
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra marketingové komunikace a PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Šolcová  
 

 

 

 

 

 

In-store marketingová komunikace prodejny 

Tesco Letňany 
  

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Tereza Šolcová 

Vedoucí práce: Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA 

 

 

Rok obhajoby: 2016 

 

 



 

 

 

Bibliografický záznam 

ŠOLCOVÁ, Tereza. In-store marketingová komunikace prodejny Tesco Letňany. Praha, 

2016. 83 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí 

diplomové práce Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA.  

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá trendy chování zákazníka a možnostmi zapojení 

jednotlivých smyslů do komunikace v místě prodeje, se zaměřením na in-store 

marketingovou komunikaci hypermarketu Tesco Letňany.  

První část práce uvádí do problematiky in-store marketingové komunikace, 

seznamuje s prvky a nástroji prodejního místa, dále se zaměřuje na teoretické poznatky 

z oblasti nákupního chování zákazníka a definuje aktuální trendy jej ovlivňující. 

Následně rozebírá účinky a možnosti implementace jednotlivých smyslů v místě 

prodeje.   

 Ve druhé části se zaměřuje na deskripci implementace in-store marketingové 

komunikace hypermarketu Tesco Letňany a její shrnutí s diskuzí se znalostmi nabytými 

v teoretické části.   

 Cílem práce je popsat a zhodnotit současný stav a najít možnosti dalšího využití 

těchto aspektů v obchodech společnosti Tesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis has the main focus on customer behavior and on the possibilities of 

using human senses for the purposes of retailers, especially within in-store 

communication of Tesco Letňany. 

 The first part of the thesis cumulates the theoretical knowledge on the topic of 

in-store marketing communication and of the customer behavior, with a significant part 

considering its newest actual trends. The thesis then follows up with the possibilities of 

implementation of individual human senses directly inside the store and during the 

purchase decision making. 

 The second part of the thesis is focused on the description of concrete 

implementation of in-store marketing in Tesco Letňany hypermarket. This part ends up 

with the summary of the implementation and discussion considering the theoretical 

knowledge of the first part. 

 The main aim of the thesis is to describe and evaluate the current state of using 

in-store marketing activities and find another possibilities that would have the potential 

to be applied in Tesco Letňany and another Tesco stores. 
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Úvod 

In-store marketingová komunikace, neboli komunikace v místě prodeje, je v dnešní 

době jeden z nejsilnějších marketingových nástrojů, na který jsou vydávány stále 

narůstající investice. Důvodem je fakt, že nakupování již dnes není považováno za 

pouhé zabezpečování základních potřeb, ale stává se z něj prostředek ke zlepšení 

životního stylu. Paco Underhill ve své knize Why we buy: the Science of shopping 

definuje pocity, které při různých druzích nákupů zažívá každý z nás. Nakupování, 

podle něho, může být „odměnou, terapii, úplatkem, ale také jistou formou ospravedlnění 

nebo prostě jen způsob jak strávit čas“. 

Aby bylo nakupování pro zákazníky čím dál příjemnějším zážitkem, snaží se 

retaileři přizpůsobovat své prodejny zákazníkovým potřebám a přáním. Ty pramení 

především z jeho nákupního chování, jež ovlivňuje množství faktorů. Kromě vnitřních 

psychologických mechanismů, které utváří osobnost každého z nás a které mají 

důležitou roli během rozhodování o nákupu, existují také vlivy vnější, jež působí na 

zákazníka během nákupu. Mezi tyto vlivy právě patří nákupní prostředí a in-store 

komunikace. 

Mluvíme-li o in-store marketingové komunikaci na prodejním místě, hovoříme o in-

store komunikaci jednotlivých značek a výrobků na jedné straně, a na straně druhé o 

komunikaci samotných retailerů.  

Ve své bakalářské práci se věnuji především druhé z těchto oblastí, a to konkrétně 

in-store marketingové komunikaci v hypermarketu Tesco Letňany, který byl po 

nákladném rebuildingu v roce 2014 znovu zpřístupněn veřejnosti, jakožto úplně nový 

prodejní koncept vycházející z  nákupního chování zákazníků 21. století.  

Hlavním důvodem výběru mého tématu se zaměřením na retail je kombinace 

mého osobního zájmu o oblast in-store komunikace a všeobecně vnímaný potenciál, 

který toto odvětví marketingu skýtá. Domnívám se, že místo prodeje je prostor, který 

právě prostřednictvím efektivně uchopené in-store komunikace lze použít ve prospěch 

obou stran vztahu prodejce – zákazník. 

Z pohledu prodeje a marketingových výnosů působí in-store marketingová 

komunikace, oproti jiné formě reklamy, v „momentu pravdy“, tj. během nákupu v místě 

prodeje, kdy dochází k finálnímu rozhodnutí o výběru produktu a nákupu zboží. 

Marketingová komunikace v místě prodeje je tedy poslední motivátor, jenž může toto 
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rozhodnutí ovlivnit a to přímo ve chvíli, kdy se zákazník aktivně zúčastňuje nákupu a je 

schopný a ochotný investovat. 

 

Svoji bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. 

V první, teoretické části své práce se věnuji základnímu vymezení pojmu in-store 

marketing a jeho vlivu na tvorbu nákupního prostředí. Dále popisuji komunikaci v místě 

prodeje, co ji tvoří a jaké využívá nástroje k dosažení svých cílů. V další kapitole se 

zabývám nákupním chováním a nákupním rozhodováním. Oproti předpokládané 

struktuře práce uvedené v tezi jsem se rozhodla na tuto oblast nahlížet skrze dva 

faktory, jež nákupní chování ovlivňují. Jedná se o následující činitele:  

 trendy v nákupním chování, 

 smysly jako soubor působící na chování a rozhodování zákazníků 

(smyslový marketing). 

 

Dále se ve druhé, praktické části zaobírám implementací poznatků z teorie, a to 

zkoumáním remodelingu prodejny Tesco Letňany. Zaměřuji se na úspěšnost aplikace 

nových komunikačních nástrojů. Hlavním kritériem mého zkoumání je působení těchto 

změn (v podobě nových komunikačních nástrojů) na vytváření celkové atmosféry 

prodejny. Metodou mého výzkumu je pozorování. 

 

Cílem mé bakalářské práce je popsat na základě získaných teoretických 

poznatků o nákupním chování zákazníka ve 21. století, v čem je pobočka Tesco Letňany 

inovativní, do jaké míry působí na jednotlivé smysly zákazníka a jak dílčí části 

modernizace reagují na aktuální požadavky současného zákazníka. 

Závěrem mé práce je celkové hodnocení exekuce zapojení nejaktuálnějších 

poznatků z oboru do praxe a krátké doporučení poskytující návrhy na zlepšení aktuální 

komunikace na prodejně, především v oblastech, v nichž se nachází prostor pro změnu. 

Z hlediska rozsahu mé práce a teoretických kapacit se budu zaobírat jenom 

několika klíčovými částmi modernizace a to pouze hypermarketu, nikoli celého 

obchodního centra Tesco, ve kterém k remodelingu došlo. Vzhledem k zaměření tématu 

se domnívám, že samotný hypermarket poslouží jako dostačující objekt výzkumu. 

V bakalářské práci vycházím z odborné literatury v podobě tištěných i 

elektronických knih a článků.  
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K hlubšímu porozumění zkoumané oblasti zároveň využívám osobní návštěvy 

hypermarketu a rozhovoru s marketingovým manažerem Tesco Letňany Miroslavem 

Černým. V práci se také objevují přílohy v podobě fotografií z místa prodeje, které 

pocházejí pouze a jedině z mých osobních zdrojů. 
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1. In-store marketingová komunikace 

In-store marketing (nebo také marketing at-retail) je soubor marketingové 

komunikace, aplikovaný přímo v místě prodeje. Jedná se o velmi efektivní nástroj, 

jehož cílem je primárně oslovit zákazníka při nákupu a ovlivnit jeho názor v momentu 

rozhodování o koupi produktu nebo značky. In-store komunikace pomáhá značce 

vyzdvihnout její charakter a díky tomu tak cíleně zvýšit její prodej. Mimo jiné in-store 

marketingová komunikace zlepšuje image obchodů. „Kromě možné změny nákupního 

záměru to může být atmosféra a prostředí prodejny, co významně ovlivní rozhodování. 

Jedna třetina neplánovaných nákupů je připisována vlivu prostředí v obchodě, jež 

zákazníkovi umožnilo odhalit nová přání.“1 

Podle nejnovějších výzkumů je dokázáno, že až 87 % nákupních rozhodnutí je 

realizováno právě až v místě prodeje.2 Vzhledem k zvyšující se přesycenosti a zároveň 

rezistenci spotřebitelů vůči reklamnímu obsahu především ve formě televizních spotů, 

billboardů, tisku a reklamy na internetu, je místo prodeje logickým vyústěním 

marketingových aktivit, které zde však jsou mnohem přirozeněji považovány za součást 

nákupního procesu. 

Velkou přidanou hodnotou in-store komunikace je možnost adresnosti a dobrého 

zacílení na konkrétní cílovou skupinu, zahrnující načasování, flexibilitu na typ a 

charakter promo akce a následné získání zpětné vazby od cílové skupiny ve formě 

reakcí, ale také přesných dat z bilance prodejů. Oproti klasické reklamě je u in-store 

komunikace hlavní výhodou skutečnost, že reklama v místě prodeje není v myslích 

spotřebitelů vnímána jako obtěžující, naopak je hodnocena kladně a považována 

mnohdy i za inspiraci.3 

 

1.1 Komunikace v místě prodeje 

Komunikace v místě prodeje jako taková tvoří komplexní stimul ovlivňující 

nákupní chování zákazníka. Výsledkem komunikace v místě prodeje je celková 

atmosféra prodejny. Je to dojem, jakým na nás místo prodeje jako na zákazníky působí. 

                                                 
1 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH.Marketingová komunikace. Praha: Grada, 

2003. Expert (Grada). Str. 415. 
2 Shopper Engagement Study Czech Republic 2015: Základní výstupy unikátního 360° výzkumu nakupování 

v českých hypermarketech a supermarketech. POPAI [online]. 2015,  20 [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: 

http://www.popai.cz/files/publishing/ses_brochure_15012016_strany_5164.pdf. 
3 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Manažer. Str. 20. 
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„Komunikace v místě prodeje zahrnuje všechny aspekty daného obchodního místa, jež 

signalizují zákazníkovi kvalitu, ceny a sortiment, ať už to organizuje obchodník či 

výrobce.“4  

Berman a Evans5 rozdělili místo prodeje na čtyři kategorie, kde každá z těchto 

proměnných je obsahem množství prvků: 

 Celkový exteriér obchodu – skládá se z architektonického stylu, výšky, 

barvy, velikosti budovy, okolních obchodů, vnějších nápisů, výloh atd., 

 Celkový interiér obchodu – tvoří jej podlahy, barvy, osvětlení, stropy, 

způsob, prodejní místo a stav a vystavení zboží na něm, 

 Rozvržení a koncepce prodejny – rozmístění a umístění zboží, 

rozmístění prvků na prodejní ploše, prostor před pokladnami, 

 Místo prodeje a dekorace prodejny – zahrnuje POP6 displeje, nápisy, 

cenovky, obrazy, estetický vzhled prodejny. 

