponuje dvěma vchodovými dveřmi. Druhé se nachází v ulici
Pernerova (viz příloha č. 3). Nicméně z této strany vchod působí nenápadně, a kromě
dominantní stříšky vizuálně zapadá do proskleného designu budovy. Francouzská okna
v hojném rozmístění po celé šířce budovy připomínají velkou zrcadlovou síť.

3.2 Design interiéru restaurace
Co se týče celkové architektury prostoru, stavební konstrukce zůstala uchována,
stejně jako elektrické dráty, kovové, betonové a cihlové prvky. Ve spojení s neonovými
nápisy (bar, kuchyň, Spojka) zastupují industriální styl. Ten je ovšem obohacen o přírodní
motivy, jako jsou různorodé barvy látek potahujících nábytek, dřevěné prvky a
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všudypřítomné rostliny. Celý harmonický prostor vizuálně spojuje člověka a přírodu.
Po příchodu do restaurace se zákazníci zastaví v malé prosklené místnosti s pultem,
kde vyčkají příchodu zaměstnance, který je usadí ke stolu (viz příloha č. 4). Už v této
místnosti se ale zákazníkovi naskytne pohled do většiny prostoru restaurace. Jelikož je
postaven čelem k mohutnému baru, může jeho zrak putovat nejprve tímto směrem (viz
příloha č. 5). Bar je dominantním prvkem prostoru. Je lemovaný parketou, která svým
směrem a vzorem odpovídá parketám na podlaze. Tato mohutná konstrukce navozuje
dynamickou atmosféru tím, jak je bar diagonálně vsazen do podlahy. Jistým způsobem
odděluje jídelní prostor a zónu naproti kuchyni, která je útulnější a schovaná za mohutnou
barovou zdí.
Prvek, který restauraci odlišuje od ostatních, je přes 400 stojících a visících rostlin.
Tím, že rostliny visí ze stropu a rozprostírají se ve vzduchu, vytváří přírodní a svěží
atmosféru (viz příloha č. 6). Rostliny jsou v rámci interiérového prostředí náročné na
údržbu a každý týden se musí každá rostlina zvlášť zalévat. Pomáhají také různé
zvlhčovače vzduchu, jejichž výhodou je také navození exotické atmosféry pro zákazníky.
Toalety jsou unisexové a zákazník se k nim dostane skrze uličku ze strany kuchyně
(viz příloha č. 7). Dominantním prvkem je prostorné umyvadlo s industriálními kohoutky.
Kulaté zrcadlo uprostřed francouzského okna umožňuje dobře osvětlený pohled a
zákazníci také dobře vidí do ulice.
Kuchyň je označena velkým neonovým nápisem „kuchyň“ a nalezneme ji za
restauračním barem. Kuchyň funguje jako samostatná místnost a jelikož je obestavěna
cihlami a ozdobena visícími rostlinami, vizuálně připomíná samostatný dům, který je
uvnitř budovy (viz příloha č. 8). Nicméně cihly a rostlinné motivy k sobě dobře ladí a
společně vytvářejí domácí atmosféru. Naproti kuchyni se také nachází útulná část
restaurace vhodná k odpoledními pití kávy nebo večernímu pití vína. Kontakt zákazníků
s kuchaři je příjemným zpestřením.

3.3 Multisenzorická komunikace restaurace Spojka Karlín
3.3.1 Stimulace zraku v restauraci
Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.7.1, prostřednictvím zraku vnímá zákazník až 80
% vnějších informací. Nejvýrazněji můžeme stimulovat zrak pomocí barev a osvětlení.
Pomocí odstínů barev lze zacílit změny velikosti podnětů v interiéru. V restauraci Spojka
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Karlín se pracuje s kontrasty. Zatímco je interiér olemován prostornými francouzskými
okny a vysokými stropy s dynamickou rostlinnou výzdobou, použité materiály jsou tmavé,
tím pádem by měly prostor opticky zmenšovat. Jelikož je ale průchod venkovního světla
silný a dispoziční řešení interiéru prostorné, neděje se tak.
Osvětlení rozprostřené mezi rostliny a pověšené nad stoly, využívá teplých odstínů,
které opticky přibližují. Pokud se zaměříme na rozmístění zón interiéru, všimneme si také
změny osvětlení. Samostatné stropní lampy visí nad stoly v útulných místech, zatímco
v hlavním prostoru jsou světla rozmístěny náhodně mezi rostlinami. Útulnost míst je tedy
vizuálně podpořena teplým světlem a oblast poledního shonu naopak ve větší míře využívá
venkovní přirozené světlo.

3.3.2 Stimulace sluchu v restauraci
Sluchovým vjemům jsme neustále vystavováni a v marketingové praxi se může
zkoumat to, jakým způsobem zvuk ovlivňuje naše emoce. V kapitole 1.7.2 bylo řečeno, že
odlišujeme sluch od poslechu. Poslech je totiž aktivita, která na rozdíl od sluchu vyžaduje
naši pozornost.
V restauračním prostředí je sluch stimulován pouštěním hudby. Spojka Karlín má
vlastní playlist, který se mění v průběhu dne. Ráno, kdy jsou lidé ospalí a přichází na
snídani či brunch, se pouští ambientní, pomalá hudba. Zákazníci nemusí nikam spěchat a
čím déle času v restauraci stráví, tím více jídla si koupí. V době oběda se pouští energická,
rychlá hudba, často žánr elektro swing. Její výhodou je to, že stimuluje zákazníka
k rychlejšímu pohybu, což znamená, že oběd sní rychleji a uvolní místo pro dalšího
zákazníka v čase polední špičky. Kolem šesté večerní hodiny se žánr opět mění a na řadu
přichází pomalé písničkářské melodie. Cílem je zpomalit zákazníky a umožnit jim pocity
relaxace, protože mají za sebou náročný pracovní den. Pozdě večer se znovu pouští
moderní energická hudba. Lidé mají náladu si užívat a po odpoledním uvolnění zažít něco
příjemného.

3.3.3 Stimulace čichu v restauraci
Vůně je jedním z nejvýraznějších stimulantů emocí a pokud se shoduje s hudbou,
má potenciál pozitivně ovlivnit zákazníkovy pocity a úroveň vzrušení. Kapitola 1.7.3 se
věnovala tomu, že se stále více obchodů snaží implementovat konkrétní vůni, aby ji
zákazník ucítil a automaticky přiřadil ke značce.
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Interiérem restaurace Spojka Karlín se line svěží, ale nenápadná vůně rostlin.
Provozovatelé nepoužívají syntetické vůně, ale pouhý zvlhčovač vzduchu. Jde jim
primárně o to, aby se rostlinám dařilo co nejlépe a nevysychaly. Pokud bychom se měli
zaměřit na základní aromata a jejich funkce, ve Spojce Karlín převládají dva typy –
outdoorová a gurmánská. Outdoorová vůně je spojena s rostlinnou výzdobou a navozuje
svěžest a čistotu. Gurmánská vůně zase souvisí s potravinami v restauraci a navozuje
v zákazníkovi pocit domácího prostředí. Outdoorová vůně působí jemně a je těžké si jí
všimnout, pokud se na ni nesoustředíme. Na druhou stranu, z gurmánské vůně se může stát
silný stimul. V ranních hodinách se restaurací line převážně vůně kávy. Před polednem se
před zákazníky usazené blízko kuchyně rozvíjí různé chuti vařeného jídla, nicméně i při
dostatečné blízkosti, není vůně nijak výrazná. To bude asi dáno kvalitními surovinami, se
kterými restaurace pracuje.

3.3.4 Stimulace chuti v restauraci
Stimulaci chuti ovládá Spojka Karlín velmi dobře. Tím, že se tolik věnuje
surovinám a připravuje opravdu nezvyklé pokrmy, její deskriptivní označování jídel má u
zákazníků úspěch. Způsob prezentování jídel je také na velmi vysoké úrovni. Restaurace je
vybavena moderními kusy nádobí a stravování prostřednictvím takových designových
kusů je pro zákazníky nevšední zážitek.
Veškeré jídlo si zákazníci v restauraci musí nejprve zakoupit. I když se v restauraci
neuplatňuje přímo gustativní marketing, v rámci čehož se jídlo ochutnává, jejich chuťový
marketing je na vysoké úrovni. Posledním způsobem ovlivnění zákazníkových chuťových
smyslů, je realismus. Ten restaurace uplatňuje například v rámci nadlinkové komunikace
na Instagramu při každodenním sdílení realistických fotek pokrmů. Vysoká kvalita fotek se
zaostřením na jídlo a rozmazaným efektem v pozadí stimuluje naše smysly tak, že na jídlo
dostaneme chuť a do restaurace vyrazíme.

3.3.5 Stimulace hmatu v restauraci
Jelikož restaurace neprodává produkty, se kterými by si mohli zákazníci vytvořit
hmatovou zkušenost, můžeme zkoumat hmatový marketing v souvislosti s použitými
materiály v interiéru. Jak již bylo zmíněno v kapitole o interiérovém designu restaurace,
primárním cílem bylo vytvořit spojení člověka a přírody. Materiály tomuto faktu
odpovídají. Drsné povrchy betonu, kovu a dřeva (např. stůl před kuchyní, který je výrazně
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mohutný) jsou v kontrastu s pohodlným nábytkem a jemnými potahy, které nejen zútulňují
restaurační interiér, ale také nám umožňují prožít chvíle uvolnění a odpočinku.

4 Výzkum
4.1 Metodologie výzkumu
Pro výzkumnou část práce byl vzhledem k povaze a stanovení cílů zvolen
kvalitativní způsob výzkumu. Takový výzkum se vyznačuje tím, že při jeho aplikaci
neuplatňují statistické metody. „V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na
začátku výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo
doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy
kvalitativní výzkum považuje za emergentní nebo pružný typ výzkumu“ (Hendl, 2005, str.
50). Role výzkumníka je v této situaci klíčová, protože analyzuje informace a dedukuje
závěry. Zároveň pozoruje respondentovy reakce, které pohotově analyzuje, a na základě
kterých pokračuje se sběrem dat a analýzou.
V rámci kvalitativního výzkumu byla zvolena metoda semistrukturovaných
rozhovorů. Rozhovor tohoto typu se sice řídí určitou strukturou a výzkumnými otázkami,
způsob, jakým je pokládá však může být libovolný. Tazatel se může na některé okruhy
detailněji doptávat, pokud jsou v rámci zkoumání relevantní (Lune a Berg, 2017, str. 68).
Flexibilita

semistrukturovaného

rozhovoru

umožňuje

tazateli,

aby

kladl

sérii

strukturovaných otázek nezávisle na celkovém výzkumu a získal tím data, která jsou
autentická.
Sběr dat probíhal uvnitř prostoru restaurace Spojka Karlín, Na začátku se vždy
respondent seznámil s tématem hloubkového rozhovoru a byl mu sdělen přibližný časový
rozsah (15-30 minut). Poté mu bylo umožněno, aby se seznámil se základními otázkami
výzkumu, aby si mohl dopředu rozvrhnout, na co se má myšlenkově soustředit, aby
nedocházelo ke zdlouhavým pauzám, ale aby rozhovor plynul. Poslední přípravou před
rozhovorem bylo jeho odsouhlasení nahrávání rozhovoru a jeho následné využití pro
akademickou práci.
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4.1.1 Výzkumné otázky
Cílem uskutečněného kvalitativního výzkumu je odpovědět na tyto otázky:
1. Jakou roli hraje restaurace Spojka Karlín v rámci nákupních zvyků představitelů
cílové skupiny?
2. Jakým způsobem ovlivňuje interiérový design marketingovou komunikaci
restaurace Spojka Karlín?
3. Jak působí nástroje marketingové komunikace restaurace na představitele cílové
skupiny?
Primárním cílem výzkumné části bylo zjistit, jak důležitý je interiérový design v rámci instore marketingové komunikace a jak spotřebitelé reagují na prvky vizuálního
merchandisingu a smyslového marketingu restaurace. Konkrétní tematické okruhy
výzkumu budou dále podrobněji popsány v kapitole 4.1.5.

4.1.2 Výzkumný soubor
Výzkumný soubor byl určen pomocí metody purposeful sampling. Ta představuje
užší výběr respondentů, kteří se zvolí za jistým účelem. Nezáleží tedy na množství
dotazovaných, a v mnohých případech se výzkum provádí pouze s jedním respondentem.
Cílem ale je, aby se daná problematika zkoumala co nejhlouběji (Patton, 2015, str. 104).
Zvoleno bylo celkem šest respondentů ve věku od 22 do 33 let. Osloven byl stejný
počet žen a mužů, aby se docílilo toho, že je výzkumný soubor genderově vyvážený.
Výzkumu se tedy zúčastnili tři muži a tři ženy. Podmínkou výběru bylo, že respondenti
patří do cílové skupiny restaurace, jsou pracujícími či studenty a jejich trvalé bydliště je
Praha. Poslední podmínkou vedení rozhovorů byl fakt, že se rozhovory povedou přímo
v prostorách restaurace. Cílem této skutečnosti je navození co nejlepších podmínek pro
respondenty. Během rozhovoru mohli daný interiér pozorovat a všímat si detailů, na které
by si v jiných případech nevzpomněli.
Jelikož se v analytické části budou jednotlivá data z rozhovoru prolínat, respondenti
byly označeny písmeny A-F. Jejich celé jméno není uvedeno, aby se zachovala jejich
anonymita. Sociodemografické údaje respondentů jsou k dispozici v tabulce na další
straně.
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Tabulka č. 1: sociodemografické údaje respondentů
Respondent

Pohlaví

Rok

Dosažené

narození

vzdělání

Bydliště

Status

Studentka
A (VB)

žena

1997

vysoké školy Praha

Studentka

(Bc.)
Student
B (JL)

muž

1995

vysoké školy Praha

Pracující

(Ing.)
Student
C (KK)

muž

1989

vysoké školy Praha

Pracující

(Ing.)
D (MZ)

žena

1998

Studentka
konzervatoře

Praha

Studentka
E (KF)

žena

1997

vysoké školy Praha
(Bc.)

Pracující
studentka
Pracující
studentka

Student
F (FT)

muž

1988

vysoké školy Praha

Pracující

(Mgr.)

4.1.3 Tematické okruhy rozhovoru
Rozhovor obsahoval pět základních okruhů, přičemž ke každému bylo připraveno
několik otázek a několik doplňujících otázek. První tematický okruh se týkal nákupního
chování respondentů a jejich motivace. Druhý okruh se potom týkal jejich obecného
vnímání interiérového designu ve spojení s restauracemi. Třetí okruh se už konkrétně
zabýval restaurací Spojkou Karlín a snahou bylo zjistit, jaký k ní mají respondenti vztah.
Čtvrtý okruh se týkal vizuálního merchandisingu a smyslového marketingu, ve kterém se
zkoumalo, jak působí na respondentovy smysly. Pátý okruh se věnoval doplňujícím
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faktorům, které jsou pro marketing restaurace zajímavé.
Účastníci výzkumu měli za úkol popsat, jak vnímají jednotlivé prvky restaurace a
jak se uvnitř prostoru cítí. Zkoumalo se, jaké účinky různé podněty mají a co se jim osobně
líbí a nelíbí. Snahou formulace otázek bylo, aby respondent nebyl ovlivňován, ale aby se
prostřednictvím hlubšího přemýšlení docílilo autentických výsledků.

4.1.4 Metoda analýzy dat
Rozhovory se po realizaci musí analyzovat, aby se v kapitole 4.2 mohly
interpretovat. Pro analýzu dat byla zvolena metoda otevřeného kódování. To spočívá
v rozdělení textu na menší celky, kterým se následně přiřadí kód charakterizující daný úsek
textu (Šeďová, 2007, str. 211). Kódování tedy značně usnadní orientaci ve velkém
množství sesbíraných dat. Zároveň zjistíme, jaké informace jsou pro náš výzkum klíčové.

4.2 Interpretace dat
V následných kapitolách se charakterizují nejdůležitější poznatky z rozhovorů a
budou tematicky seřazené, aby byla interpretace přehlednější. První kapitola se bude
věnovat nákupnímu chování představitelů cílové skupiny a jejich motivaci. Poslední
kapitola bude nejobsáhlejší, protože se zaměří na význam in-store marketingové
komunikace a interiérového designu na respondenty.

4.2.1 Nákupní chování cílové skupiny
Nejprve se v rámci výzkumu zjišťovalo, jak často respondenti navštěvují
restaurace. Pět respondentů uvedlo, že chodí do restaurace aspoň jednou týdně. Záleží na
tom, zda zrovna pracují, nebo se do restaurace vydá víc lidí zároveň. Respondent C na
frekvenci návštěvy restaurací uvedl: „Čtyřikrát týdně. Vždycky, když jdu do práce, tak jdu i
do restaurace. Pak jdu většinou se svými kolegy.“ Mezi kritérii výběru restaurace se na
prvním místě objevily recenze. Respondentka E popisuje svá kritéria: „Buď doporučení,
jako od někoho blízkého anebo recenze, že jsem od někoho slyšela o té restauraci, tak si
najdu recenze na webu, jak jsou lidi spokojení, jak tam vaří a taky často koukám na
Instagram, jak ty jídla vypadají. Takže aby tam dobře vařili, aby to bylo hezký a cena mi
zase až tak nevadí. Může to být i luxusní restaurace, ale tu si necháváme spíš na lepší
příležitosti.“ Druhou největší roli při vybírání vhodné restaurace hraje umístění (A, B, F).
Dále respondenti zmiňovali, že se rozhodují i podle toho, jak je restaurace drahá, jestli je
její prostředí čisté, což zjistí nejlépe pomocí recenzí či osobní návštěvy, a také je pro ně
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důležité, jak dobře v restauraci vaří a s kým se půjdou najíst.

4.2.1 Vliv interiérového designu na nákupní chování
Ve druhém tematickém okruhu se zabýváme interiérovým designem. Konkrétně jde
o to, aby respondenti sdělili, jaká mají od restaurace očekávání a jestli splňují vizuální a
praktické náležitosti. Na otázku, zda je pro ně interiérový design důležitý, odpověděli
všichni kladně. Respondenti A, D a F navíc mají od interiéru očekávání v podobě nějakého
zajímavého prvku, který zaujme jejich pozornost.
Jako nejdůležitější prvek interiérového designu vidí respondenti A, B, D, E a F
prostornost a vzdušnost. Prostor pro ně vytváří příjemnější atmosféru a zároveň působí
vizuálně lepším dojmem. Všichni respondenti by si zvolili restauraci jako místo
k uspořádání eventu. Respondentka E vzpomíná na události, kterých se sama zúčastnila:
„Jo, vlastně když jsem i pracovala v PR agentuře, tak jsme pořádaly eventy v restauracích.
Byly to tiskovky pro novináře a mělo to úspěch.“ Výhodu v takovém uspořádání vidí
například v tom, že se nemusí starat o catering a zázemí.

4.2.1 Značka Spojka Karlín
Třetí okruh otázek se týká značky Spojka Karlín a konkrétně toho, jak ji
respondenti vnímají. Do povědomí se respondentům B, C, D a E dostala restaurace
prostřednictvím jejich kamarádů či kolegů z práce. Jinak zmiňovali také Instagramový
profil Spojky Karlín a znalost Karlína.
Všichni respondenti byli obeznámeni s termínem flexitariánství a bylo zřejmé, že
k němu mají kladný vztah a vidí ho jako stravovací návyk s potenciálem. „Mně se to líbí,
protože nemám ráda, když se něco vymezuje jenom například na vegetariánství nebo
veganství. Já normálně jím maso, ale nemám problém s tím, jíst vegetariánský jídla. V
podstatě je dost často vařím, ale je fajn, že si prostě můžeš dát to, na co máš chuť“
(Respondentka D).
Lokaci restaurace zhodnotilo všech šest respondentů velmi kladně. Respondentka F
doplňuje: „Přijde mi to super. Je tady v okolí spoustu kanceláří a obecně je to taková
kulturní čtvrť, která jakoby ožívá, tak mi to přijde fajn.“ Dále ji celkově hodnotí: „Jako
moc hezkou a vlastně ta samotná návštěva je takovým zážitkem, který si člověk užije.“
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4.2.1 Vizuální merchandising a smyslový marketing restaurace
V této fázi se už dostáváme k hodnocení konkrétního vzhledu restaurace. Na
otázku, jaký vizuální prvek respondenty oslovil jako první, zodpověděla většina (A, C, E a
F), že rostliny. Respondent C vysvětluje, jakým způsobem ho zaujaly: „Je tady hodně
zeleně a působí to, jako že jsem v přírodě. Pak se mi líbí i ta zahrádka venku, protože se
tam dá posedět a není tam rušno.“ Celkovou atmosféru restaurace potom hodnotí
respondent B, se kterým byl veden rozhovor v době oběda: „Mírný shon, ale to do
restaurace patří. Jinak hraje tu hudba potichu, propojení s kuchyní, že člověk vidí, jak se
to jídlo dělá, takový interaktivní, a to je asi všechno.“ Vzhledem k velkému počtu zeleně a
vzdušného, proskleného prostředí přirovnaly dvě respondentky atmosféru restaurace k oáze
či džungli. Přirovnání k oáze můžeme chápat jako uklidňujícího místa uprostřed
kancelářských budov této části Karlína.
V rámci zkoumání designu bylo od respondentů vyžadováno, aby poukázali kromě
pozitivních vizuálních prvků i na ty negativní. I když se jim zpočátku v naprosté většině
nechtělo nic kritizovat. Po chvíli přemýšlení zmínili, že se jim nelíbí například příliš
industriální strop (B), neonové nápisy na černé mřížce (D), industriální design toalet (B),
vzorované potahy židlí (C), poskládané židle v oddělené místnosti (A) a nedostatečně
zvýrazněný exteriér budovy (F).
Co se týče orientace v prostoru, pět respondentů považuje za nevýraznější prvek
prostornost (B, C, D, E a F). Respondentka D popisuje, které prvky přispívají k lepší
orientaci: „Určitě to není těmi nápisy, protože si myslím, že bych si stejně všimla, kde je
bar a kde je kuchyň. Ale je to tady prostorný a máš tady ty hlavní prvky – velká kuchyně,
pak tady máš bar a prostě všechno, co potřebuješ mít v restauraci. Tady se prostě nedá
neorientovat. Ale jako jo, je pravda, že někdy jsi v restauraci, kde ty záchody hledáš
dlouho a tady jsou dvě možnosti, tak se prostě jednou spletu a je to.“
Smyslový marketing je v restauraci možné aplikovat, přičemž nejvýraznějším
vjemem bude v tomto případě vizuální stránka. Barvy v prostoru respondenti vnímají jako
sladěné a zemité. Respondentka E popisuje, co se jí na barevném zpracování konkrétně
líbí: „Je fajn, jak je většina v teplých tónech, jako ty cihly, i to dřevo je poměrně teplé a
hezky to rozrazí ty zelené prvky z rostlin, a zároveň i ty křesla, jak jsou modré, žluté a tak,
to vždycky dá takový hezký kontrast.“ Hudba, která byla v restauraci pouštěna, nebyla moc
zřetelně slyšet. Záleželo na tom, kolik zákazníků v restauraci zrovna bylo. Možná i z toho
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důvodu ji respondenti označili za neutrální a příjemnou. Chuť na druhou stranu byla
jednoduše stimulována pomocí zakoupeného jídla a všech šest respondentů označilo své
jídlo za výborné. Hmat lze v restauraci stimulovat pomocí nábytku a zvolené kombinace
materiálů. Všech šest respondentů zhodnotilo velmi kladně pohodlnost svých křesel a co se
týče materiálů, vnímali je jako kvalitní a kontrastní. „Všechen nábytek působí kvalitně a
líbí se mi to ve spojení s těmi květinami. Hlavní materiál je tady dřevo a sklo. Dohromady
se to hezky doplňuje. Jsou tady taky hodně vysoké stropy, takže to působí jako obrovská
místnost a podlaha působí neutrálním dojmem“ (Respondentka A). To, jakým způsobem
chápe kontrast materiálů respondentka E, vysvětlila: „Líbí se mi to. Nevím, jak bych to
popsala, ale přijde mi, že i když je to kontrastní, třeba dřevo a kov nebo betonová podlaha
a led označení, tak se to vzájemně hezky doplňuje. Jako by to bylo přímo na nějakém
spektru přímo proti sobě, a právě proto si to dohromady sedlo.“
Na závěr byly respondentům položeny doplňující otázky týkající se restaurace a její
konkurence na trhu. Všech šest respondentů souhlasilo s tím, že by Spojka Karlín uspěla
v zahraničí, a to především ve velkých městech. Dále byli respondenti dotázáni, zda by
věděli o nějaké restauraci s podobným interiérovým designem. Dva z nich si vybavili další
Karlínskou restauraci Eska a jinak ji připodobnili spíše ke kavárnám, které si obecně dají
více záležet na designu.