 

Oba autoři se zároveň shodují, že důležitou součástí této typologie je i lidský faktor, 

který je tvořen zaměstnanci a jejich vlastnostmi.7 

 

Vzhledem k tomu, že in-store komunikace má za cíl zvýraznit osobnost a 

jedinečnost dané značky, zvýraznit specifičnost konkrétní obchodní společnosti, cíleně 

zvyšovat objem prodejů v rozhodujícím nákupním okamžiku a také podpořit 

návštěvnost prodejny a věrnost zákazníků, využívá k dosažení svých cílů následující 

nástroje8: 

 Vizuální merchandising, 

 Architektonické řešení a vybavení, 

                                                 
4 PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH.Marketingová komunikace. Praha: Grada, 

2003. Expert (Grada). Str.418. 
5 TURLEY, L.W. a Ronald E. MILLIMAN. Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the 

Experimental Evidence. Journal of Business Research [online]. 2000, , 193–211 [cit. 2016-05-04]. DOI: 

10.1016/S0148-2963(99)00010-7. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296399000107. 
6 POP neboli Point of Purchase představuje soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro 

propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu. Jedná se o nejvýznamnější spouštěč impulzního 

nákupního chování spotřebitele.  

Zdroj: BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Manažer. Str.16. 
7 TURLEY, L.W. a Ronald E. MILLIMAN. Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the 

Experimental Evidence. Journal of Business Research [online]. 2000, , 193–211 [cit. 2016-05-04]. DOI: 

10.1016/S0148-2963(99)00010-7. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296399000107. 



   

7 

 

 Vícesmyslový marketing, 

 Digitální média, 

 Reklama v prodejních místech. 

Úkolem prodejního místa je vytvořit takové prostředí, kde se bude zákazník cítit 

dobře. Klíčovým jednotícím prvkem souhry všech výše zmíněných jednotlivostí je 

atmosféra stimulující naladění a plynoucí emoce. „Jde o schopnost míst prodeje vyvolat 

originální, celistvé, libé pocity, které nedokážete často ani popsat.“9 Cílem správné 

atmosféry je zaujetí všech smyslů zákazníka a vyvolání příjemného pocitu během 

nákupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
8 KROFIÁNOVÁ, Daniela a Marcela PAZOURKOVÁ. Průvodce oborem marketing at-retail 2013 In: Point of 

Purchase Advertising International [online]. 2013 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://www.popai.cz/1-

299/Pruvodce-oboremmarketing-at-retail-2013.aspx. 
9 JESENSKÝ, Daniel. Lepší místa prodeje made in USA. Brand & Stories[online]. 2014, , 21 [cit. 2016-04-04]. 

Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@34@StoresPDF@2014-05-Stores.pdf. 
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2. Nákupní chování a nákupní rozhodování v místě 

prodeje 

2.1 Zákazník a nakupování ve 21. století 

Nakupování v dnešní době již není pouhým uspokojováním základních potřeb 

zákazníků, jako tomu bývalo dříve. Do roku 1989 nebylo něco jako znalost nákupního 

chování v České republice potřeba, vzhledem k systému plánovaného hospodářství bez 

existence konkurence byla omezená nabídka zboží, která navíc povětšinou ani nestačila 

uspokojovat poptávku. Trh žádnou komunikaci v místě prodeje nevyžadoval. Situace se 

změnila s příchodem demokratického režimu, který znamenal rychlý přechod k široké 

nabídce zboží, etablování zahraničních řetězců na českém trhu a poměrně brzké 

přesycení značkovým zbožím s množstvím prodejen v podobě supermarketů a 

hypermarketů. V té chvíli vznikla potřeba jasně a cíleně komunikovat značku a 

značkové zboží v místě prodeje s cílem podpořit jejich prodej. 

„Růst počtu druhů zboží na skladě způsobili výrobci a maloobchodníci, když se 

pokoušeli vyrobit a dodat cokoliv pro kohokoliv, aby tak zákazníkům poskytli co možná 

největší výběr.“10 Se zvyšující se nabídkou a možností výběru se mění jak role 

prodávajících (supermarketů, hypermarketů), tak i role zákazníka a jeho nákupní 

chování. Zatímco s příchodem nového režimu postupně expandující nákupní řetězce 

diktovaly nabídku, podle které se zákazníci řídili a na základě které vznikala i poptávka, 

dnes se situace otočila. Vzhledem k rostoucí konkurenci a nabídce zboží, jež má za 

následek ne příliš velkou diferenciaci mezi jednotlivými retailery, je zákazník ten, kdo 

rozhoduje o nabídce, které se prodávající musí přizpůsobit. „Již není důležité nabídnout 

co nejrozmanitější zboží a doufat, že si zákazník něco vybere. Naopak, je důležité 

zjistit, co zákazník chce a žádá (a to ne ptaním se, ale pozorováním) a položit mu to 

přímo před oči.“11 Klíčem k tomu, aby konkrétní retailer zvítězil nad konkurencí a měl 

rostoucí obrat, je sledování zákazníků, jejich nákupního chování a vyslyšení jejich tužeb 

a přání.  

                                                 
10 JESENSKÝ, Daniel. Vyvrácené mýty o nakupování. Dago.cz [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.dago.cz/blog/vyvracene-myty-o-nakupovani-105. 
11 SORENSEN, Herb. Inside the mind of the shopper: the science of retailing. Upper Saddle River: Pearson 

Education, c2009. Str. 200. 



   

9 

 

2.2 Trendy v nákupním chování 

Na nákupní chování zákazníků má vliv množství různých faktorů. Mezi základní 

vlivy, tvořící osobnost zákazníka patří především psychologické faktory. Mezi ně lze 

zahrnout osobnost člověka, jeho postoje, názory, znalosti, motivační strukturu, sociální 

role a obecně jeho osobnostní vlastnosti.12  

Dalšími vlivy formujícími spotřebitele jsou vnější vlivy, které byly v České 

republice v průběhu historického vývoje podmíněny několika zásadními faktory. 

Společensko-ekonomická změna nastala především po revoluci v roce 1989. 

Zmíněná změna plánovaného na tržní hospodářství zvýšila konkurenceschopnost 

a poskytla tehdejším zákazníkům diametrálně odlišnou nabídku produktů a služeb a 

jejich úroveň. Na otevřený trh začaly postupně pronikat sítě zahraničních retailerů, 

výsledkem byl postupný nárůst supermarketů, hypermarketů a velkých obchodů 

specializovaných na konkrétní zboží. Otevření hranic mělo za následek vyrovnání 

zahraniční nabídky s tou v České republice, což se projevilo i u zákazníka samotného.  

Změna politického režimu vedla k otevření a uvolnění společnosti, což vedlo k 

jejímu dalšímu rozčlenění na základě ekonomické síly.13 Změna zákazníků velmi 

souvisí se změnou životního stylu. S nástupem kapitalismu se začalo víc pracovat, dbát 

na kariéru a doba se zrychlila. „Lidé zase začali ve volném čase vycházet z domovů a 

bavit se, peníze sice hrály nadále velmi důležitou roli, ale stále více lidí bylo ochotno 

zaplatit za kvalitu.“14 

Všechny výše popsané aspekty měly také za následek ekonomickou změnu 

spotřebitele. Oproti dřívějšku se dnešní zákazník liší v mnoha ohledech. V první řadě je 

ekonomicky mnohem silnější, což potvrzuje i fakt, že průměrná mzda v České republice 

v roce 1993 činila 6.219,-Kč15, zatímco o deset let později, tj. v roce 2013, výše mzdy 

vzrostla na průměrných 26.443,-Kč16. Zároveň také čeští zákazníci výrazně snížili podíl 

výdajů na nákup potravin a zvýšili výdaje do služeb. V roce 1994 podíl výdajů 

                                                 
12 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 45. 
13 WAISOVÁ, Šárka. Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z 

předpokladů transformace české zahraniční politiky. Fakulta sociálních studií [online]. , 13 [cit. 2016-04-10]. 

Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/110215114549.pdf. 
14 HAVELKA, Josef. Proměny české společnosti v čase. In: Trend marketing [online]. 2005 [cit. 2016-04-12]. 

Dostupné z: http://trendmarketing.ihned.cz/c1-17233570-promeny-ceske-spolecnosti-v-case. 
15 Česká republika od roku 1989 v číslech. In: Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-od-roku-1989-wau52m1y38. 
16 Česká republika od roku 1989 v číslech. In: Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-od-roku-1989-wau52m1y38. 
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v domácnosti tvořil 32,5 %, oproti tomu v roce 2013 se tento podíl snížil na 23,4 %17, 

přičemž tento fakt je způsobený primárně poklesem cen potravin. Cena byla ze začátku 

velmi důležitým faktorem. „V letech 2003-2004 byla cena vyhodnocena jako 

nejdůležitější faktor, který měl přilákat spotřebitele do prodejen.“18 Z pohledu vzniku 

nových obchodních formátů byla privátní úlohou cenová politika, až později budování 

emočního vztahu k danému řetězci a budování loajality spotřebitelů prostřednictvím 

sortimentu nabídky a místa prodeje řetězců.19 

Byla patrná jistá euforie z množství a snadnosti přístupu ke zboží. Postupem 

času si zákazník na tyto dva faktory zvykl a dnes již považuje množství za 

samozřejmost. Místo toho se zvýšily jeho nároky na kvalitu. 

Výše popsaný vývoj a změna v kombinaci s větší ekonomickou sílou obyvatel a 

velkého množství širokých nabídek, mají za následek i změnu nákupního chování a tedy 

i změnu samostatného zákazníka. 