4.3 Diskuze
Cílem této kapitoly je zodpovědět výzkumné otázky, které byly vytyčeny v kapitole
4.1.1 prostřednictvím prezentování klíčových zjištění z kvalitativního výzkumu a uvést je
do souvislostí s teoretickou částí.
1. Jakou roli hraje restaurace Spojka Karlín v rámci nákupních zvyků představitelů
cílové skupiny?
Z výzkumu vyplývá, že se značka Spojka Karlín dostala do povědomí svých
zákazníků hlavně díky své flexitariánské filozofii a vizuálnímu zpracování. Zákazníci ji
obecně hodnotí jako krásné a přírodní místo, ve kterém mohou relaxovat a dát si jídlo
z kvalitních surovin. Navíc je restaurace velmi dobře dostupná a obklopená moderním,
upraveným prostředím. Co se týče příležitosti, respondenti výzkumu ve Spojce Karlín
nejčastěji obědvají a rádi chodí společně s kamarády či kolegy z práce.
Z teoretické části můžeme potvrdit, že respondenti reprezentují jeden typ
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hédonického nakupování, a to sociální nakupování (viz kapitola 1.3.1). Motivací
nákupního chování je v tomto případě interakce s ostatními lidmi. Restaurace Spojka
Karlín také plní funkci třetího místa, které se charakterizuje jako základní prostředí
neformálního života (Oldenburg, 1999, str. 41).
Důležitou roli pro ovlivnění zákazníkových emocí a následně i chování hraje
atmosféra komerčních prostředí. Emoční stimuly v zákazníkovy mohou vyvolat emoční
naladění, které ho přiměje udělat nákupní rozhodnutí (Vysekalová, 2014). Pokud se tedy
Spojka Karlín prezentuje jako pozitivní a klidné prostředí, budí v zákaznících optimismus
a podněcuje jejich nákupní chování. Zároveň pouhá snaha subjektu zlepšit svou store
image, zesiluje zákazníkův zážitek z nakupování, způsobí zvýšení loajality ke značce a
docílí jeho opakovaných nákupů (viz kapitola 1.5).
2. Jakým způsobem ovlivňuje interiérový design marketingovou komunikaci
restaurace Spojka Karlín?
V rámci výzkumu bylo zjištěno, že interiérový design hraje pro zákazníka velkou
roli při procesu nákupního rozhodování. Všech šest respondentů uvedlo, že je pro ně
interiérový design důležitý. Největší důraz přitom kladou na vzdušnost prostoru a čistotu.
Největší vliv na marketingovou komunikaci budou mít atmosférické prvky
restaurace. Podle Ebster a Garaus má atmosféra obchodu okamžitější účinky na chování
zákazníka než kterékoliv jiné marketingové techniky (viz kapitola 1.4). V kapitole 1.5 byl
charakterizován koncept Theming, který využívá různých vizuálních prvků k vytvoření
jedinečné atmosféry. V případě restaurace Spojka Karlín se pomocí rostlinných dekorací
může navodit atmosféra oázy či džungle, jak ve výzkumu potvrdily dvě respondentky.
Ebster a Garaus dále popsali principy, které napomáhají zvýšit efektivitu místa (viz
kapitola 1.6). Konkrétní principy jsou aplikovány na prostředí restaurace Spojka Karlín.
Respondenti se shodli na tom, že se k sobě jednotlivé prvky restaurace hodí. Proto
po vstupu do restaurace prostředí působí jako jeden harmonický celek. Příkladem prvku,
který je správně zasazen do prostoru, je diagonálně postavený bar. I když narušuje
obdélníkové rozložení obchodu, symetricky odděluje části restaurace, ale zároveň
zachovává vzdušnost prostoru. Takové řešení vzbuzuje v lidech harmonické pocity.
Optická rovnováha je v interiéru restaurace Spojka Karlín také uplatňována. Rostliny jsou
v restauraci rozmístěny určitým způsobem a je jich takové množství, aby dohromady
vytvořily jeden určitý obraz.
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3. Jak působí nástroje marketingové komunikace restaurace na představitele cílové
skupiny?
Z výzkumu vyplývá, že si zákazníci všímají prvků in-store marketingové
komunikace a jsou jimi ovlivňováni. Disciplínou, která hraje v marketingu v místě prodeje
velkou roli, je smyslový marketing. Jeho jednotlivé stimulace smyslů jsou blíže popsány
v kapitole 1.7 a konkrétněji v kapitole 3.3.
Vizuální prvky jsou v tomto případě nejvýraznější. Respondenti vnímali barvy
v prostoru jako sladěné a zemité. Osvětlení věnovali také mnoho pozornosti a všímali si,
jak je důležité při vytváření jednotné atmosféry. Zatímco hudba působila v restauraci
nenápadným dojmem, chuť intenzivně stimulovala zákazníky. S hmatovým zážitkem byli
respondenti spokojeni a pozitivně zhodnotili restaurační nábytek. Čich se podobně jako
sluch nemohl příliš stimulovat, protože v prostoru restaurace se využívá pouze zvlhčovač.
Nicméně někteří respondenti tuto skutečnost uvítali a přišla jim v tomto přírodním
prostředí vhodná.

4.4 Limity výzkumu
I přesto, že má kvalitativní výzkum mnoho výhod, existují limity, které je třeba brát
v potaz při interpretaci dat výzkumu. Výsledky se nedají zevšeobecnit na celou cílovou
skupinu restaurace, protože se vyvozené názory vztahují jen k úzkému okruhu
respondentů. V budoucnu by možná bylo vhodné zkusit provést kvantitativní výzkum a
výsledky výzkumu zobecnit.
Během dotazování se pracovalo s tematickými okruhy. Pokládaly se však určité
otázky a v určitém pořadí, což znamená, že mohlo dojít k ovlivnění respondentů. I když se
výzkum prováděl v prostředí restaurace, mohlo dojít ke zkreslení respondentových
preferencí a postojů, protože se ocitl v roli hodnotitele objektu, nad kterým do takové míry
nikdy předtím nepřemýšlel.

34

Závěr
Tato bakalářská práce si kladla za cíl pomocí analýzy využitých konceptů in-store
marketingové komunikace zhodnotit, do jaké míry se mohou koncepty aplikovat na
restaurační prostředí. In-store marketingová komunikace se v běžné praxi primárně
soustředí na maloobchodní prodejny s rychloobrátkovým zbožím. Stejné marketingové
nástroje je však možné využít i v oblasti restaurací. Budování loajality zákazníků a
ovlivňování jejich nákupního chování je totiž stejně důležité, jako u klasických obchodů.
Teoretická část práce se zabývala in-store marketingovou komunikací a
interiérovým designem. Nejprve se charakterizovala in-store marketingová komunikace a
určily se její hlavní funkce. Navazující podkapitola se věnovala aktuálním trendům v instore komunikaci a popsala také nástroje, které mají v komerčním prostředí potenciál.
Skrze sociální funkci nakupování a teorii třetího místa se teoreticky vysvětlilo, jak důležité
jsou vlivy na nákupní chování. Další část se potom věnovala vizuální podobě komerčních
prostředí. Nejprve zkoumala atmosféru obchodu, která má okamžitější účinky na nákupní
chování zákazníka než jiné marketingové nástroje. Poté charakterizovala store design jako
prostředek k vytvoření inspirativního nákupního prostoru a vizuální merchandising, který
se snaží zobrazit produkt takovým způsobem, aby působil co nejlákavěji. Prostřednictvím
smyslového marketingu se potom ukázalo, jak se v místě prodeje dá stimulovat všech pět
smyslů zákazníka, a jaké to má účinky na jeho nákupní chování. Poslední dvě kapitoly
z teoretické části představily vývoj restauračního prostředí od starověku po moderní dobu a
český restaurační interiér.
Praktická část nejprve představila restauraci Spojku Karlín a přiblížila její filozofii.
Poté už se začala zabývat deskriptivní analýzou, kterou byl popsán exteriér a interiér
restaurace. Vnější faktory ovlivní první dojem, který si zákazník vytvoří. Cílem je tedy
vytvoření co nejlákavějšího prostředí. Další část se konkrétně zabývala multisenzorickou
komunikací restaurace a detailně popsala, jak je v restauraci Spojka Karlín stimulován
zrak, sluch, čich, chuť a hmat.
Výzkum se prováděl pomocí hloubkové kvalitativní metody, konkrétně
semistrukturovaných rozhovorů se šesti zákazníky restaurace. Nejprve se nadefinovaly
výzkumné otázky, potom se popsal způsob výběru respondentů, zavedly se tematické
okruhy rozhovoru a následně metoda analýzy dat. Pro analýzu byla zvolena metoda
otevřeného kódování. Ta spočívá v rozdělení textu na menší celky s přiřazenými kódy,
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které jednotlivě charakterizuje. Poslední kapitola praktické části se potom věnuje
interpretaci dat z výzkumu v kontextu s teoretickou a deskriptivní částí.
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že zákazníci vnímají restauraci jako vizuálně
zajímavou, s příjemnou atmosférou a povědomí mají také o její flexitariánské filozofii.
Dále bylo zjištěno, že je interiérový design pro zákazníky důležitým kritériem. Zejména
žádoucí jsou prvky vzdušnosti a čistoty. Respondenti dále pociťují soulad mezi prvky
v restauraci, a proto získávají po vstupu do interiéru harmonický dojem. Vizuální prvky
jsou tedy během pozorování nejintenzivnější a pro navození příjemné atmosféry je práce
s nimi klíčová.
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Summary
This bachelor thesis is aimed to evaluate the extent to which the concepts can be
applied to the restaurant environment by analyzing the principles of in-store marketing
communication. In general, in-store marketing communication is primarily focused on
retail stores with fast-moving goods. However, the same marketing tools can be used in
restaurants. Building customer loyalty and influencing their shopping behavior is just as
important as in retail stores.
The theoretical part of the thesis dealt with in-store marketing communication and
interior design. First, in-store marketing communication was characterized and its main
functions were determined. The following subchapter focused on current trends in in-store
communication and also described the tools that have potential in the commercial
environment. Through the social function of shopping and the theory of third place, the
importance of influences on shopping behavior was theoretically explained. The next part
then focused on the visual appearance of commercial environments. Firstly, it examined
the atmosphere, which has more immediate effects on customer shopping behavior than
other marketing tools. Store design was then characterized as a means of creating an
inspiring shopping environment. Visual merchandising tries to display the product in such
a way that it looks as attractive as possible. Through sensory marketing, it was then shown
how all five senses of the customer can be stimulated at the point of sale, and what effects
this has on shopping behavior. The last two chapters of the theoretical part presented the
development of the restaurant environment from old to modern times and the Czech
restaurant interior, as well.
The practical part first introduced the restaurant Spojka Karlín and described its
philosophy. A descriptive analysis followed, which described the exterior and interior of
the restaurant. External factors affect the first impression the customer makes. The goal is
to create the most attractive environment possible. The next part specifically dealt with the
multisensory communication of the restaurant and described in detail how eyesight,
hearing, smell, taste and touch are stimulated in the Spojka Karlín restaurant.
The research was carried out using an in-depth qualitative method, namely semistructured interviews with six restaurant customers. First, the research questions were
defined, then the method of selecting the respondents was described, the topics of the
interview were introduced and then the method of data analysis. The open coding method
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was chosen for the analysis. It consists of dividing the text into smaller units with assigned
codes, that are characterized individually. The last chapter of the practical part then dealt
with the interpretation of research data in the context of the theoretical and descriptive part.
The analysis of the interviews shows that customers perceive the restaurant as
visually interesting, with a pleasant atmosphere and are also aware of its flexitarian
philosophy. Furthermore, it was found that interior design is important for customers while
choosing a restaurant. Elements of airiness and cleanliness are particularly desirable.
Respondents also feel the harmony between the elements in the restaurant, and therefore
get a harmonious impression after entering the interior. Thus, the visual elements are the
most intense during the observation, and working with them is key to creating a pleasant
atmosphere.
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Příloha č. 9: Scénář rozhovoru
Úvod, spotřebitelské chování respondentů
-

Jak často navštěvujete restaurace?
o Jaká jsou Vaše kritéria výběru?
o Jak je pro Vás důležitá kvalita surovin v restauraci?

Interiérový design restaurace
-

Je pro Vás při výběru restaurace důležitý její interiér?

-

Jaký by podle Vás měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?

-

Jaký by podle Vás měl být interiér z praktického hlediska?

-

Vybral/a byste si prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
o Zúčastnil/a byste se eventu v restauraci?

Spojka Karlín
-

Jak jste se o restauraci Spojka Karlín dozvěděl/a?

-

Jak hodnotíte umístění restaurace v Praze?

-

Jaký máte názor na flexitariánství?

-

Navštěvujete restauraci Spojka Karlín často?

-

Jak byste ji zhodnotil/a?

Vizuální merchandising a smyslový marketing
-

Jaký vizuální prvek Vás oslovil jako první?

-

Jak vnímáte atmosféru restaurace?

-

Jak na Vás působí interiérový design?

-

Co se Vám vizuálně nelíbí?

-

Jaké prvky se Vám naopak líbí?

-

Jak na Vás působí barevné zpracování interiéru?
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-

Jaký máte názor na zvolenou kombinaci materiálů?

-

Orientujete se v prostoru dobře?
o Jaké prvky zde přispívají k lepší orientaci?

-

Jak na Vás působí hudba?
o Je vhodně zvolená?
o Hodí se na danou chvíli?
o Posloucháte podobný styl hudby?

-

Jaké vnímáte v prostoru vůně?
o Jak na Vás působí?

-

Jak hodnotíte chuť Vašeho objednaného jídla?

-

Sedí se Vám v restauraci příjemně?
o Je zvolený nábytek pohodlný?

Závěr
-

Co byste na prostředí restaurace vylepšili?

-

Myslíte si, že by restaurace uspěla i v zahraničí?

-

S jakými dalšími restauracemi či dalšími stravovacími zařízeními byste porovnali
Spojku Karlín?

-

Chtěl/a byste dodat něco, co v rozhovoru nezaznělo?

-

Poděkování

-

Ukončení rozhovoru
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Příloha č. 10: Kódovací schéma (text)
Nákupní zvyky cílové skupiny
-

frekvence
§

týdně (VB, JL, KK, MZ, KF, FT)

§

cena (VB, JL)

§

umístění (VB, JL, FT)

§

recenze (VB, JL, KK, KF, FT)

§

čistota (VB, KK)

§

dobré jídlo (JL, KK)

§

kamarádi (MZ, KF)

motivace

Interiérový design
-

čistota (VB, KK)

-

osvětlení (VB, JL)

-

prostornost (VB, JL, MZ, KF, FT)

-

styl

-

§

moderní (VB, KF)

§

klasický (VB)

§

pohodlí (VB)

§

umístění (VB)

nábytek

-

dekorace, zajímavý prvek (VB, MZ, FT)

-

přehlednost (JL, KK)

-

pohodlí (JL)

Spojka Karlín
-

povědomí
§

Instagram (VB)

§

kamarádi, kolegové (JL, KK)

§

práce (KF)

§

okolí (FT)

-

lokace (VB, JL, KK, MZ, KF, FT)

-

flexitariánství
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-

zhodnocení
§

krásné prostředí (VB, JL, MZ, KF, FT)

§

příjemnou (KK, KF)

Vizuální merchandising a smyslový marketing
-

-

-

dominanta
§

rostliny (VB, KK, KF, FT)

§

bar (VB, MZ)

§

dřevo (JL)

§

oáza (VB)

§

shon (JL)

§

příjemná, útulná (KK, MZ, KF)

§

džungle (KF,

§

příjemná (FT)

atmosféra

interiérový design restaurace Spojka Karlín
§

práce se dřevem (VB)

§

bar (KK)

§

osvětlení (VB, JL)

§

rostliny (JL)

§

toalety (VB, JL, KK)

§

moderní + klasické (JL)

§

vzdušnost (VB)

§

negativní prvek
o poskládané židle (VB)
o potahy židlí, opěradla výš (KK)
o toalety (JL)
o industriální strop (JL)
o nápisy (MZ,
o exteriér (FT)

§

pozitivní prvek
o vstup (VB)
o světla (JL)
o bar (KF)
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o rostliny (JL, KK, MZ)
o barvy (MZ, FT)
o kuchyně (MZ)
§

orientace
o brána (VB)
o nápisy (VB, KK)
o prostornost (JL, KK, MZ, KF, FT)

-

smyslový marketing
§

barvy
o zemité (VB)
o sladěné (JL, MZ, KF)

§

hudba
o neutrální (VB, MZ, KF, FT)
o příjemná (JL, KK)

§

vůně
o neutrální (VB)
o příjemná, svěží (JL, KK)

§

chuť
o výborná (VB, JL, KK, MZ, KF, FT)

§

hmat-pohodlí
o ano (VB, JL, KK, MZ, KF, FT)

§

materiály
o kvalitní (VB, KK, FT)
o kontrastní (VB, MZ, KF)

-

doplnění
§

úspěch v zahraničí?
o ano (VB, JL, KK, MZ, KF, FT)

§

porovnání
o kavárny (VB,)
o restaurace v Karlíně (KK)
o restaurace v Ostravě (MZ)
o Vnitroblock (KF)
o Eska Karlín (KF, FT)
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Příloha č. 11: Transkripce rozhovorů provedených v rámci kvalitativního výzkumu
Rozhovor č. 1
Respondent: VB
Pohlaví: žena
Rok narození: 1997
Datum a místo rozhovoru: 25. května 2021, Spojka Karlín
•

AB: Jak často navštěvuješ restaurace?
o VB: Restaurace moc často nenavštěvuju. Zejména poslední rok jsem je
nevyhledávala, protože buď byly uzavřené, nebo byl provoz omezen. Před
tím obdobím jsem zašla do restaurace asi párkrát do měsíce.

•

AB: Podle čeho si vybíráš, do které restaurace půjdeš?
o VB: Vzhledem k tomu, že ještě studuju, tak si vybírám hlavně podle ceny.
Dalšími faktory, které ovlivní můj výběr, jsou umístění restaurace a recenze
na internetu. Určitě bych nenavštívila restauraci se špatným hodnocením.
Zajímá mě taky menu na daný den a na jakou kuchyni se restaurace
orientuje. Potom čistota je pro mě naprostá nutnost. Co se týče vzhledu
restaurace, tak na fotky interiéru se většinou podívám, ale nehraje to pro mě
moc velkou roli. Líbí se mi třeba některé luxusní restaurace, ale
nenavštěvuju je, protože pro mě nejsou cenově dostupné. Restauraci
vybírám i podle účelu, například v případě schůzky kladu větší důraz na
interiér. Důležitý je taky to, jak se tam cítím. Přece jen často si při jídle i
odpočinu a někdy se na oběd či večeři těším dlouho předtím.

•

AB: Jak je pro tebe důležitá kvalita surovin?
o VB: Na tu si docela potrpím. Nemám ráda, když někde podávají nedovařená
jídla, nebo když je někde něco spálené. Abych se tomu vyhnula, snažím se
číst recenze od jiných zákazníků. Bohužel do přípravy jídla zákazník moc
nevidí a hodně restaurací za každou cenu na všem ušetřit.

•

AB: Jaký by měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?
o VB: Na prvním místě je pro mě čistota a hygiena. Jsem ráda, když vidím i
do kuchyně, v jakých podmínkách se připravují pokrmy. Mám radši
restaurace než hospodský styl. Líbí se mi prosvětlené prostory, s hodně

56

místem a tím i větším soukromím. Mám ráda modernější věci, ale i ty
klasické, takže nejlepší je asi jejich kombinace. Přijde mi, že hodně českých
restaurací jsou v tom jednom stylu a svůj interiér moc neřeší. Klasika je jen
židle, stoly a jinak si na vzhledu moc nezakládají.
•

AB: Jaký by měl být interiér z praktického hlediska?
o VB: Jak jsem říkala, mám ráda velký prostor, takže jsem ráda, když má
člověk kolem sebe hodně místa. Taky mi hodně záleží i na světle. Nábytek
by měl být pohodlný, čistý a správně umístěný. Když jsou v místnosti i
hezké dekorace, tak aspoň mám co pozorovat.

•

AB: Vybrala by sis prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
o VB: Určitě ano. Pokud je tu ta možnost přizpůsobit tomu stoly a židle, tak si
myslím, že je to velmi vhodné prostředí.

•

AB: Jak jste se o restauraci Spojka Karlín dozvěděl/a?
o VB: Myslím, že jsem ji viděla u někoho na Instagramu. Zaujala mě svým
originálním vzhledem. Překvapilo mě, že není někde v zahraničí, ale přímo
v Karlíně.

•

AB: Co říkáš na její umístění v Praze?
o VB: Myslím, že je umístění je skvělé. Karlín patří mezi luxusnější čtvrtě.
Poloha u metra je také výhodou.

•

AB: Jaký máte názor na flexitariánství?
o VB: Tak to si myslím, že je skvělé, protože já hodně ocením kvalitu a
původ surovin. Oni i na jídelním lístku mají napsáno, odkud mají vajíčka,
že je to vlastně z chovu slepic, které mají velký výběh a také že ryby jsou
velmi kvalitní od nějakého rybáře, který se tradičně živí tím rybolovem. To
mě příjemně překvapilo. Myslím, že je skvělé, že si tady každý něco najde a
může sem jít tedy i skupinka lidí, ve které má každý jiné preference. To
moc často u restaurací není. Většinou se orientují jenom na určitý druh jídla
pro určitou skupinu.