„Spotřebitel se už od devadesátých let minulého století stává racionálnější, 

náročnější, více řídí svůj čas a své příjmy. Už neváhá porovnávat, rozhodovat a volit na 

jedné straně mezi svými finančními zdroji a na druhé straně potěšením, které na základě 

toho může získat. Stává se nestálým, vrtkavým a těžko pochopitelným.“20 „Moderní 

zákazník je více uvědomělý, sebevědomý a vyžaduje od řetězců neustále víc.“21  

 

Se změnou společnosti se také vykrystalizovalo několik následujících charakteristik, 

kterými je dnešní zákazník typický a odlišný od toho dřívějšího: 

 

Lepší informovanost – zákazník se v dnešní době o kupovaný produkt zajímá mnohem 

více. Zároveň s nástupem internetu a rozvojem digitálních médií má spoustu zdrojů, kde 

může požadované informace získat. V souvislosti s informacemi se rozvinul také trend 

hodnocení a zvýšeného množství zpětné vazby. „Zákazník se zpravidla po zakoupení 

                                                 
17 HOLANOVÁ, Tereza. 25 let v české peněžence: Za jídlo už neutrácíme nejvíce. In: Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-04-19]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/na-jidlo-staci-mensi-cast-vyplaty-vic-ale-

platime-za-sluzby/r~e9494a366a7e11e4b5c5002590604f2e. 
18 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 27. 
19 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 27. 
20 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Když se z nákupu stává emoční zážitek. Brand&Stories [online]. 2010, , 17 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@5@StoresPDF@01-2010-Stories.pdf. 
21 HASAN, Aamir. Key Drivers Influencing Shopping Behavior In Retail Stores. Journal of Inspiration 

Economy[online]. 2015, , 7-33 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://www.uob.edu.bh/uob__files/761/vol%202-

1/JIE%207-33.pdf Str. 2. 
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výrobku zapojí do hodnocení produktu nebo služby a nabídne tak zpětnou vazbu. Buď 

ústně s přáteli a rodinou, ale s největší pravděpodobností také prostřednictvím 

sociálních sítí a internetových stránek, které poskytují rostoucí formu struktury 

k ponákupním procesu.“22 „Za posledních 55 let se změnil spotřebitel v zákazníka. Je 

vybaven informacemi, poučen marketingovými akcemi, má jasno v tom, co chce, a 

hledá toho, kdo mu jeho přání splní. Důraz se přesouvá z prodeje zboží na uspokojování 

potřeb zákazníků. Nyní je marketing stále více o vztahu se zákazníkem – jako na samém 

začátku. Nová interpretace trhu znamená „pracovat se zákazníky jako se strategickým 

potenciálem.“23 

 

Nezávislost – dnešní zákazník není vázaný na omezené množství zboží, ani na 

konkrétní prodejnu, může se svobodně pohybovat a rozhodovat. Proto je především 

úkolem retailera pracovat se svojí prodejnou tak, aby si se zákazníkem vytvořil vztah, 

který jej přiměje k opakovaným nákupům. „Posunuli jsme se ze světa „marketing“ do 

světa „marketing s“ kde zákazník, spotřebitel, značky i prodávající jsou v nekonečné, 

rychlé konverzaci spoluutvářející jejich zážitky.“24  

 

Nižší loajalita – vzhledem k možnosti výběru z široké nabídky zboží a příležitosti 

nákupu v hustě rozmístěných sítích prodejních míst, je možnost rozhodnout se pro 

změnu značky či obchodu nejjednodušší, co kdy bývala. Zmizel osobní kontakt, vazby, 

vše se unifikovalo. Dnešní zákazníci nemají příliš mnoho důvodů být věrní někomu 

konkrétnímu. Naopak dle výzkumu Nielsen z roku 2013 jsou spotřebitelé výše náchylní 

ke změně značky a to konkrétně u výrobků, které kupují často a jsou tak častěji 

vystavováni různým faktorům ovlivňující jejich nákupní rozhodnutí.25 Budování 

loajality je zároveň přínosné i pro retailery, kteří si začínají tento kritický význam 

postupně uvědomovat. Na současném trhu, kde je vysoká konkurence a kde firmy musí 

tvrdě odolávat svými soupeřům, je budování a dlouhodobá udržitelnost vztahu se 

zákazníkem jedním z velmi důležitých nástrojů k jejich přežití.26 Loajální zákazníci 

                                                 
22 CROPPER, Andy a Marc BAKER. Point of Purchase Advertising and the Shopper. Ireland: Popai UK & Ireland, 

2012. Str. 42. 
23 BÁRTA, Vladimír a Ladislav PÁTÍK. Retail marketing. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009, 326 s. ISBN 

978-80-7261-207-9. Str. 18. 
24 LILJENWALL, Robert a Barbara DAUGHERTY. Marketing at retail: understanding, influencing, and winning 

today's shopper. 4. Chicago: POPAI, 2013. Str. 19. 
25 HRUSOVÁ, Lucie. Jak loajální jsou vaši zákazníci? In: Nielsen.com [online]. 2013 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

http://www.nielsen.com/cz/cs/insights/reports/2013/jak-loajalni-jsou-vasi-zakaznici.html. 
26 WANG, Guocai a Shanliang LI. Do salespeople's in-role and extrarole brand-builidng behaviors contribute to 

customer loyalty transfer? Social Behavior & Personality: an international journal [online]. 215n. l., , 167 [cit. 2016-
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mají tendenci poskytnout rostoucí finanční výhody v průběhu času. Nezaměřují se 

pouze na cenově výhodné promo akce, ale nahlíží na značku / prodejce jako na celek a 

mají důvod proč danou značku nebo na daném místě rádi nakupují. Díky tomu mají 

tendenci koupit více produktů, často pokračují v nákupu dražších položek a především 

mají důvod se do obchodu vracet. Zároveň je dokázáno, že z finančního hlediska stojí 

mnohem více zaujmout nové zákazníky, než si udržet ty stávající. 27 

K tomu, aby mohli být zákazníci věrní, však musejí mít důvod neboli určitou 

motivaci. Marketéři věří, že věrnost zákazníků může být dosažena skrze spokojenost 

zákazníků, kterou lze získat prostřednictvím poskytování hédonických a utilitárních 

hodnot.28  

Firmy mají často pocit, že není lehké získat zákazníka na svoji stranu a udržet si 

jeho věrnost, paradoxně však platí, že zákazníci mají zájem vytvořit si se značkou 

pouto. Obecně totiž hledají fungující, osvědčený model, který jim bude vyhovovat, 

tudíž jim tak ušetří jak peníze, tak čas. Pokud si tedy značka vybuduje se zákazníkem 

pevný vztah, zákazník jí dokáže být dlouhodobě věrný.29 

 

Rozdílnost – z důvodů popsaných výše je již patrné, že osobnost zákazníka není 

jednoduchá, zároveň však ani jeho nároky nejsou jednotné. Proto již dnes k jejich 

uspokojení nestačí plošně aplikovat univerzálně fungující systém. Dříve byl marketing 

obecně mnohem osobnější, vše se odehrávalo na jednom místě, firmy byly menší, díky 

tomu si zachovávaly individuálnější přístup, věděly, na koho cílí, většinu svých 

zákazníků častokrát znaly podle jména. S příchodem nadnárodních korporací, e-mailů a 

webových stránek začali obchodníci spoléhat na masové marketingové techniky. Nyní 

se však situace opět otočila. Obecně platí, že je velmi těžké uspokojovat větší skupinu 

lidí, protože každý zákazník požaduje odlišné, jeho osobě nejvíce vyhovující potřeby, ať 

už se jedná o zážitek, rychlost nakupování nebo cenu. Obecným trendem je tedy 

směřování od plošného oslovování zákazníků k individuálnímu přístupu. „Moderní 

                                                                                                                                               
04-19]. ISSN 03012212. Dostupné z: http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=9421832a-90e2-44c7-81ec-

d4228d830e49%40sessionmgr4005&vid=3&hid=4205&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT

1zaXRl#AN=100769926&db=s3h Str. 2. 
27 LILJENWALL, Robert a Barbara DAUGHERTY. Marketing at retail: understanding, influencing, and winning 

today's shopper. 4. Chicago: POPAI, 2013. Str. 24-25. 
28 MEHMOOD, Khawaja Khalid a Jalal HANAYSHA. The Strategic Role of Hedonic Value and Utilitarian Value in 

Building Brand Loyalty: Mediating Effect of Customer Satisfaction. Pakistan Journal of Social Sciences [online]. 

2016, , 1025-1036 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/289839589_The_Strategic_Role_of_Hedonic_Value_and_Utilitarian_Value

_in_Building_Brand_Loyalty_Mediating_Effect_of_Customer_Satisfaction Str. 1025. 
29 LILJENWALL, Robert a Barbara DAUGHERTY. Marketing at retail: understanding, influencing, and winning 

today's shopper. 4. Chicago: POPAI, 2013. Str. 24-25. 
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zákazník je složitý jedinec s mnoha různými „nákupními módy“. Zákazníci se liší ve 

své reakci na různé nákupní situace a dokonce i stejná osoba dělá odlišná rozhodnutí 

pod vlivem jiných okolností. Nákupní chování určité osoby se mohou lišit v závislosti 

na mnoha faktorech, včetně jejich důvodu pro návštěvu obchodu, denního času, 

maloobchodního formátu, ve kterém nakupují, a kategorií, které zamýšlejí 

nakupovat.“30 Důležitá je tedy personalizace a individualizace, již si jsou obchodníci 

vědomi, přesto však cesta k personalizovanému konečnému cíli, one-to-one 

marketingu31, jenž vytváří jedinečný a relevantní zážitek, je velmi dlouhá a pokrok 

v oblasti retailu zatím relativně pomalý. 

 

Vyšší požadavky na hodnotu – novodobý zákazník je náročný, potrpí si na kvalitních 

věcech, jejichž výběru je ochoten věnovat dostatek času. Samozřejmě nároky zákazníka 

nejsou jednotné a pro všechny stejné a univerzální. Avšak i přesto se požadavky 

zákazníků shodují v potřebě přidané hodnoty a získání „něčeho navíc“ během nákupu. 

Opět zde hraje velkou roli personalizace a real-time marketing. „Obsah komunikace a 

strategií se stává stále personalizovanější. Zákazníci očekávají v komunikaci 

personalizovaný přístup. V místě prodeje i před monitorem požadují poradenské služby, 

individuální péči, personalizované nabídky podle historie jejich nákupů, podle jejich 

přání, preferencí. Každý zákazník chce být jedinečný.“32 Proto je součástí vnímání 

přidané hodnoty pro zákazníka důležitá také tvorba vztahu. Tu lze budovat pomocí 

prodavačů s cílem vytvořit prodejní místo s výraznou přítomností lidského faktoru, kde 

se budou zákazníci cítit uznávaní a preferováni více než jinde. „Zákazníci očekávají od 

prodavače hodně: chtějí odborníka, poradce, který zná své výrobky, individuální 

nabídku a doporučení (…) Ty maloobchodní společnosti, které budou schopny 

motivovat a vyškolit personál v souladu s budoucí rolí prodavače, vyniknou a odliší 

se.“33 Mezi dalšími prvky, které zvyšují hodnotu nákupu, je požadavek na odbornost a 

konkrétní specializaci. „Specializované prodejny s komplexní nabídkou všeho, co 

zákazník v dané oblasti hledá, jsou dalším rozvíjejícím se typem prodejních míst 

v návaznosti na aktuální požadavky zákazníka. Prioritou je zde kvalita poskytovaných 

                                                 
30 CROPPER, Andy a Marc BAKER. Point of Purchase Advertising and the Shopper. Ireland: Popai UK & Ireland, 

2012. Str. 42. 
31 KOTLER, Philip. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5, Str. 322. 
32 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Průvodce oborem marketing at retail 2015. POPAI [online]. 2015, , 84 [cit. 2016-04-20]. 

Dostupné z: http://www.popai.cz/knihovna-popai/pruvodce-oborem-marketing-at-retail-2015. 
33 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Průvodce oborem marketing at retail 2015. POPAI [online]. 2015, , 84 [cit. 2016-04-20]. 

Dostupné z: http://www.popai.cz/knihovna-popai/pruvodce-oborem-marketing-at-retail-2015. 
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služeb pro jednotlivé cílové skupiny, včetně vyhrazeného prostoru a péče o juniory. 

Návštěvníci prodejny se ocitají mezi skutečnými znalci dané oblasti.“34 Hodnotu 

nákupu mohou pro zákazníka tvořit také různé společenské, ekonomické a ekologické 

trendy, které ve svém konečném důsledku mohou měnit jeho nákupní zvyklosti a 

vytvořit tak prostor pro smysluplné odlišení retailerů, kteří, pokud splní požadavky a 

potřeby spotřebitelů, zvýší tak svoji vnímanou hodnotu.35 Aktuálně můžeme pozorovat 

například rozmach zdravého životního stylu v kombinaci s důrazem na sport, které mají 

za následek poptávku po bio a jiných alternativních potravinách.36  Tyto požadavky 

mají za následek vznik farmářských trhů a tzv. zeleného marketingu.37 „Dochází ke 

zlomu v našem smýšlení o materiálech a výrobcích. Pozornost se soustředí na suroviny 

šetrné vůči životnímu prostředí a jejich následné využití. Rozvoj biologických 

materiálů, lepší využití odpadů a recyklace svědčí o jasné změně postoje obchodníků. 

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí jde často ruku v ruce s dalšími požadavky na ty, 

kteří chtějí na trhu vynikat.“38 

 

Požadavky na zážitky (atmosferizace a humanizace) – v současnosti už není nákup 

jenom o pořízení požadovaného zboží. Dnešní zákazník vyžaduje, aby mu nákup 

přinášel i určitý zážitek, ať už jde o lepší nákupní atmosféru, individuální přístup, či 

vzbuzování emocí. „Zákaznická zkušenost v prodejně musí být nad rámec pouhé 

promoční akce a musí zahrnovat více služeb, informací a trvalých zážitků. Může jít o 

prostor pro odpočinek a relax nebo dětské koutky, zábavné aktivity v prodejnách, ale i 

poprodejní servis. Nebo prostě jde jen o to umožnit zákazníkovi, aby se volně dotýkal 

výrobků a zkoušel je. Je třeba, aby se spotřebitelé těšili na návštěvu prodejny a užili si 

ji.“39 Zákazníci chtějí být obklopeni nabídkami, někdy chtějí objevovat něco nového – 

novou značku, nové způsoby jejího využití. Jindy chtějí zažít trochu zábavy, 

společensky se zapojit nebo se něco nového naučit, to vše během nákupu. Jinými slovy, 

                                                 
34 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Průvodce oborem marketing at retail 2015. POPAI [online]. 2015, , 84 [cit. 2016-04-20]. 

Dostupné z: http://www.popai.cz/knihovna-popai/pruvodce-oborem-marketing-at-retail-2015. 
35 UUSITALO, Outi. Consumer perceptions of grocery retail formats and brands. International Journal of Retail & 

Distribution Management [online]. 2014, , 214-225 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/210897773/fulltextPDF/C32C21CFCD474112PQ/1?accountid=15618, Str.216. 
36 VÁCLAVÍK, Tomáš. Hlavní trendy pro další desetiletí. In: Bio info [online]. 2010 [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 

http://www.bio-info.cz/zpravy/hlavni-trendy-pro-dalsi-desetileti. 
37 Zelený marketing – marketing produktů nebo služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zdroj: HALADA, Jan 

(ed.). Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2015. Str.110. 
38 HÜTZ, Stefanie. Přírodní versus osobité. Brand&Stories [online]. 2014, , 10-11 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: 

http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@31@StoresPDF@2014-02-Stores.pdf.  
39 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Průvodce oborem marketing at retail 2015. POPAI [online]. 2015, , 84 [cit. 2016-04-20]. 

Dostupné z: http://www.popai.cz/knihovna-popai/pruvodce-oborem-marketing-at-retail-2015. 
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touží po uspokojení svých individuálních potřeb. „Důraz je jednoznačně kladen na to 

dávat zákazníkům to, co chtějí, kdykoliv to chtějí. Zážitky získané v obchodě nemohou 

strádat v minulosti, angažovanost zákazníků je rozhodující, pro to, aby je udržela 

v obchodě co nejdéle. Čím déle se zdrží, tím více utratí.“40 Mark Heckman, 

viceprezident společnosti Marsh Supermarkets, která řídí více než sto supermarketů 

v Indiane a Ohiu, si myslí, že i retail obchody by měly najít odpověď na otázku, kterou 

si zákazník často klade: „Co nového najdu ve svým oblíbeným obchodě oproti 

včerejšku?“41  

 

Citlivost na čas a komfort nákupu -  dnešní doba se oproti dřívějšku radikálně 

zrychlila. „Trendem, který pomáhá nezávislému maloobchodu, je rostoucí význam 

faktoru času. Zvyšuje se počet spotřebitelů, kteří nechtějí trávit a ztrácet čas 

nakupováním.“42 „Stále větší množství spotřebitelů proto odmítá trávit dlouhé hodiny 

v hypermarketu. Tlak na čas je natolik významným faktorem, že dnešní zákazníci jsou 

ochotni zaplatit i vyšší cenu za nákup v menším obchodě v centru města.“43 Důležité 

pro ně je primárně nakupit rychle a komfortně. Zákazník přichází na místo prodeje za 

účelem, ke kterému obchodník obchod vytvořil - připraven koupit si zboží, paradoxně 

však zákazník stráví nakupováním v místě prodeje významnou většinu času tím, že nic 

nenakupuje, nýbrž hledáním a orientováním se v nezřídka nepřehledném nákupním 

prostředí. „Jedním z výrazných elementů, které jsou přítomny u každého zákazníka, je 

pocit úzkosti. Tento dojem může být (v rámci tématu, který rozebíráme), vyvolán 

zejména zdáním přebytku a ztráty času při komplikovaném hledání produktů.“44 Velká 

většina obchodů totiž razí filozofii, že čím déle zdrží zákazníka v místě prodeje, tím 

větší množství produktů si zákazník koupí. Opak je však pravdou, „zákazníci dnes chtějí 

mít přehled a chtějí nakupovat s lehkostí, jinak řečeno, šetřit čas, rádi se tak vracejí do 

těch obchodů, v kterých jim nákup nezabere spoustu času.“45 Zároveň, pokud zákazníci 

                                                 
40 LILJENWALL, Robert a Barbara DAUGHERTY. Marketing at retail: understanding, influencing, and winning 

today's shopper. 4. Chicago: POPAI, 2013. Str. 363. 
41 SORENSEN, Herb. Inside the mind of the shopper: the science of retailing. Upper Saddle River: Pearson 

Education, c2009. Str. 187. 
42 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 28. 
43 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 28. 
44 SORENSEN, Herb. Inside the mind of the shopper: the science of retailing. Upper Saddle River: Pearson 

Education, c2009. Str. 66. 
45 SORENSEN, Herb. Inside the mind of the shopper: the science of retailing. Upper Saddle River: Pearson 

Education, c2009. Str. 128. 
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snadno naleznou, co chtějí, nakupují mnohem více, protože neztrácí čas zorientováním 

se a hledáním v přeplněné kategorii.46 Prostor by tedy měl zvítězit nad nabídkou zboží. 

Cílem je vytvořit takové nákupní prostředí, které bude poskytovat pozitivní zážitek a 

překvapení, nikoli však způsobovat zmatení a vyčerpanost. Dobrá orientace v místě 

prodeje by měla být automatickým cílem, jenž by se měli obchodníci snažit naplnit ve 

svém vlastním zájmu. Současně se také zvyšuje touha spotřebitelů po individualitě, 

intimitě a porozumění, která by též měla být retailery vyslyšena.47 Pokud se totiž budou 

zákazníci v obchodě cítit pohodlně, je nejvyšší předpoklad, že se na takové prodejní 

místo budou rádi znovu vracet, což ve výsledku povede k loajalitě, možnému 

doporučení dalším zákazníkům a zároveň také ke zvýšení tržeb. 

 

Zatímco dříve byli zákazníci považováni ekonomy za racionální bytosti svázané 

rozpočtem, spokojící se s čistou a vábně vyhlížející prodejnou, dnes jsou analyzováni 

více na základě svých emocionálních složek a chtějí mnohem více.48 To znamená více 

služeb, více zábavy a naplněných tužeb, více pohodlí a usnadnění života. Dochází ke 

změně, kdy spotřebitel během nákupu reaguje na množství signálů, jako je cena, kvalita, 

dostupnost.49 Celý vývoj nakupování tak směřuje k procesu, který je založený na 

zkušenosti a zážitku. Tato změna chování vyžaduje nové nároky na obchodní řetězce, 

které se musejí nově přizpůsobovat požadavkům na komfort pro zákazníky v prodejně, 

zóny pro odpočinek, informační služby a kiosky, zrychlení v oblasti plateb, prostory pro 

oživení a zábavné aktivity. „Nelze opomenout ani dokonalejší služby z hlediska 

prodejního personálu včetně úsměvu, přívětivosti prodavačů, jejich odbornosti.“50 

Změna charakteru zákazníka a nepříznivý konkurenční vývoj donutily obchodní 

společnosti k přizpůsobení svých nabídek této situaci. Nově je pro ně tedy důležité 

soustředit se na atmosféru prodejního místa, na faktory prostředí prodejny, jako je 

hudba, vůně, osvětlení a barvy, skrze které mohou zažít výrazný smyslový zážitek.51 

                                                 
46 JESENSKÝ, Daniel. Vyvrácené mýty o nakupování. Dago.cz [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.dago.cz/blog/vyvracene-myty-o-nakupovani-105. 
47 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 35. 
48 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Když se z nákupu stává emoční zážitek. Brand&Stories [online]. 2010, , 17 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@5@StoresPDF@01-2010-Stories.pdf.  
49KROFIÁNOVÁ, Daniela. Když se z nákupu stává emoční zážitek. Brand&Stories [online]. 2010, , 17 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@5@StoresPDF@01-2010-Stories.pdf.  
50KROFIÁNOVÁ, Daniela. Když se z nákupu stává emoční zážitek. Brand&Stories [online]. 2010, , 17 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@5@StoresPDF@01-2010-Stories.pdf.  
51 KROFIÁNOVÁ, Daniela. Když se z nákupu stává emoční zážitek. Brand&Stories [online]. 2010, , 17 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@5@StoresPDF@01-2010-Stories.pdf. 
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3. Smysly v in-store marketingové komunikaci  

Další způsob, jak stimulovat zákazníka přímo v místě prodeje, je působení na 

jeho smysly. 

Smyslová komunikace je v dnešní době považována za samostatnou 

marketingovou disciplínu zabývající se posilováním vztahu zákazník - značka, 

prostřednictvím aktivit stimulujících jeho smysly. „Senzorický marketing může být 

definován jako skupina klíčových pák, které jsou řízeny výrobcem a/nebo prodejcem, za 

účelem vytvoření specifické multi-smyslové atmosféry kolem výrobku nebo služby, 

buď se zaměřením na jejich prodej, nebo komunikaci jejich vlastností.“52 Smyslový 

marketing vychází z poznatků, že člověk se rád zdržuje na místech, kde se cítí dobře a je 

také v tomto rozpoložení ochoten utratit více peněz.53 Smyslový marketing mimo jiné 

také zdůrazňuje faktor lidského vnímání, subjektivity a fakt, že zákazníci dnes považují 

nákup především za zážitek. 