•

AB: A myslíš si, že je tato skutečnost lákadlem?
o VB: Určitě ano. Může to přilákat více lidí, protože takhle mohou společně
poobědvat, i když mají jiné preference.

•

AB: Navštěvuješ Spojku často?
o VB: Mám to sem kousek, takže sem tam sem zajdu. Díky tomu, jak je
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specifická, tak jsem si ji hodně oblíbila a když mám lepší příležitost, volím
právě ji.
•

AB: Jak bys ji celkově zhodnotila?
o VB: Než jsem sem vkročila poprvé, tak jsem se určitě podívala na recenze a
fotky, ale když jsem sem vkročila poprvé, tak realita předčila moje
očekávání. To prostředí je nádherné.

•

AB: Jaký vizuální prvek tě oslovil jako první?
o VB: Jako první mě oslovily ty květiny, co jsou pověšené na stropě a ty
světla, jak jsou rozmístěna. Také bar je velmi zajímavě řešen a hezky
osvětlen. Celkově restaurace působí vzdušně a je tady hodně práce se
dřevem, takže je to přírodní a zároveň moderní. Fascinuje mě to množství
oken a světla. To je nádhera.

•

AB: Jak vnímáš atmosféru uvnitř?
o VB: Cítím se tady krásně. Jak tady sedím, tak mohu pozorovat prostředí a je
na co se dívat. Přirovnala bych to k takové oáze. Člověk si tu trochu přijde,
jako by byl v nějaké přírodní zahradě, skoro až botanické.

•

AB: A co interiérový design?
o VB: Ten na mě působí velmi dobře. Oceňuji tu práci se dřevem, protože je
to jakoby spojení s přírodou a zároveň to působí moderně. Taky oceňuji tu
hru se světly, zejména ten bar mě zaujal a celkově, jak je to postaveno
napříč. Celá ta kompozice restaurace je velmi zajímavě udělaná. Dokonce
ani cesta na toalety není nudná. Chodí se podél oken a je vidět i do kuchyně.
Je to celkově otevřený prostor a vlastně i koncept restaurace, což je mi
sympatické. Toalety jsou taky specificky řešeny. Jsem zvyklá na to, že jsou
většinou obyčejné. Tady ale není oddělená část pro muže a ženy, ale jsou
oddělené jen jednotlivé kabinky.

•

AB: Co se ti tady vizuálně nelíbí?
o VB: No, já nemůžu říct, že by se mi něco vizuálně nelíbilo. I když možná se
mi nelíbí to, jak jsou tam vzadu v klidnější části restaurace poskládané
židle. Ty bych někam uklidila do pozadí.

•

AB: Jaké prvky se ti naopak hodně líbí?
o VB: První určitě zaujme hned ten vstup, protože ten je opravdu specifický,
jak je prosklený. Je to opravdu pěkné. Zákazník má díky tomu hned velký
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přehled a vidí, kam vstupuje. Opravdu oceňuji tu práci se sklem. I když je
člověk vevnitř, tak má pocit, jako by byl venku. Líbí se mi i otevřená
kuchyně, protože je vidět, v jakém prostředí se jídlo připravuje. Toalety jsou
velmi specifické a hrozně se mi líbí zrcadlo a umyvadlo. V podstatě
s každým detailem si tu někdo pohrál, výsledek je pak něco, co se jen tak
nevidí.
•

AB: Jak na tebe působí barevné zpracování interiéru?
o VB: Já velmi oceňuji, že je interiér laděn do zemitých tónů, protože je
všechno velmi přírodní a ladí to k rostlinám. Jsem ráda, že tu nejsou žádné
křiklavé barvy.

•

AB: Jaký máš názor na kombinaci materiálů?
o VB: Všechen nábytek působí kvalitně a líbí se mi to ve spojení s těmi
květinami. Hlavní materiál je tady dřevo a sklo. Dohromady se to hezky
doplňuje. Jsou tady taky hodně vysoké stropy, takže to působí jako
obrovská místnost a podlaha působí neutrálním dojmem.

•

AB: Orientuješ se tady dobře?
o VB: Ano, není tu žádný chaotický prostor, všechno se dá lehce najít.

•

AB: Jaké prvky tady přispívají k lepší orientaci?
o VB: No právě taková ta brána, která je v linii s barovým pultem. Ty nápisy
jednotlivých částí jsou taky fajn, je to takové jasné a stručné. Interiér je
rozdělen, ale přesto působí celistvě.

•

AB: Jak na tebe působí hudba?
o VB: Nijak extra mě nezaujala, nebo spíš si jí nevšímám. Na toaletách je asi
líp slyšet, ale jelikož jsem zvyklá na hudbu v pozadí třeba z obchodních
center, tak ji nijak nevnímám.

•

AB: Jaké vnímáš v prostoru vůně?
o VB: Já asi ani nic necítím, ale vzduch je tu příjemný a svěží. Jídlo mi
vonělo moc.

•

AB: Jak hodnotíš chuť jídla?
o VB: Teď jsem si dala polévku, cuketový krém a musím říct, že to bylo
vynikající. I jiné pokrmy tady mají výborné. Připadá mi, že jsou opravdu
z těch kvalitních surovin, jak tu mají napsáno.

•

AB: Sedí se ti tady příjemně?
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o VB: Ano, velmi příjemně se mi sedí. Líbí se mi, že jsme dostaly stůl pro
dva, že máme pohodlí a ostatní stoly nejsou blízko u nás a židle je
pohodlná. Líbí se mi taky výhled, který ze svého místa mám.
•

AB: Co bys tady vizuálně vylepšila?
o VB: Já jsem upřímně nadšená z této restaurace. Nic bych tady nevylepšila.
V porovnání s ostatními na mě působí nadprůměrně, luxusně a moderně.
Byla bych ráda, kdyby takových restaurací bylo víc.

•

AB: Myslíš si, že by Spojka uspěla i v zahraničí?
o VB: Myslím, že určitě ano. Nemám sice moc ponětí o tom, jaké restaurace
jsou v zahraničí, ale v Praze jednoznačně vyniká a ten, kdo to navrhoval, si
myslím, že udělal něco speciálního.

•

AB: S jakými dalšími restauracemi či stravovacími zařízeními bys porovnala
Spojku Karlín?
o VB: Nemůžu porovnat, protože v podobné restauraci jsem snad ještě
nebyla. Myslím, že rostliny konkrétně se snaží hodně kaváren dávat do
svého interiéru, ale ne v takové podobě, jako je to tady.

•

AB: Chtěla bys ještě něco dodat?
o VB: Teď jsem se byla podívat znovu na toalety a soustředila jsem se na
hudbu, která je v žánru elektro swing. Tolik se mi nelíbí, možná by se mi
sem víc hodila klasická hudba, ale zase není to nic, co by mě rušilo. Swing
mi přijde, že je příliš moderní a trochu se mi to tady s tím prostorem bije.

•

AB: Super. Moc děkuju za rozhovor.
o VB: Taky děkuju.

Rozhovor č. 2
Respondent: JL
Pohlaví: muž
Rok narození: 1995
Datum a místo rozhovoru: 13. května 2021, Spojka Karlín
AB: Jak často navštěvuješ restaurace?
JL: Několikrát týdně chodím na obědy do restaurace.
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AB: Podle čeho si vybíráš, jakou restauraci navštívíš?
JL: Dobré jídlo, když chodím na obědy, tak nějaká vzdálenost od pracoviště,
příjemná obsluha, hezké prostředí, dobré ceny.
AB: Dobře. A jak je pro tebe důležitá kvalita surovin v restauraci?
JL: Není to hlavní kritérium, ale když jsou kvalitnější, tak je to lepší.
AB: Je pro tebe při výběru restaurace důležitý její interiér?
JL: Ne zas tak moc. Když je to nějaká obyčejná restaurace, tak je to taky
v pohodě. Zase ale když jde člověk na hezkou večeři, tak je fajn, když to tam je
hezké.
AB: A jak si to ověřuješ? Díváš se třeba na Googlu, jak to tam bude vypadat?
JL: Když jdu někam, kde to neznám a je to nějaká významnější událost, tak
bych se asi podíval.
AB: Jaký by podle tebe měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?
JL: Asi by to mělo být podle toho, jaký styl má ta restaurace. Když je to třeba
nějaká hospoda, tak jednodušší. Když je to country klub, tak taky podle toho.
Tady ta je přírodní, tak je tady spousta zeleně a přírodní materiály, takže aby se
to nějak spojovalo s tím, jak tam vaří.
AB: A jaká by podle tebe měla být z praktického hlediska?
JL: Z praktického? No, dostatek míst k sezení, přehledné uspořádání, označené
vchody, záchody, osvětlení, dobré odvětrávání, aby tam byl příjemný vzduch, a
to je všechno. Pohodlný sezení ještě možná.
AB: Vybral by sis prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
JL: Tak jako pro málo lidí asi jo. Pro větší skupiny už radši ne.
AB: Proč ne?
JL: Tak kdyby tady bylo třeba dvacet lidí, tak se k jednomu stolu nevejdou,
nebo… No, dokud se vejdou ke stolu, tak jo.
AB: Zúčastnil by ses takového eventu v restauraci?
JL: Asi jo.
AB: A proč ano?
JL: Je tam kvalitnější jídlo, to prostředí je nějak přizpůsobené, než někde venku
nebo doma.
AB: Jak jsi se o restauraci Spojka Karlín dozvěděl?
JL: Řekli mi o ní kamarádi. Že prý je to tady hezké, tak jsem se přišel podívat a