Paco Underhill navíc věří, že dva z hlavních důvodů, proč nakupujeme, jsou 

potřeba dotyku a touha objevovat věci.54 To je, vzhledem k tendenci nakupovat online, 

kde není možnost smyslového zapojení s produktem, o to silnější důvod být fyzicky 

v obchodě, kde zákazník může mít přímý kontakt s výrobkem. „Radost z objevování 

určité vůně, specifické struktury nebo zvuku rozšiřuje touhu koupit.“55 Největší výhoda 

smyslového marketingu v místě prodeje je oproti klasické TV, rádiové nebo tiskové 

reklamě fakt, že zatímco v těchto médiích jsou komunikovány pouze některé smysly, a 

to ke všemu „zprostředkovaně“ skrze dané médium, na prodejní ploše je možné 

zaujmout všechny zákazníkovy smysly a to navíc přímo v interakci s ním. „Výzkum 

vlivu různých smyslů ve vnímání se rozšiřuje. Existuje stále více důkazů, že smysly se 

během vnímání produktu vzájemně ovlivňují. Některé práce ukazují, že první smysl, 

který přímo interaguje s produktem, zároveň vytváří očekávání a zbývající smysly tyto 

očekávání potvrzují.“56  

                                                 
52 From sensory marketing to sensory design: How to drive formulation using consumers’ input? Food Quality and 

Preference [online]. 2008, , 719–726 [cit. 2016-04-21]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329308000608, Str. 719. 
53 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 50. 
54 UNDERHILL, Paco. Why we buy: the science of shopping. 23. print. New York [u.a.]: Simon, 2000, Str. 99. 
55 NICA, Roxana-Maria. The Impact of Sensory Branding on Consumer Behavio. Journal of Media 

Research [online]. 2013, (3), 50-74 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/1470422511/abstract/1F3A39D3E3334E52PQ/1?accountid=15618, Str.59. 
56 ALCÁNTARA-ALCOVER, Enrique a Miguel Ángel ARTACHO-RAMÍREZ. Exploratory study of the influence 

of the sensory channel in perception of environments. Journal of Sensory Studies [online]. 2014, , 258-271 [cit. 2016-

04-22]. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=0c411d5b-9175-42af-8a16-
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Každá efektivní kampaň by měla odpovídat modelu AIDA,57 jež implikuje čtyři 

základní elementy, které pocházejí od zákazníka během interakce s reklamou. Jedná se 

o: pozornost, zájem, touhu a akci. Během předávání této „message“ hrají právě smysly 

nejdůležitější roli. 

Smyslový marketing se zaměřuje na všech pět lidských smyslů:58 

3.1 Zrak 

Zrak je nejsilnějším lidským smyslem. V oku se nachází 2/3 lidských smyslových 

buněk.59 80 % vnějších informací jsou informace vizuální a barva představuje nedílnou, 

podstatnou vlastnost prvků, které nás obklopují.60 Tomu se také přizpůsobila dnešní 

komunikace, jež až z 83 % působí v první řadě na zrak.61 Zrakem v místě prodeje 

vnímáme především světlo, barvy, symboly a tvary. Barvy a tvary jsou velmi důležité, 

protože kromě toho, že nesou hlavní atributy značky, dokáží upozornit a upoutat 

pozornost zákazníků.62 Význam barev a jejich působení na psychiku člověka je 

předmětem mnohých výzkumníků. Způsob vnímání barev je pro každého člověka 

individuální. Podstatné však je, že barva má vliv na zákazníkovi emoce a dokáže 

ovlivnit nejen senzorické vjemy (velikost, hmotnost, plochu, objem), ale také mohou 

ovlivnit sluchové i chuťové vjemy. Existují asociace mezi barvou a vůní, jako například 

spojení růžové barvy a sladkosti nebo naopak asociace, které vytváří dojem nesouladu, 

jako například vůně vanilky modrozelená barva.63  

                                                                                                                                               
4d1909f2f938%40sessionmgr106&hid=123&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=97501186&db=

a9h, Str. 259. 
57 AIDA je acronym používaný v marketingu a reklamě za účelem vytvoření efektitvní komunikační strategie. AIDA 

popisuje seznam chování, jež se naskytnou během kontaktu zákazníka s reklamou. Zdroj: RAWAL, Priyanka. AIDA 

Marketing Communication Model: Stimulating a purchase decision in the minds of the consumers through a linear 

progression of steps. IRC’S INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SOCIAL & 

MANAGEMENT SCIENCES [online]. 2013, , 37-44 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://ircjournals.org/vol1/37-

44.pdf, Str. 39. 
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Research [online]. 2013, (3), 50-74 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/1470422511/abstract/1F3A39D3E3334E52PQ/1?accountid=15618. 
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nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 51. 
61 LINDSTROM, Martin. Smelling a Branding Opportunity. Brandweek [online]. 2005, , 1 [cit. 2016-04-24]. 

Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/218110558/abstract/1F1BCCB7BAA44953PQ/1?accountid=15618. 
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Světlo také hraje významnou roli v navozování atmosféry. Osvětlení má vliv na 

to, jak zákazník vnímá prostory, což může vyvolat pozitivní nebo negativní pocity ve 

vnímání tohoto prostoru.64 Zároveň má osvětlení vliv na zákazníkovu náladu a chování 

v prodejně. Pomocí světla je možné také zvýšit či snížit atraktivitu produktu.65 Obecně 

platí, že čím více světla je použito, tím je prostor nebo zboží jasnější, příjemnější a 

lákavější.66 

Podle Sorensena67 vnímají zákazníci v prvé řadě očima, přičemž během nakupování 

můžeme u zákazníka sledovat tři stádia oční aktivity: 

 Oči slouží jako pilot, který mapuje terén, 

 Oči jako rychlý skener rozdělují nalezené produkty do kategorií a 

vyhodnocují, zda jsou pro zákazníka potřebné, 

 Fungují jako přenosový nástroj při komunikaci prodejního odkazu mozku. 

3.2 Sluch 

Sluch jako všechny ostatní smysly disponuje schopností ovlivňovat a spoluvytvářet 

vhodnou prodejní atmosféru a komunikovat důležité atributy firem a značek „Značky 

využívají zvuky, aby mohly „říci, co jsou,“ stejně jako lidé, kteří definují svoji totožnost 

pomocí zvuků, k tomu, aby vyjádřili svoje argumenty, názory a emoce. Hudba 

v reklamě hraje zásadní roli.“68 „Stoupající trend pouštění hudby v supermarketech a 

hypermarketech je v Evropě vysvětlován velkou averzí vůči tichu. Jsou citovány 

příklady podniků, kdy bylo třeba kanceláře ozvučit pro potlačení pocitu úzkosti, který 

vyvolávala příliš tichá klimatizace nebo dvojitá skla.“69 „Hudba by měla přitahovat 

                                                 
64 TASKIRAN, Zeynep. The elements of visual merchandising [online]. 2012, , 1-12 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 
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pozornost zákazníka k určité kategorii výrobků, zvýrazňovat prodejnu a její zaměření. 

Významnou roli zde hraje to, že hudba vyvolává představy a určitou atmosféru.“70 

Prostřednictvím hudby v obchodě jsme schopni ovlivňovat tempo nákupu zákazníků a 

jejich celkové nákupní chování. Zvuky budují celkovou atmosféru a navozují 

zákazníkovu náladu. Rychlost hudby má vliv na vnímání času, zároveň však i na výši 

vynaložené částky.71 Efektivně zvolený zvuk může v zákazníkovi vyvolat vyšší úroveň 

vnímání kvality, zvýšit v něm tak pocit váženosti, tím pádem i jeho motivace se znovu 

vrátit na prodejní místo.72 Nesprávně zvolené zvuky mohou mít však opačný účinek. 

„Negativní zvuky, například příliš hlučné spotřebiče či nepříjemné zvuky pokladen 

odradí zákazníka od delšího pobytu v prodejně. Nepříjemně může působit také přílišné 

ticho, které může zákazník vnímat jako bezduché, studené a nepříjemné místo.“73 Výběr 

hudby na prodejním místě by také neměl být podceňovaný z hlediska zaměstnanců a 

jejich duševní hygieny. Jsou zmiňované studie, kdy prodavači v prodejnách s oděvy 

vyjadřovali svoji averzi vůči prodejnímu místu bez hudby, které charakterizovali jako 

smutné, prázdné a bezduché.74 

3.3 Čich 

Čich je z evolučního hlediska naším nejstarším smyslem a hraje důležitou roli i 

z marketingového hlediska.75 Protože čich dokáže být extrémně vlivným smyslem. 

„Čich je jeden ze smyslů, jež nemůžeme vypnout. Můžeme zakrýt naše oči i uši, zdržet 

se kontaktu a odmítnout chuť, ale vůně je součástí vzduchu, který dýcháme.“76 

Výzkumy ukázaly, že některé vůně mohou mít vliv na emocionální reakce jednotlivců. 

Čichové vzpomínky jsou charakterizovány vyšší životností a silným emocionálním 
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obsahem“77 Vnímání pomocí čichu má za následek spouštění emocí v podobě 

vzpomínek a pocitů z minulosti. Podle některých studií bylo prokázáno, že náš stav 

mysli se zlepší o 40 %, když jsme vystaveni příjemné vůni, obzvláště pokud nás tato 

vůně vrací do určitých chvil, v nichž jsme byli šťastní.“78 Retaileři si jsou těchto 

vlastností vědomi, proto dokáží často zákazníky čichem ovlivnit. Příkladem mohou být 

například nová auta nebo přímo vůně vytvořené na míru určitému obchodu nebo 

produktové kategorii. 

Čich zároveň ovlivňuje vnímání kvality a času. Z průzkumu vyplývá, že vůně po 

vytvoření atmosféry v místě prodeje mohou mít vliv na dobu, kterou jednotlivec tráví 

v prodejně.79 Zároveň bylo prokázáno, že aplikování vůní v prodejním prostředí 

způsobuje celkově lepší hodnocení místa prodeje, lepší vnímání hodnoty produktu nebo 

služby a zákazníci mají podvědomou tendenci se vracet do místa, kde bylo aroma 

aplikováno.80   

Vnímání vůní a je také rovněž úzce propojeno s chutí. Lindström také tvrdí, že často 

„jíme nosem,“ což znamená, že pokud se nám líbí vůně výrobku / jídla, s největší 

pravděpodobností nám bude i chutnat.81  

3.4 Chuť 

Chuť je smysl, který je ve velké míře ovlivňován ostatními smysly, především 

čichem, ale i zrakem a hmatem.82 Zajímavým pokusem to bylo dokázáno na konferenci 

Cďa, kde byla na návštěvnících testována chuť jablečného džusu pod vlivem různého 

prostředí. Výsledkem bylo, že 100 % návštěvníků chutnal jablečný džus v zeleném 

prostředí jednoznačně nejkyseleji, pod vlivem modré byl dle výpovědí nejvíce fádní a 

                                                 
77 SAIDL, Jan. Centre ďambiance Centrum smyslového marketingu. Brand&Stories [online]. 2011, , 15 [cit. 2016-

05-01]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@13@StoresPDF@2011-02-

Stories.pdf.,Str. 10-11. 
78 NICA, Roxana-Maria. The Impact of Sensory Branding on Consumer Behavio. Journal of Media 

Research [online]. 2013, (3), 50-74 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/1470422511/abstract/1F3A39D3E3334E52PQ/1?accountid=15618. 
79 SAIDL, Jan. Centre ďambiance Centrum smyslového marketingu. Brand&Stories [online]. 2011, , 15 [cit. 2016-

05-01]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@13@StoresPDF@2011-02-

Stories.pdf.,Str. 10-11. 
80 ŠTIBINGER, Aleš. Vše, co jste chtěli vědět o aroma marketingu, ale nevěděli, kde se na to 

zeptat…. POPAI [online]. 2012 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: http://www.popai.cz/novinky/archiv-novinek/vse-co-

jste-chteli-vedet-o-aroma-marketingu-ale-nevedeli-kde-se-na-to-zeptat. 
81 LINDSTRÖM, Martin. Brand sense: build powerful brands through touch, taste, smell, sight, and sound. New 

York: Free Press, 2005, xii, 237, Str. 95-96. 
82 SAIDL, Jan. Centre ďambiance Centrum smyslového marketingu. Brand&Stories [online]. 2011, , 15 [cit. 2016-

05-01]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@13@StoresPDF@2011-02-

Stories.pdf.,Str. 10-11. 
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červenou naopak nejsladší.83 Ačkoliv vnímání chuti není tak univerzální jako čichový 

smysl, hraje chuťový marketing důležitou roli především v potravinářském průmyslu, 

který se v in-store prostředí představuje především při prezentaci ochutnávek. „Cílem 

marketingu na bázi chuti je zvýšit kvalitu výrobku vnímanou spotřebitelem a vytvořit 

nové zdroje inspirace, které budou působit na představivost a chuťové zážitky 

spotřebitele.84 Vzhledem k tomu, že je úzce spojen s čichem, dokáže se aktivovat velmi 

přirozeně v kategoriích, jako jsou lahůdky, ovoce a zelenina, pekařství a řeznictví.  

3.5 Hmat 

Fyzický kontakt v podobě dotyku je pro člověka velmi důležitou součástí života, 

mající vliv na jeho psychiku. Pomocí dotyku dokážeme vnímat váhu, teplotu, tvar, 

strukturu povrchu. „Dotek výrobku a jeho uchopení se stává při nákupním procesu 

velmi důležitým gestem. Možnost doteku sbližuje zákazníka s výrobkem nebo 

s prodejnou.“85 Příležitost uchopit nebo se dotknout produktu vyvolává v zákaznících 

pocit, díky kterému si lépe dokážou představit, že by produkt mohli vlastnit. 

Psychologicky je mnohem těžší vrátit zpět do regálu produkt, jenž měl zákazník už 

jednou uchopený v ruce, platí zde pravidlo „co hladím, to mám rád.“86 Design produktu 

(zahrnující tvar, strukturu, atd.) je významným komunikátorem atributů značky. „Balení 

působí jako účinná trojrozměrná reklama pro značku“87 Velký význam dotyku je 

především v kategorie módy, kde místo prodeje konkrétně oproti nákupu na internetu 

představuje silnou zbraň. Zde platí „podívejte se, dotkněte se, zkuste, kupte.“88 

Dotykem vnímáme i materiál, který by měl vyvolat chuť výrobek uchopit a použít ho. 

„Vhodné materiály, které by měly vyvolávat pozitivní pocit při doteku, jsou 

doporučovány pro vybavení prodejen, např. pro závěsy na zkoušecích kabinách.“89 

Zároveň hmat není jenom o držení předmětu v rukou, ale projevuje se i při chůzi po 

                                                 
83 SAIDL, Jan. Centre ďambiance Centrum smyslového marketingu. Brand&Stories [online]. 2011, , 15 [cit. 2016-

05-01]. Dostupné z: http://www.b-s-c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@13@StoresPDF@2011-02-

Stories.pdf.,Str. 10-11. 
84 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Manažer. Str. 55. 
85 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Manažer. Str. 56. 
86 VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert 

(Grada). Str. 216. 
87 KENNEDY, Mark. SENSORY MARKETING: You know it makes sense. Brand Strategy [online]. London, 2008, 

, 34 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/224170390?accountid=15618 Str. 2. 
88 HULTÉN, Bertil. Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept. European Business 

Review [online]. Bradford, 2011, (3), 256-273 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/868250191/abstract/611D121622D848A9PQ/1?accountid=15618 Str. 267. 
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nástroje marketingu v místě prodeje. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Manažer. Str. 57. 
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podlahových krytinách, sezení na různých materiálech apod.90 Tento trend vede výrobce 

k hledání a využívání nových efektivních způsobů, jak zaujmout a ovlivnit zákazníka. 

 

Jak již bylo řečeno výše, smysly jsou nezbytnou součástí nakupování.  Upozorňují 

nás na nebezpečí, usnadňují nám orientaci a napomáhají nám k poznání nových věcí.  

Zároveň nám ulehčují a zkracují vyhodnocení situace. Místo prodeje je poměrně 

složitým prostředím, ve kterém není často jednoduché se vyznat. K tomu nám právě 

dokáží dopomáhat naše smysly. 

Působení na smysly a vyvolávání emocí skrze ně, je z hlediska obchodníka 

důležitou příležitostí komunikace v místě prodeje. Pomáhá nejen pozitivně ovlivnit 

prodej, ale zároveň dopomáhá k tvorbě dlouhodobě udržitelných vztahů mezi 

zákazníkem a prodejním místem. 

V další kapitole představím společnost Tesco, poté se budu věnovat vzniku nově 

remodelovanému hypermarketu Tesco Letňany a zapojení multisenzorické komunikaci 

právě v této prodejně. 
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4. Představení společnosti Tesco a remodelingu 

prodejny Tesco Letňany 

Společnost Tesco je britský maloobchodní prodejce potravinového a 

nepotravinového zboží, který sčítá 6 814 poboček91 v 11 zemích92. V České republice se 

společnost věnuje provozování čtyř základních druhů obchodů, mezi které spadají93: 

 obchodní centra – nabízí nejširší sortiment, zahrnuje různé obchody s různým 

zbožím, rozprostírá se obvykle na ploše 10 – 20 tis. m2.  

 hypermarkety – samoobslužné prodejny s prodejní plochou 5 – 10 tis. m2, často 

jsou budovány na okrajích měst, pro snadnější dostupnost automobilu, nabízí 

široký sortiment, zahrnující potraviny, domácí potřeby, elektro, obuv, oděvy, 

květiny. 

 supermarkety – velkoprodejna se širokým sortimentem potravin a základními 

druhy nepotravinářského zboží, umístění prodejen je poměrně husté, obvykle 

dostupné do několika desítek minut, prodejní plocha supermarketu může být od 

400 – 2500 m2. 

 express – malé prodejny, velmi dobře dostupné blízko bydliště, hustě 

rozmístěné, prodávající základní potravinové zboží  

Mimo to společnost Tesco provozuje online obchod s potravinami, 17 čerpacích 

stanic a od roku 2013 také mobilního operátora Tesco Mobile.94 

 

4.1 O společnosti Tesco 

Za zrodem retailového řetězce Tesco stojí Jack Cohen, vysloužilý voják z 

RAF (britské Královské letectvo), který v roce 1919 začal po návratu z války 

provozovat stánek s přebytečnými válečnými potravinami. O několik let později přišel 

na trh se zcela novým výrobkem a to s čajem, který nazval Tesco Tea.95 Přibližně deset 

let na to otevřel Jack Cohen svůj první kamenný obchod s názvem Tesco, který se 

posléze rozrostl na společnost s desítkami dalších provozoven.  

                                                 
91 Key facts. TescoPLC [online]. [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://www.tescoplc.com/about-us/key-facts/. 
92 Our business. TescoPLC [online]. [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://www.tescoplc.com/about-us/key-facts/. 
93 Obchodní kategorie. Akela.mendelu.cz [online]. , 1-14 [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=9813;lang=cz. 
94 Tesco Česká republika. Tesco Czech [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-

n%C3%A1s/tesco-v-%C4%8Dr 
95 Vše začalo v roce 1919. Tesco Czech [online]. [cit. 2016-04-20]. Dostupné z: http://www.tescocr.cz/cs/o-

n%C3%A1s/historie-tesco. 
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Na český trh vstoupila společnost Tesco v roce 1996, kde o dva roky později 

otevřela první hypermarket v Praze na Zličíně a rok na to obchodní centrum 

v Letňanech. Následovalo rozšíření obchodů napříč celou Českou republikou, ve všech 

výše zmíněných formátech. 

 

4.2 Tesco Letňany 

V roce 2014 se skupina Tesco rozhodla k realizaci celoevropského projektu, 

v rámci kterého si dala za cíl vytvořit nový prodejní koncept, odpovídající požadavkům 

moderního zákazníka. Pro tento pilotní projekt si v České republice vybrala Obchodní 

centrum Letňany, a to z důvodu, že se jedná o velký obchod v úspěšném nákupním 

centru.96 Jak uvedl Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, „vzhledem k 

velkému konkurenčnímu tlaku na trhu, se všechny řetězce snaží určitým způsobem 

vylepšovat, profilovat a přiblížit se zákazníkovi, přirozeně proto se i prodejny Tesco 

mají zájem posouvat dále. Letňany byly tedy dalším krokem, jak se o to pokusit.“97 

Vzápětí doplnil, že hlavním cílem projektu bylo „vytvořit ukázkový obchod pro Evropu 

a zbytek světa, který měl za úkol ukázat, jak se dá pracovat v místě prodeje s in-store 

marketingem a zároveň se zákazníkem.“98  

Společnost tak svým obchodem nové generace reaguje na přesaturovaném trhu 

na měnící se zvyklosti zákazníků (popsané v kapitole 2. 2.) a zároveň jim tak nabízí k 

nakupování pohodlné a moderní místo, poskytující mnoho neobvyklých zážitků. 