61

zalíbilo se mi to tady.
AB: Jak hodnotíš její umístění v Praze?
JL: No, okolí je hezké, je to docela blízko metra, takže dobrá dostupnost. Líbí
se mi tady ta ulice, taková moderní výstavba, jsou tam stromy, takže to taky
sedí k té restauraci.
AB: Jaký máš názor na flexitariánství, jako hlavní myšlenku restaurace?
JL: No, sám takovou filozofii nezastávám, ale je to docela zajímavé. Takový
moderní způsob, jak uvažovat, takže se mi to líbí.
AB: Navštěvuješ restauraci Spojka Karlín často?
JL: Kdybych sem měl blízko z práce, tak by to asi bylo jinak, ale teď se sem
podívám párkrát do měsíce, většinou na večeři. Jelikož nejsem tak vybíravý
v tom jídle, tak ne tak často. Kdybych byl vegetarián nebo vegan, nebo prostě
někdo, komu na tom hodně záleží, tak bych sem chodil častěji.
AB: Jak bys ji celkově zhodnotil?
JL: Je to hezká restaurace, hezké prostředí, kvalitní jídlo, taková neobvyklá.
AB: Jaký vizuální prvek tě oslovil jako první?
JL: No, dřevo, přírodní materiál, pak kovové struktury a mezitím zelené
rostliny. Zajímavá kombinace.
AB: Jak vnímáš atmosféru?
JL: Mírný shon, ale to do restaurace patří. Jinak hraje tu hudba potichu,
propojení s kuchyní, že člověk vidí, jak se to jídlo dělá, takový interaktivní, a to
je asi všechno.
AB: Jak na tebe působí interiérový design?
JL: Nějaké jsou prvky moderní, nějaké jsou retro, jako třeba kohoutky na
záchodech. Stolky jsou taky takové ne tolik designové, ale zajímavé. Ještě
hodně rostlin tady je a hodně světýlek tady je. Je to tady příjemný.
AB: Co se ti tady vizuálně nelíbí?
JL: Nelíbí? V té koupelně jsou zvláštní barvy a ty kohoutky vypadají taky
zvláštně, ale to zrcadlo je tam hezké a pak nevím. Jinak asi dobrý. Výhled do
ulice je dobrý, že člověk vidí do ulice. Akorát tenhle výhled zrovna nic moc. Na
druhou stranu je to hezčí.
AB: Jaké prvky se ti naopak hodně líbí?
JL: Světla, rostliny, dobré materiály. Třeba tamhle ta deska z masivu je hezká.
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Takové příjemné barvy, že to není nic křiklavého, takže takové příjemné
prostředí. A ty cihly na stěnách jsou taky zajímavé.
AB: Jak na tebe působí barevné zpracování interiéru?
JL: Vypadá to, že to je všechno docela sladěné, takže se mi to líbí. Hlavní je
tady asi hnědá, modrá a pak v menší míře zelená a žlutá a bílá. Ta zelená ladí
k těm kytkám.
AB: A co si myslíš o kombinaci materiálů?
JL: Mají kvalitní jídlo, tak se to snaží dělat z opravdového dřeva, takže kvalitní
materiály. Takové spíš jednoduché, ale designově zajímavé prvky, jako ty rámy
na stropě.
AB: Orientuješ se v prostoru dobře?
JL: Při vchodu, tak tam je to jasně oddělený. Když tě usadí ke stolu, tak se
nemusíš tak moc orientovat, ale když už tě usadí ke stolu a není tady označený
záchod, tak by mohli upozornit, kde je, nebo ho teda označit. Je to v takovém
zákoutí, že tam není jednoduchý přístup.
AB: Jaké prvky tedy přispívají k lepší orientaci?
JL: Ta hlavní hala je taková otevřená, takže je tam všude vidět a pak neonový
nápisy. Tak to, že je to kuchyň, mi asi dojde…
AB: Takže ti to přijde zbytečný?
JL: No tak jako, je to nějaký zajímavý prvek do toho prostoru, že to pak
nepůsobí tolik jednoduše. Takže to hodnotím pozitivně.
AB: Jak na tebe působí hudba?
JL: Taková příjemná muzika, uklidňující, nic rozptylujícího.
AB: Přijde ti, že je teď v poledne vhodně zvolená?
JL: Tak jelikož je tady v polední době větší množství lidí a větší hluk, tak ta
hudba není tolik slyšet, ale na nějakou odpolední kávu to je příjemný.
AB: Jaký typ hudby bys tedy zvolil na dobu oběda?
JL: No, zas aby to nerušilo lidi… Takže bych to klidně nechal tak, jak to je.
AB: A žánrově ti vyhovuje?
JL: Jo
AB: Posloucháš podobný styl hudby?
JL: Tak když si chci pustit něco odpočinkového, tak klidně i něco takového, ale
zas je to takový univerzální styl. Tohle je takové, že to nikoho neurazí, si
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myslím.
AB: Jak vnímáš v prostoru vůně?
JL: Voní to tady hezky kávou, z kuchyně sem asi taky něco jde, ale není to tak
výrazné, že by to bylo nepříjemné, takže docela příjemná atmosféra i co se vůní
týče. Asi tady je dobrá klimatizace a cirkulace vzduchu, že je to tady příjemný.
Rostliny tady asi taky můžou přispívat, že je tady vlhčí vzduch s kyslíkem.
AB: Jak hodnotíš chuť tvého jídla?
JL: Chutnalo mi moc.
AB: Sedí se ti tady příjemně?
JL: Ano, mají tu změkčená všechna sedátka, takže je tu příjemné sezení. Ty
modré židle vypadají trošku míň pohodlně. Ty jsou spíš na rychlé jídlo a tady ty
jsou spíš že se člověk rozvalí a sedí tady déle Je to zvolené pro tu příležitost.
Když si sedneš na oběd, tak tady nemusíš být tak dlouho, tak to není tak moc
polstrovaný jako tady, když člověk může posedět delší dobu.
AB: Co bys tady vylepšil?
JL: Možná trošku skrýt ty stropní fólie a vedení kabelů, že bych to nějak lehce
zamaskoval, nebo aspoň změnil barvu, ať to tak nekřičí a možná umyl okna,
když už je to tady tak otevřený. Jinak asi dobrý. Ono je to těžký na údržbu,
když tady prší a jsou venku ty stromy. Jinak jsem spokojen. Všude je něco
zajímavého, na co se dá koukat.
AB: Myslíš, že by restaurace uspěla i v zahraničí?
JL: Já myslím, že jo. Teď jsou moderní ty udržitelné styly a veganské a
vegetariánské, takže čím dál víc lidí dbá na kvalitu jídla a prostředí, takže si
myslím, že tohle je docela správný styl do moderního světa. Spíš teda asi do
větších měst.
AB: Chtěl bys dodat něco, co ještě nezaznělo?
JL: Já myslím, že nemám, co bych doplnil.
AB: Děkuji za rozhovor:
JL: Není zač. Rádo se stalo.
Rozhovor č. 3
Respondent: KK
Pohlaví: muž
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Rok narození: 1989
Datum a místo rozhovoru: 24. května 2021, Spojka Karlín
AB: Jak často navštěvujete restaurace?
KK: Čtyřikrát týdně. Vždycky, když jdu do práce, tak jdu i do restaurace. Pak
jdu většinou i se svými kolegy.
AB: Jaká jsou Vaše kritéria výběru?
KK: Kvalita jídla, čistota a dívám se, jaké má hodnocení, a to je všechno.
AB: Jak je pro Vás důležitá kvalita surovin v restauraci?
KK: Určitě je to důležitý, ale moc aktivně si to nezjišťuju.
AB: Je pro Vás při výběru restaurace důležitý její interiér?
KK: Není to to nejdůležitější, ale je důležitý, aby to tam bylo čistý.
AB: Jaký by podle Vás měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?
KK: Spíš jednodušší a zase čistý.
AB: Jaký by podle Vás měl být interiér z praktického hlediska?
KK: Šipky jsou fajn, aby člověk věděl, kam jít a aby se tam dalo jednoduše
procházet, aby měl člověk dostatečný prostor a nerušily ho okolní rozhovory.
AB: Vybral byste si prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
KK: Ano. Tak je tam jídlo, pití a je to velký prostor. Většinou mají i vnitřní a
venkovní prostory.
Zúčastnil byste se eventu v restauraci?
KK: Určitě.
AB: Jak jste se o restauraci Spojka Karlín dozvěděl?
KK: Od kolegů z práce.
AB: Jak hodnotíte umístění restaurace v Praze?
KK: Dobře dostupný a dá se tady zaparkovat.
AB: Jaký máte názor na flexitariánství?
KK: Je to zajímavý. No, kdyby to byla jenom vegetariánská restaurace, tak
bych sem nešel na jídlo, jenom třeba na kávu nebo dezert. Ale přijde mi super,
že když je skupina lidí, kde jsou i vegetariáni, tak se prostě dá jít sem a všichni
se nají. Zatímco když se jde do normální restaurace, tak by si ti vegetariáni
mohli dát asi jen salát, což není ta nejlepší strava.
AB: Navštěvujete restauraci Spojka Karlín často?
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KK: Tak párkrát do roka se sem asi podívám.
AB: Jak byste ji zhodnotil?
KK: Je příjemná, dal bych jí určitě dobré hodnocení, a doporučil bych jí.
AB: Jaký vizuální prvek Vás oslovil jako první?
KK: Rostliny. Je tady hodně zeleně a působí to jako že jsem v přírodě. Pak se
mi líbí i ta zahrádka venku, protože se tam dá posedět a není tam rušno.
AB: Jak vnímáte atmosféru restaurace?
KK: Dobře jí vnímám, je to příjemný, není tu hlasitá hudba, dá se tady povídat.
AB: Jak na Vás působí interiérový design?
KK: Je to tady čistý a jsou tady zajímavý prvky. Třeba ten bar se mi líbí, ty
světelný nápisy a toalety se mi hodně líbí. Ještě jsem takhle neviděl, jak mají
udělané ty kohoutky.
AB: Co se Vám vizuálně nelíbí?
KK: Vizuálně? Asi tady ty potahy židlí, jsou moc barevný a nepřijde mi, že by
byly sladěný. Jinak se mi všechno líbí.
AB: Jaké prvky se Vám naopak líbí?
KK: Kytky, pak kombinace dřeva a kovu. Pak taky světelný nápisy, hezký sklo,
myslím že i nádobí celkově.
AB: Už jste říkal, že barvy potahů se Vám nelíbí. Jak na Vás působí ostatní barevné
zpracování interiéru?
KK: Ostatní barvy jsou podle mě úplně v pořádku. Jen co se týče toho nábytku,
tak by se mi líbilo, kdyby vybrali jednu barvu a sjednotily ho.
AB: Jaký máte názor na zvolenou kombinaci materiálů?
KK: Kombinace dřeva, betonu a černých tyčí je hezká. Jinak to dřevo působí
kvalitně, líbí se mi, že jsou ty stoly těžké, takže se o ně můžu bez problému
opřít.
AB: Orientujete se v prostoru dobře?
KK: Toalety jsou sice schované, ale jinak je všechno bez problému vidět. Je
vidět do kuchyně, což je fajn.
AB: Jaké prvky zde přispívají k lepší orientaci?
KK: Světelný nápisy a pak to, že je to tady hodně prostorný. Nejsou tu žádný
plný zdi a je to celý takový průhledný i díky těm velkým oknům kolem dokola.
AB: Jak na Vás působí hudba?
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KK: Je akorát hlasitá, neruší a je příjemná.
AB: Je vhodně zvolená?
KK: Ano, teď na večer se určitě hodí. Tenhle žánr se mi určitě líbí, když si chci
s někým popovídat a jsem v restauraci, ale jinak bych si ho nepustila.
AB: Jaké vnímáte v prostoru vůně?
KK: Líbí se mi, že tady není cítit zápach z kuchyně a působí to celkově svěže.
AB: Jak hodnotíte chuť Vašeho objednaného jídla?
KK: Chutnalo mi to moc. Přesně podle mého očekávání.
AB: Sedí se Vám v restauraci příjemně?
KK: Jo sedí, ale myslím si, že by ty opěradla na ruce mohly být vyšší. Ale je to
rozhodně pohodlný a je i dobrý, že je ta židle těžká, že se na ní člověk nebojí
sednout.
AB: Co byste na prostředí restaurace vylepšili?
KK: Barvy potahů nábytku, opěradla židlí bych dal nahoru, ale jinak je to tady
podle mě dokonalý.