Jak uvedl Miroslav Černý, samotný remodeling byl velmi náročný a nákladný, 

stála za ním spousta práce. Na změně pracoval tým lidí, obohacený o zkušenosti z 

Velké Británie. Nejprve všemu předcházelo zhodnocení předešlého stavu, vycházející 

z insightů od zákazníků, poté následovalo mnoho debat a konzultací, které završilo 

několik různých návrhů, z kterých byly postupně vybírány ty nejvíce odpovídající 

požadavkům a kritériím.99 V rámci budování nového prodejního konceptu tak byla 

realizována mnohá zlepšení. Důraz byl kladen především na řešení oddělení čerstvých 

                                                 
96 Tesco v Česku testuje nový koncept obchodu. Má být vzorem i pro Asii. Http://byznys.ihned.cz/ [online]. 2014 [cit. 

2015-05-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-63172960-tesco-v-cesku-testuje-novy-koncept-obchodu-ma-byt-

vzorem-i-pro-asii. 
97 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016 
98 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016 
99 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016 
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potravin, nové uspořádání nepotravinového zboží a širokou nabídku módní značky 

F&F.100 

V další, praktické části této práce se budu věnovat popisu nové prodejní plochy 

hypermarketu Tesco Letňany s následnou deskripcí působení jednotlivých částí 

remodelingu z hlediska in-store marketingové komunikace na smysly zákazníka a jejich 

reakce na současné nákupní trendy zákazníků popsané v kapitole 2. 2. a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Tesco představilo v Letňanech nový koncept hypermarketu. Oc-letnany[online]. [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 

http://www.oc-letnany.cz/o-centru/pro-novinare/tesco-predstavilo-v-letnanech-novy-koncept-hypermarketu/. 
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5. In-store marketingová komunikace prodejny Tesco 

Letňany 

5.1 In-store marketingová komunikace v jednotlivých 

odděleních prodejny 

 

V předchozí teoretické části jsem se zabývala popisem a vysvětlením nákupního 

chování zákazníka a vlivů jej ovlivňující. Nyní, v praktické části práce, budu analyzovat 

hypermarket Tesco Letňany včetně jeho využití výše zmíněných poznatků. Nejprve 

popíšu jednotlivé sekce obchodu a poté se zaměřím na deskripci a hodnocení uplatnění 

smyslového marketingu a zákaznických trendů v prodejně. 

 

5.1.1  Vchod 

Vchod je nejen fyzickým, ale i mentálním vstupem do procesu nakupování. 

„Vzhled obchodu z venku rozhoduje o prvních 30 vteřinách návštěvy zákazníka 

v obchodě, na základě kterých se rozhoduje, zda v obchodě zůstane nebo jej opustí. 

Z toho důvodu má vstup velkou roli.“101 

Vstupní prostory by měly umožnit zákazníkovi co nejjednodušší a nejpříjemnější 

přístup do prodejny a podpořit jeho orientaci.102  Podle deníku The Economist se zde 

zákazníci teprve připravují na nákup, rozmýšlejí se, kam půjdou a uvažují, kolik utratí. 

Do nákupního módu se tedy teprve přepínají.103 „Člověku chvilinku trvá, než se dostane 

do té správné nakupovací nálady. Právě proto se oblasti hned za vchodem říká 

„dekompresní zóna“. Lidé potřebují zpomalit, porozhlédnout se po okolí, i když patří 

k pravidelným zákazníkům.“104 

Tesco Letňany disponuje nově po remodelingu třemi vchody. Dva vchody, 

nalevo a uprostřed, jsou do samotného hypermarketu, který nabízí běžné zboží a třetí, na 

                                                 
101UUSITALO, Outi. Consumer perceptions of grocery retail formats and brands. International Journal of Retail & 

Distribution Management [online]. 2014, , 214-225 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/210897773/fulltextPDF/C32C21CFCD474112PQ/1?accountid=15618. 
102 SCHEUBOVÁ, Lucie. Posouzení nákupní atmosféry obchodních řetězců Globus a TESCO. Praha, 2010. 

Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Hana Chylíková, Ph.D. 

103 Přejato z: Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje. 
104 Přejato z: Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje. 
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pravé straně, je do sekce F&F, která poskytuje nabídku módních kolekcí a trendy 

doplňků. Vchody tedy zákazníkovi ihned po příjezdu do prodejny umožňují rychlý 

vstup z obou stran.  

Ve své práci jsem se rozhodla zkoumat vchod, který směřuje do částí čerstvého 

zboží, protože právě na této části se remodeling prodejny odrazil nejvíce. Prostorný 

vchod do oddělení čerstvého zboží působí na jedné straně příjemně a zároveň umožňuje 

zákazníkovi téměř nevnímat tzv. „hranici“ mezi hlavní chodbou a hypermarketem, což 

je vždy nejlepším řešením (viz příloha č. 1).105 Proto by zde neměly být žádné bariéry, 

ani komplikace. 

V Tesco Letňany můžeme po vstupu do obchodu vidět po levé straně umístěny 

nákupní košíky (viz příloha č. 2) a po pravé straně stojan s časopisy a denním tiskem 

(viz příloha č. 3). Podle deníku The Economist je tohle místo, které láká 

k neplánovaným nákupům a zpomaluje zákazníky.106 Což souvisí s výše uvedenou teorií 

o dekompresním módu zákazníka. Jesenský navíc doplňuje, že „nákupní košíky by měly 

být vždy umístěny vně obchodu, pomocí čehož se zákazník dokáže přeladit do 

nákupního módu, a začne tak dříve nakupovat a reagovat na komunikaci.107 

Na druhé straně je u vchodu do prodejny spousta podnětů, které nenapomáhají 

zákazníkovi uvést jej do nákupního stavu. Vycházejíc z výzkumu, potvrzujícím tvrzení, 

že „nakupující obecně nejsou připraveni komunikaci sledovat, dokud se necítí 

připraveni k nákupu - tedy dokud nemají nákupní košík a svůj nákupní seznam 

v ruce,“108 můžeme vnímat vstup do prodejny až příliš přesycený informacemi. To pak 

nemá na nákupní chování nejlepší vliv. „Nemá-li zákazník košík před vstupem do 

prodejny, všímá si komunikace u vstupu jen v 10 % případů. Má-li jej, jeho zájem 

stoupne na dvojnásobek,“109 

V příloze č. 4 můžeme vidět, že u vchodu je například vysoký POP materiál 

z barevného kartonu, který informuje o nově otevřeném fresh baru. Kromě toho je tady 
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108 JESENSKÝ, Daniel. Čtyři mýty o nakupování. Retail trápí mylné představy o chování zákazníka. In: Marketing & 

Media [online]. 2014 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/marketing/c1-62983430-ctyri-myty-o-

nakupovani-retail-trapi-mylne-predstavy-o-chovani-zakaznika)Výzkumy. 
109 JESENSKÝ, Daniel. Čtyři mýty o nakupování. Retail trápí mylné představy o chování zákazníka. In: Marketing & 

Media [online]. 2014 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/marketing/c1-62983430-ctyri-myty-o-

nakupovani-retail-trapi-mylne-predstavy-o-chovani-zakaznika)Výzkumy. 
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také POP materiál s informací o garanci nižšího úroku skrze Tesco finanční služby a po 

pravé straně LCD display, který komunikuje aktuální slevy (na fotografii v příloze č. 5 

stojan upozorňuje konkrétně na slevu na maso a plavky zároveň.). Hned u vchodu se 

nachází i stojan s letáky o aktuálních slevách. Z hlediska prostoru je tedy vchod dobře 

promyšlený, nicméně informacemi příliš přesycený. 

 

5.1.2 Oddělení čerstvého zboží 

Mám za to, že ve všeobecnosti si zákazníci tvoří celkový obraz o obchodu na 

základě dojmů z oddělení čerstvého zboží a také si myslím, že toto oddělení je jednou 

z dominantních částí, kterou může prodejce významně ovlivnit, a to způsobem 

vystavení a umístění samotného zboží. Sekce čerstvého zboží v Tesco Letňany se skládá 

z více menších oddělení a celkově představuje jednu velkou část hypermarketu (viz 

příloha č. 6). Jednotlivým částem se budu věnovat postupně.  

U vchodu jsou k dispozici oddělení „Rychlá svačinka,“ „Nápoje“ a „Teplá jídla“ 

(viz příloha č. 7). Tato oddělení odráží výše zmíněný trend nedostatku času zákazníka 

v souvislosti s jeho požadavkem na rychlost a pohodlnost nákupu. Zmíněné sekce totiž 

poslouží nejenom skupině zákazníků, kteří nechtějí během nákupu opouštět prodejní 

prostor za účelem občerstvení, (a mohou se najíst přímo u stolů), ale také jej může 

využít skupina zákazníků, kterým poslouží jako alternativa k tzv. fast food obchodem. 

Oddělení je také doplněné o automat s kávou, kde zákazník zaplatí přímo a káva ho 

může provázet celým jeho nákupem. Dle Černého, se osvědčilo, že nezanedbatelná část 

nakupujících si odsud vezme kávu s sebou.110 

Na prodejní část s kávou navazuje oddělní „Cukrárna a zákusky“ (viz příloha č. 

8). Z obou dvou těchto sekcí si zákazník může vzít jak již zabalené zboží přímo od 

výrobce, tak si i navolit a nechat si zabalit kombinaci oblíbených zákusků jako v běžné 

cukrárně. Také umístění jednotlivých produktů od výrobců zde je více atraktivní, nežli 

v běžném regálu mezi množství konkurenčních výrobků. 

Tesco Letňany zajímavým způsobem řeší oddělení květin (viz příloha č. 9). 

Naproti klasické nabídce již hotových květin u jiných hypermarketů, je u tohoto 

oddělení zabezpečená obsluha zákazníků. Květiny si zde mohou nechat uvázat jako v 

běžném květinářství. Podle Černého se květiny staly velice oblíbeným a prodávaným 

                                                 
110 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
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artiklem. Uvádí, že právě osobní kontakt a možnost vázání květin tvoří přidanou 

hodnotu nákupu a umocňuje zážitek z něj.111 

Nejvýraznější částí celého oddělení a vstupu do prodejny tvoří „Ovoce a 

zelenina“ (viz příloha č. 10). Toto umístění vysvětluje The Economist následovně: 

„Z hlediska zákazníků to nedává smysl. Ovoce i zelenina se ve vozíku snadno pomačká, 

takže by se mělo nakupovat na konci, nikoli na začátku. Jenže tady už pracuje 

psychologie: když si lidé hned zkraje vyberou zdravé čerstvé potraviny, dobře je to 

naladí a nebudou mít později takové výčitky svědomí, když sáhnou po těžším jídle.“112 

Druhým důvodem podle Jesenského je, že „ovoce a zeleninu nakupuje téměř každý a 

právě tato sekce zákazníka zpomalí a zklidní v jeho rozjetém dni a postupně jej naladí 

do nákupního módu. Od této sekce je zákazník schopen hrát s obchodem nějakou hru a 

nechat se třeba i navnadit na nákup položek, které by mohly proběhnout někde jinde 

nebo nějak jinak“.113 

Ovoce a zelenina jsou umístěny ve výšce pasu, zhruba na dosah ruky a 

v dřevěných bedýnkách (viz příloha č. 11 a příloha č. 12). Oproti normálnímu obchodu 

tak tohle umístnění podtrhuje dojem, že se zákazník nachází na reálném trhu ve městě. 