AB: Myslíte si, že by restaurace uspěla i v zahraničí?
KK: Já jsem zatím neviděl podobnou restauraci. Teď myslím tu rostlinnou
výzdobu. Pak asi hodně záleží na tom, jaké typy jídel dělají, ale tím, že mají tu
kombinaci vegetariánského a klasického, tak si myslím, že jo. Je to teď žádaný,
když jsou na jídlo třeba lidi ve skupině a jsou mezi nimi vegetariáni.
AB: S jakými dalšími restauracemi či dalšími stravovacími zařízeními byste porovnali
Spojku Karlín?
KK: Já teď nevím. Myslím, že zrovna tady na Karlíně jsou podobný restaurace.
Ale nevím přesně.
AB: Chtěl byste dodat něco, co v rozhovoru nezaznělo?
KK: Ne.
AB: Tak dobře, moc Vám děkuji za rozhovor.
KK: Není zač. Taky děkuji.
Rozhovor č. 4
Respondent: MZ
Pohlaví: žena
Rok narození: 1998
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Datum a místo rozhovoru: 1. června 2021, Spojka Karlín
AB: Jak často navštěvuješ restaurace?
MZ: Tak jednou za týden nebo jednou za dva týdny. Většinou tam chodím na
večer, na obědy minimálně. Jedině většinou když jdu s někým.
AB: Jaká jsou tvoje kritéria výběru?
MZ: Ty jo, většinou se rozhodnu podle člověka, se kterým tam jdu, protože ten
člověk už má nějaký typ.
AB: Je pro tebe důležitá kvalita surovin v restauraci?
MZ: Zas až tolik na to nekoukám.
AB: Když máš navštívit nějakou restauraci, je pro tebe důležitý její interiér?
MZ: Jo, rozhodně jo.
AB: Jaký by měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?
MZ: Měl by tam být nějaký zajímavý prvek, který mě zaujme.
AB: Jaký by měl být interiér z praktického hlediska?
MZ: Měla bych tam mít pocit, že je tam dost místa, takže prostorná a vzdušná.
AB: Vybrala by sis prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
MZ: Ano, vybrala, protože si každý může vybrat, co si dá k jídlu nebo k pití a
nemusím se o to starat.
AB: Zúčastnila by ses eventu v restauraci?
MZ: Ano, ráda.
AB: Jak jsi se o restauraci Spojka Karlín dozvěděla?
MZ: Vzala mě tam kamarádka.
AB: Jak hodnotíš umístění restaurace v Praze?
MZ: Umístění mi přijde dobré, dobře dostupné. Je tu metro a tramvaj. Dá se
sem kdykoliv dojet, když si člověk vzpomene. Karlín akorát nepatří mezi moje
oblíbená místa v Praze. Mám to radši v úplném centru.
AB: Jaký máš názor na flexitariánství?
MZ: Mně se to líbí, protože nemám ráda, když se něco vymezuje jenom
například na vegetariánství nebo veganství. Já normálně jím maso, ale nemám
problém s tím, jíst vegetariánský jídla. V podstatě je dost často vařím, ale je
fajn, že si prostě můžeš dát to, na co máš chuť.
AB: Jak často navštěvuješ restauraci Spojka Karlín?
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MZ: No odhadem asi tak jednou měsíčně.
AB: Jak bys ji zhodnotila?
MZ: Přijde mi ta restaurace hodně pěkná. Je i zajímavá a je prostě hodně
designová a určitě si myslím, že stojí za to, se sem jít podívat. Hodně se mi líbí
ta kuchyň, jak je to udělané jako budova v budově a mám ráda nahé zdi, takže
to se mi hodně líbí. V podstatě, co by mi normálně vadilo je, že bych si vybrala
jeden prvek a tím bych to nějakým způsobem postavila, což tady podle mě
úplně není, že tady je jako hodně podnětů, hodně věcí. Ale nějakým způsobem
to takhle funguje. Proto se taky jmenuje Spojka.
AB: Jaký vizuální prvek tě oslovil jako první?
MZ: Hned asi ten bar, protože je to největší část tý restaurace a je vidět hned při
příchodu.
AB: Jak vnímáš celkovou atmosféru?
MZ: Je mi tu příjemně, protože je tady hodně světla a ta restaurace je hodně
prostorná. A líbí se mi, že je tady na co koukat.
AB: Jak na tebe působí interiérový design?
MZ: Líbí se mi ty barvy a jak spolu dohromady fungují. I když jsem říkala, že
by mi to normálně vadilo, v podstatě se mi líbí to, že jsou tady stoly, který jsou
jiný než ty delší stoly. Jsou tady nějaký židle a pak třeba kolem toho baru zase
jiný. Ale nějaký ten koncept to má. Podle mě je to udělaný tak, že to, co je dál
od baru, je v nějakém designu a to, co je blíž k baru, tak v tom středu se jednotí
něčím jiným, takže to se mi líbí.
AB: Co se ti vizuálně nelíbí?
MZ: Moc se mi nelíbí ty nápisy. Přijde mi, že se sem moc nehodí. Na nich se
mi nelíbí ty mříže. Bez té mříže by se mi to líbilo trochu víc. Ty neonový světla
jsou asi dobrý. Nevím, jak bych to sama udělala jinak, možná bych je sem ani
nedávala. To, že je to kuchyň a bar, je jasné, takže asi bych to vůbec
nepotřebovala. Ten název Spojka Karlín bych ale rozhodně nechala, když je to
název restaurace.
AB: Jaké prvky se ti naopak líbí?
MZ: Mně se líbí hodně ty barvy, líbí se mi i rostliny. Hodně se mi líbí ta
budova kuchyně jako taková. Že je to udělaný jako samostatný dům, takže když
jdeš na toalety, vidíš tam skrze okna. A prostě se mi líbí nahý cihly, to je jeden
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z mých oblíbených designových prvků. A taky se mi líbí, že jsou toalety
unisexové. Já osobně sice neřeším gender, ale je to dobrý nápad.
AB: Jak na tebe působí barevné zpracování interiéru?
MZ: Neruší mě a líbí se mi. I když moc nemusím vzory, jako jsou tady na té
sedačce.
AB: Jaký máš názor na zvolenou kombinaci materiálů?
MZ: Mně se líbí hodně ty zelený křesla, jak jsou tady ty místa blíž u baru. Ten
materiál mám ráda, je pohodlný. A potom se mi líbí cihly a zároveň vypadají
dobře i s těmi rostlinami. Taky se mi líbí dřevo. Ten kov k tomu ladí, ale mám
trošku problém s industriálním stylem. Jako úplně nemusím ten strop, i když
tady vypadá dobře. Jen jsem si na to ještě nezvykla.
AB: Orientuješ se v prostoru dobře?
MZ: Ano, orientuju.
AB: Jaké prvky tady přispívají k lepší orientaci?
MZ: Určitě to není těmi nápisy, protože si myslím, že bych si stejně všimla, kde
je bar a kde je kuchyň. Ale je to tady prostorný a máš tady ty hlavní prvky –
velká kuchyně, pak tady máš bar a prostě všechno, co potřebuješ mít
v restauraci. Tady se prostě nedá neorientovat. Ale jako jo, je pravda, že někdy
jsi v restauraci, kde ty záchody hledáš dlouho a tady jsou dvě možnosti, tak se
prostě jednou spletu a je to.
AB: Jak na tebe působí hudba?
MZ: Neruší mě. Já si myslím, že v restauraci moc nezáleží na žánru, ale asi by
mi vadilo, kdyby byla něčím hodně výrazná. Kdyby to byl nějaký styl, který se
třeba vymezuje pro určitou skupinu posluchačů. Tahle je prostě taková
neutrální.
AB: Ona se tady v průběhu dne změní na elektro swing. Tak jaký máš na tento žánr
názor?
MZ: Neposlouchám ho.
AB: Jaké vnímáš v prostoru vůně?
MZ: Vzhledem k tomu, že momentálně sedíme v blízkosti kuchyně, tak cítím
kuchyň. Je dobrý, že mi nijak nevadí.
AB: Jak na tebe působí?
MZ: Někdy jsi v restauraci, kde tě ten pach z restaurace vyloženě ruší a tady, ne
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že bych si ho vyloženě všimla, ale je to v pohodě. Pro mě je prostě důležitý, že
mě to neruší. Ne že bych si vyloženě všimla, že je něčím příjemný.
AB: Jak hodnotíš chuť objednaného jídla?
MZ: Bylo to moc dobrý.
AB: Sedí se ti v restauraci příjemně?
MZ: Ano, sedí. Jsem spokojená.
AB: Co bys na prostředí restaurace vylepšila?
MZ: Ty jo, asi nic. To je těžký říct, protože většinou to navrhují lidi, kteří tomu
rozuměj, takže já bych tady nic neměnila, i když jsem řekla, že se mi nelíbí ten
strop. Já nevím, jak bych to udělala jinak. Zakrytí by nepomohlo. Myslím si, že
by to pak prostě vypadalo hůř, i když se mi to nelíbí. Nevím, jak to popsat, ale
nic bych tu asi neměnila.
AB: Myslíš si, že by restaurace uspěla i v zahraničí?
MZ: Já myslím, že jo. Určitě by se v zahraničí dala nalézt podobná restaurace.
AB: S jakými dalšími restauracemi či dalšími stravovacími zařízeními bys porovnali
Spojku Karlín?
MZ: Já nevím, jak se ta restaurace jmenuje, ale v Ostravě je taková podobná.
Nevím, jak popsat ten styl, vypadala trošku jako džungle, ale zároveň byla
městská, takže industriální styl s hodně rostlinami. Přijde mi, že hodně
restaurací používá rostliny vevnitř. Takže v podstatě jakoukoliv restauraci,
která má hodně rostlin.
AB: Chtěla bys dodat něco, co v rozhovoru nezaznělo?
MZ: Třeba většinou si v restauraci všimneš, jaká je obsluha a pokud, je nějaký
problém, tak jak se řeší. Myslím si, že tady je milá obsluha, že k nám chodila
dostatečně často a neotravovala nás každou chvíli.
AB: Děkuji za rozhovor.
MZ: Není zač.
Rozhovor č. 5
Respondent: KF
Pohlaví: žena
Rok narození: 1997
Datum a místo rozhovoru: 2. června 2021, Spojka Karlín
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AB: Jak často navštěvuješ restaurace?
KF: Poměrně často a myslím si, že minimálně jednou za týden, ale záleží.
Ohledně pandemie, to se ta frekvence snížila. Většinou chodím na oběd, ale
párkrát do měsíce je to večeře buď s rodiči nebo s partnerem.
AB: Jaká jsou tvá kritéria výběru?
KF: Buď doporučení, jako od někoho blízkého anebo recenze, že jsem od
někoho slyšela o té restauraci, tak si najdu recenze na webu, jak jsou lidi
spokojení, jak tam vaří a taky často koukám na Instagram, jak ty jídla vypadají.
Takže aby tam dobře vařili, aby to bylo hezký a cena mi zase až tak nevadí.
Může to být i luxusní restaurace, ale tu si necháváme spíš na lepší příležitosti.
AB: Je pro tebe důležitá kvalita surovin v restauraci?
KF: Jo, určitě. Chci si dopřát, když už jdu do té restaurace, tak si to chci užít se
vším všudy. Zároveň tím, že si člověk dá jídlo z kvalitních surovin, tak pak
předejde takovým těm vyčítavým myšlenkám. Do fast foodových restaurací
sice chodím taky, ale tam je to vyloženě jako když má člověk chuť si zahřešit a
jde tam vyloženě za tím. Celkově mi na kvalitě jídla ale záleží.
AB: Je pro tebe při výběru restaurace důležitý její interiér?
KF: Jo, protože se mi to prostě líbí být v hezkém prostředí a ten zážitek to pak
zase pozvedne o úroveň výš.
AB: Jaký by měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?
KF: No, já mám ráda hodně moderní, industriální styl, takže hezká restaurace je
podle mě prostorná, vzdušná, má tam nějaký zajímavý designový prvky a
hodně se mi třeba líbily restaurace v New Yorku, kde právě byla prostě
kombinace starého, třeba cihel a industriálního železa a tak.
AB: Lišily se ty americké restaurace hodně od těch českých?
KF: No tak když to tak řeknu, většina českých restaurací je taková jako putyka,
nebo nevím, jak to říct. Jako v Praze je ta situace určitě lepší, ale v jiných
městech je spousta takových těch budvarek a tak, kde to prostě jako neřeší.
AB: Jaký by měl být interiér z praktického hlediska?
KF: No, myslím si, že ta vzdušnost a prostornost je důležitá v tomhle taky,
protože se může stát, že má člověk úraz, musí mít berle, jede s ním někdo, kdo
je na vozíčku, tak aby prostě byla bezbariérová.
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AB: Dobře. A co se týče materiálů?
KF: Musím popřemýšlet. Myslím si, že je fajn, aby tam třeba nebyly skleněné
stoly. Sice to vypadá hezky, ale zároveň si uvědomuju, že i pro tu obsluhu to
musí být těžké udržovat v nějaké reprezentativní podobě. Zrovna tak jako
prosklené bary, na ně se práší a jestli tam mají vyskládané lahve, tak je to
potom hodně vidět. Obzvlášť když je to podsvícené. Proto si myslím, že je
důležité volit materiály, které jsou snadné na údržbu.
AB: Vybrala by sis prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
KF: Jo, vlastně když jsem i pracovala v PR agentuře, tak jsme pořádaly eventy
v restauracích. Byly to tiskovky pro novináře a mělo to úspěch.
AB: V čem si myslíš, že byl ten úspěch?
KF: No tak třeba to, co bylo super, je že jsme nemuseli řešit catering, protože
nám ta restaurace vyšla vstříc a bylo dobrý, že tam už bylo připravený zázemí –
sociální, jako toalety a tak, takže to bylo super a dalo se i hýbat se stoly, takže
ten interiér se dal přizpůsobit podle nás.
AB: Jak ses o restauraci Spojka Karlín dozvěděla?
KF: Když jsem hledala prostory pro tiskovou konferenci, tak jsem se dívala i na
Spojku. Pak jsem ji sama navštívila a moc se mi líbí.
AB: Jak hodnotíš umístění restaurace v Praze?
KF: Přijde mi to super. Je tady v okolí spoustu kanceláří a obecně je to taková
kulturní čtvrť, která jakoby ožívá, tak mi to přijde fajn.
AB: Jaký máš názor na flexitariánství?
KF: Zlatá střední cesta. Je super, že když mám známé, co nejí maso, tak do
téhle restaurace můžeme jít a všichni se tu dobře najíme. Nemusíme se
přizpůsobovat.
AB: Navštěvuješ restauraci Spojka Karlín často?
KF: No vzhledem k pandemii jsem tady moc často nebyla, Myslím, že asi jen
dvakrát nebo třikrát.
AB: Jak bys ji zhodnotila?
KF: Jako moc hezkou a vlastně ta samotná návštěva je takovým zážitkem, který
si člověk užije.
AB: Jaký vizuální prvek tě oslovil jako první?
KF: No, hlavně ty rostliny na stropě. To mi přijde super s těmi světly.
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AB: Jak vnímáš atmosféru restaurace?
KF: Takovou jako uvolněnou a zároveň mi to přijde dobrý v tom smyslu, že
když tam jsem, tak se tam cítím útulně, i přesto, že jsou ty stoly blízko sebe.
AB: Jak na tebe působí interiérový design?
KF: Moc příjemně, připomíná mi to New York, jak už jsem říkala. Takovou
jako i džungli trochu.
AB: Co se ti vizuálně nelíbí?
KF: Asi nemám nic, co by se mi vyloženě nelíbilo.
AB: Jaké prvky se ti naopak líbí?
KF: Ten obložený dřevěný bar a líbí se mi, že je každé to prkno trochu jiný, tak
dohromady tvoří hezkou mozaiku. Taky se mi hodně líbí to označení těch
jednotlivých oblastí, jako ta kuchyň, bar a člověk prostě ví, kam jít.
AB: Jak na tebe působí barevné zpracování interiéru?
KF: Že to ladí všechno dohromady. Je fajn, jak je většina v teplých tónech, jako
ty cihly, i to dřevo je poměrně teplé a hezky to rozrazí ty zelené prvky z rostlin,
a zároveň i ty křesla, jak jsou modré, žluté a tak, to vždycky dá takový hezký
kontrast.
AB: Jaký máš názor na zvolenou kombinaci materiálů?
KF: Líbí se mi to. Nevím, jak bych to popsala, ale přijde mi, že i když je to
kontrastní, třeba dřevo a kov nebo betonová podlaha a led označení, tak se to
vzájemně hezky doplňuje. Jako by to bylo přímo na nějakém spektru přímo
proti sobě, a právě proto si to dohromady sedlo.
AB: Jak by se ti tady líbilo bez všech těch rostlin?
KF: Myslím si, že by to byla nuda. Bylo by to sice pořád hezký, ale neosobní.
AB: Orientuješ se v prostoru dobře?
KF: Jo, pomáhá prostornost a cedule.
AB: Jak na tebe působí hudba?
KF: Není to sice úplně můj styl, ale zároveň mě to neruší.
AB: Je vhodně zvolená?
KF: Asi jo. Dovedla bych si tady představit i nějakou lofi hudbu, ale jako jo,
proč ne.
AB: Jaké vnímáš v prostoru vůně?
KF: Je fajn, že to působí svěže a zároveň ty rostliny vytvářejí hodně dobrou
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atmosféru ve srovnání s jinými uzavřenými restauracemi. Ve srovnání s fast
foodem je to úplně o něčem jiném.
AB: Jak hodnotíš chuť objednaného jídla?
KF: Je to moc dobrý, chutná mi to. Sama bych něco podobného doma asi
nezvládla vytvořit, a hlavně by mě samotnou ani nenapadlo dát dohromady
tyhle chutě.
AB: Sedí se ti v restauraci příjemně?
KF: To křeslo je moc pohodlné.
AB: Co bys na prostředí restaurace vylepšila?
KF: QR kód, kterým se platí a který je na stole bych dala i na druhou stranu
stolu, aby nedocházelo k divým situacím, když ho jeden z hostů zakryje.
AB: Myslíš si, že by restaurace uspěla i v zahraničí?
KF: Jo, určitě. Myslím si, má tahle restaurace takový styl, který by zapadl třeba
do Berlína. Takže tam si jí určitě dovedu představit. Nebo asi i Londýn. Když
jsme byli nedávno v Budapešti, tak tam si jí úplně představit nedovedu, ale
prostě záleží na státě.
AB: S jakými dalšími restauracemi či dalšími stravovacími zařízeními bys porovnala
Spojku Karlín?
KF: Napadá mě Vnitroblock, i když není úplně restaurace. Jinak asi trošku i
Eska tady v Karlíně, ale tam je to spíš celé takové bílé.
AB: Chtěla byste dodat něco, co v rozhovoru nezaznělo?
KF: Ne.
AB: To je ode mě vše. Děkuju ti.
KF: Za nic.
Rozhovor č. 6
Respondent: FT
Pohlaví: muž
Rok narození: 1988
Datum a místo rozhovoru: 2. června 2021, Spojka Karlín
AB: Jak často navštěvujete restaurace?
FT: Do restaurace chodím na obědy pokaždé, když pracuji a nemám zrovna
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home office.
AB: Jaká jsou Vaše kritéria výběru?
FT: Důležité je pro mě místo, kde se restaurace nachází, a potom recenze
ostatních.
AB: Jak je pro Vás důležitá kvalita surovin v restauraci?
FT: Určitě hodně. Snažím se žít zdravě, cvičit a jídlo je toho velkou součástí.
AB: Je pro Vás při výběru restaurace důležitý její interiér?
FT: Mám rád estetické prostory, takže pokud by se mi nějaká restaurace nelíbila
vzhledově, asi bych do ní nešel. Líbí se mi, když se ta restaurace nějakým
způsobem snaží vypadat.
AB: Jaký by podle Vás měl být interiér restaurace z vizuálního hlediska?
FT: Měl by být něčím zajímavý. Rozhodně mám rád moderní prvky, ale zase
v dnešní době mi přijde, že moderna pro většinu lidí znamená studený
minimalismus. Proto jsem rád, když vidím nějakou změnu.
AB: Jaký by podle Vás měl být interiér z praktického hlediska?
FT: Určitě by měl být prostorný. Mám hodně rád vysoké stropy a široké uličky.
AB: Vybral/a byste si prostředí restaurace pro uspořádání eventu?
FT: Proč ne? Přijde mi, že je skvělý nápad uspořádat událost v restauraci a
nemuset řešit jídlo a pití.
AB: Zúčastnil byste se eventu v restauraci?
FT: Určitě ano.
AB: Jak jste se o restauraci Spojka Karlín dozvěděl?
FT: Chodím kousek od ní do práce, takže jsem si jí samozřejmě všiml.
AB: Jak hodnotíte umístění restaurace v Praze?
FT: Podle mě se Karlín v poslední době hodně změnil k lepšímu, a to se mi líbí.
Vypadá teď dost moderně. Co se týče dopravy, tak si taky myslím, že je super.
Na metro kousek a na tramvaj taky.
AB: Jaký máte názor na flexitariánství?
FT: Jsem jeho zastánce. Nejsem vyloženě vegetarián, ale několikrát už jsem
k tomu směřoval. Vyhovuje mi, když je ta strava dobře vyvážená, a když i
dobře vypadá.
AB: Navštěvujete restauraci Spojka Karlín často?
FT: Myslím, že docela dost často.
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AB: Jak byste ji zhodnotil?
FT: Jsem s ní hodně spokojen a rozhodně bych ji doporučil všem, co mají rádi
dobré jídlo a estetiku.
AB: Jaký vizuální prvek Vás oslovil jako první?
FT: Už si to přesně nepamatuju, ale asi to budou rostliny na stropě ve spojení
s osvětlením.
AB: Jak vnímáte atmosféru restaurace?
FT: Jako přírodní, uvolněnou. Jsem tu rád i třeba odpoledne. Dobře se tady
relaxuje.
AB: Jak na Vás působí interiérový design?
FT: Myslím, že designéři odvedli moc dobrou práci, protože se mi trefili do
vkusu. Spojení přírody a moderny mám rád.
AB: Co se Vám vizuálně nelíbí?
FT: Asi nemám, co bych vytknul. Nebo možná jo. Přijde mi, že je exteriér
Spojky docela skrytý a když například jdete Pernerovou ulicí, tak byste si jí
možná ani nevšimli. To se sice netýká interiéru, ale přijde mi to škoda.
AB: Jaké prvky se Vám naopak líbí?
FT: Líbí se mi celkově kombinace barev. Tím, že je tady hodně přírodních
prvků, se cítím, jako bych byl někde venku.
AB: Jaký máte názor na zvolenou kombinaci materiálů?
FT: Líbí se mi dřevo, jednoduché stěny i černý kov, který tu restauraci lemuje a
zdobí
AB: Orientujete se v prostoru dobře?
FT: Ano.
AB: Jaké prvky zde přispívají k lepší orientaci?
FT: Prostornost, vzdušnost a pak taky ty osvícené nápisy, i když ty jsou tam
podle mě spíš pro okrasu.
AB: Jak na Vás působí hudba?
FT: Já na hudbu nejsem moc náročný, takže mi vyhovuje. Je příjemná a je tak
akorát nahlas.
AB: Jaké vnímáte v prostoru vůně?
FT: Nic výrazného necítím, což je podle mě fajn.
AB: Jak hodnotíte chuť Vašeho objednaného jídla?
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FT: Vždycky si tu moc pochutnám a hodně se mi líbí, jak je ten výběr
rozmanitý.
AB: Sedí se Vám v restauraci příjemně?
FT: Ano. Nábytek je určitě moc pohodlný.
AB: Co byste na prostředí restaurace vylepšili?
FT: Jak už jsem říkal, tak snad jenom ten exteriér. Jinak je to super.
AB: Myslíte si, že by restaurace uspěla i v zahraničí?
FT: Určitě ano. Dokážu si jí představit ve velkých městech, ale i třeba
v nějakých luxusnějších letoviscích u moře.
AB: S jakými dalšími restauracemi či dalšími stravovacími zařízeními byste porovnali
Spojku Karlín?
FT: Tak tady z prostředí Karlína mě napadá Eska.
AB: Chtěl byste dodat něco, co v rozhovoru nezaznělo?
FT: Nechci.
AB: To je ode mě vše. Moc Vám děkuji za rozhovor.
FT: Není zač. Taky děkuju.
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