Mezi sekcemi „Lahůdky“ a „Ovoce a zelenina“, se nachází sekce „Pečivo“, 

nabízející nepřeberné množství sladkého i slaného pečiva, které je umístěné na 

jednotlivých různě rozmístěných dřevěných stojanech vysokých do úrovně pasu (viz 

příloha č. 13). Uprostřed prodejny, mezi ovocem a zeleninou a pečivem se nachází 

samostatný dřevěný „Fresh bar“, který zákazníkovi poskytuje zakoupení nápojů 

z čerstvě odšťavněného ovoce (viz příloha č. 14). Je to inteligentní způsob, jak navnadit 

nakupující k nákupu čerstvého ovoce a motivovat je k přípravě podobných nápojů 

v pohodlí domova. 

Kategorii čerstvého zboží doplňují a zároveň zakončují samostatná oddělení 

„Sýry“, „Uzeniny a lahůdky“ a „Ryby“. Každé z těchto oddělení je vybaveno pultem, 

který nabízí čerstvé zboží a zároveň zde obsluhuje odborně vyškolený personál (viz 

příloha č. 15). 

 

                                                 
111 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
112 Přejato z: Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje. 
113 DAGO, s.r.o. Daniel Jesenský v pořadu Fokus Václava Moravce. In: Youtube [online]. Zveřejněno 29. 03. 2016 

[vid. 2016-04-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=SIqueYwigtQ. 
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5.1.3 Zbylá část prodejny Tesco 

Jak jsem již zmínila v úvodní kapitole, kromě oddělení čerstvých potravin, 

prošly remodelingem i další části prodejny Tesco Letňany. Na velké prodejní ploše, 

která navazuje na oddělení čerstvých potravin, se rozprostírá široká škála produktů, jež 

bychom mohli zařadit do kategorie trvanlivého zboží (potraviny, které nejsou 

choulostivé na pokojovou teplotu). 

Přechod z oddělení čerstvého zboží do této sekce se projevuje především náhlou 

změnou prodejního prostředí (viz příloha č. 16). Zákazník se tak rázem z moderního 

obchodu, plného vjemů, působících na jeho nákupní chování ocitá v běžném prostředí 

hypermarketu, jež dobře zná i z jiných Tesco nebo i konkurenčních prodejen. 

I přesto, že i tato část obchodu prošla změnou a remodelingem, je zde změna 

méně výrazná. Jak vysvětluje Černý, důvodem pro méně nápadnou změnu tohoto 

oddělení je především výše nákladů, jež by změna vyžadovala. Současně dodává, že i 

kdyby v tomto oddělení nastaly radikálnější změny, neznamenalo by to vyšší 

spokojenost zákazníků. Naopak, podle něho jsou zákazníci na takovéto umístění zboží 

zvyklí a především se během nákupu v těchto odděleních tolik aktivně neangažují a 

netráví při něm tolik času jako během nákupu čerstvých potravin.114 Jinými slovy, 

pokud jsou zákazníci rozhodnutí, že chtějí koupit určitý produkt, mají obyčejně předem 

jasné, pro jakou značku se rozhodnou. Na druhé straně, při koupi produktu z oddělení 

čerstvých potravin zákazník více zkoumá a vybírá konkrétní položku, která mu nakonec 

skončí v nákupním košíku. Proto je zde změna důležitější a výraznější.  

Avšak k drobným rozdílům v odděleních trvanlivých potravin také došlo. Změna 

se týká především snížení regálů, které jsou nyní nižší, uspořádanější a dostupnější pro 

zákazníka. Celá sekce tak působí otevřenějším a vzdušnějším dojmem. 

Výjimku ve způsobu vystavení v oddělení trvanlivých potravin tvoří oddělení 

alkoholických nápojů (viz příloha č. 17) a osobní kosmetiky. Tyto dvě kategorie jsou 

viditelně vyčleněné ze zbylého oddělení a mají svůj vlastní jedinečný prostor. 

V oddělení alkoholických nápojů, disponující především sortimentem lihovin, vín a piv, 

využívá Tesco ke komunikaci moderní materiály v podobě dřevěných světelných 

podhledů, které opticky snižují strop, tudíž tvoří intimnější atmosféru. Tu doplňuje 

                                                 
114 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
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plovoucí podlaha v imitaci dřeva a dřevěné rámování jednotlivých regálů. Cílem bylo 

podle Černého vytvořit prostor sklípku115. 

Méně komorně a víc výstavně je tomu v oddělení drogerie, kde dominují spíše 

chladné prvky (viz příloha č. 18) a velké množství propagovaného zboží, což podle 

Jesenského v této sekci napomáhá k vyšším prodejům. „Nejméně plánovanou kategorií 

v ČR je také vlasová a tělová kosmetika, i když se jedná o relativně drahé zboží. V této 

kategorii jsou dobrá vystavení a promoce mimořádně důležitá.“116 Jedná se totiž o 

kategorii, kde jsou spíše než funkční zapojeny emoční impulzy,117 tzn., že zákazníci se 

zde rozhodují spíše na základě emocí.  

 

Dalšími částmi, které prošly výraznou změnou během remodelingu prodejny 

Tesco Letňany a které byly zároveň vyčleněny z běžné prodejní plochy, jsou sekce 

„Technologie a zábava“ (viz příloha č. 19), „Hračky“ (viz příloha č. 20), „Home“, 

„Baby“ (viz příloha č. 21) a „F&F“ (viz příloha č. 22).118  

V oddělení „Technologie a zábava“ se zákazník setkává především s nabídkou 

elektroniky a to konkrétně televizí a elektro příslušenství jako jsou sluchátka, 

reproduktory, DVD filmy a PC hry. Jak přiznal Černý, se vznikem samostatných elektro 

obchodů v nákupních centrech se většina zákazníků přesunula právě tam. Cílem 

remodelingu tedy bylo nabídnout zákazníkům lepší prodejní prostředí, kde si budou 

moci kupované produkty vyzkoušet a v případě potřeby se poradit s odborně 

vyškoleným personálem.119 Zóna tak disponuje relativně velkým množstvím různých 

druhů vystaveného zboží.  

Z hlediska atmosféry prostředí je tato zóna velmi vzdušná a prostorná. Dominují 

zde světlé barvy, především bílá, která se stala za poslední dobou trendem v prodejnách 

s elektronikou. Tato barva totiž evokuje pocit větší prémiovosti a luxusnosti.120 

Na oddělení technologie přirozeně navazuje oddělení hraček (viz příloha č. 23). 

Zde je hned na první pohled zřejmé, kdo je cílovou skupinou, na kterou se tato sekce 

zaměřuje. V celém oddělení dominuje pestrobarevné prostředí s množstvím velkých, 

                                                 
115 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
116 Emoce v místě prodeje. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014, s. 198-216. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-4843-6. 
117 Emoce v místě prodeje. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014, s. 198-216. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-4843-6. 
118 Tesco PLC, #CheckOutCzech How we transformed our Letnany store. In: Youtube [online]. Zveřejněno 26. 11. 

2016 [vid. 2016-05-05]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Lg7q7hIaWCo&feature=youtu.be&t=2. 
119 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016 
120 Barvy v reklamě: Jak s nimi pracovat. MediaGuru [online]. 2012 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: 

<www.mediaguru.cz/2012/01/barvy-v-reklame-a-jak-s-nimi-pracovat/#.UzB2xT-wa84>.   



   

33 

 

veselých doplňků. Miroslav Černý tento fakt vysvětluje tím, že cílem bylo vytvořit 

hravé prostředí, kde si budou moci děti s výrobky hrát a rodiče si tak budou moci na 

chvíli oddechnout.121 

Jak jsem zmínila již výše, módní sekce F&F byla v rámci rekonstrukce oddělena 

od potravin i nepotravinového zboží, a tak z něho vzniklo samostatné oddělení, které má 

za úkol jednak tvořit nezávislý obchod s oblečením a zároveň vyzdvihnout fakt že 

Tesco také nabízí kvalitní módu (viz příloha č. 24). 

 

5.2  Uplatnění smyslového marketingu v Tesco Letňany 

V této kapitole popíši, jak pracuje hypermarket Tesco Letňany s jednotlivými 

smysly zákazníka na prodejní ploše a zároveň provedu diskusi této komunikace se 

znalostmi z teoretické části. V závěru každé podkapitoly výsledek zhodnotím. 

5.2.1 Zrak 

Velkou část výsledku remodelingu můžeme vnímat právě pomocí zraku, na 

který se celková rekonstrukce výrazně zaměřovala.  

Po vchodu do prodejny v oddělení čerstvých potravin vnímá zákazník v první 

řadě barvy. To největší, co zákazník na první pohled zahlédne, jsou nápisy jednotlivých 

kategorií potravin, které jsou barevně promyšlené. Příkladem je růžový nápis „Zákusky“ 

na bílém pozadí (viz příloha č. 25). Růžová barva z psychologického hlediska odpovídá 

chuťovému vjemu sladkosti a zároveň má zklidňující účinek.122 Celkově barvy nápisů 

odpovídají zboží, které se v daném oddělení podává.  

U pekárny se zákazník setká se žlutým písmem na hnědém pozadí (viz příloha č. 

26), což asociuje zlatavo-hnědou barvu čerstvě upečeného pečiva. Celkový vzhled 

pekárny umocňuje cihlový obklad. Sekce „Sýry“ je zase barevně laděna tematicky do 

žluté v kombinaci s bílou s využitím světlého dřeva (viz příloha č. 27). 

V charakteristickém stylu odrážející vlastnosti oddělení se nesou i zbývající tři sekce 

a to „Uzeniny a lahůdky“ (tmavě růžová – viz příloha č. 28), „Maso“ (tmavě růžová – 

viz příloha č. 29) a „Ryby“ (chladně modrá / kobaltová – viz příloha č. 30).  

                                                 
121 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 

122 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. Str. 52. 
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V oddělení „Uzeniny a lahůdky“ jsou zároveň využity prvky zelené barvy. 

V Tesco Letňany se tato kombinace vyjímá právě svým kontrastem. Zelená zde působí 

jarně, svěže. Zelená barva má všeobecně schopnost evokovat jaro, léto, asociovat 

v lidech spojení se zelení, rostlinami, a tudíž tak celkově oživit prostor a vzbudit pocit 

života a růstu.123 Její úlohou je v tomto případě tedy jisté osvěžení masového zboží. 

Zbytek oddělení uzenin a lahůdek je tvořen převážně nerezovým vybavením a 

bílými kachličkami na zdech. Tyto prvky postupně také přecházejí do sekce „Maso“ a 

„Ryby“. Celková kombinace prvků nerezu a bílých kachliček vyvolává v zákazníkovi 

pocit, že se nachází v opravdovém řeznictví, kde je vše hygienicky čisté a profesionální. 

Sekce „Ryby“ je zde navíc laděna více do modrých barev, které navozují efekt 

přímořského prostředí (viz příloha č. 31). 

Finální estetický dojem všech tří sekcí pomáhají dotvářet obklady z pískovce, jež 

celému prostoru dodávají domácí vzhled.  

Co se týká využití barev v sekci „Ovoce a zelenina“, s emocemi zákazníka si 

hraje samotná produktová kategorie, jež na sebe poutá pozornost širokým spektrem 

barev. Pochopitelně, nejvíce zde převládá zelená barva, která je pro lidský mozek 

barvou nejjednodušeji zpracovatelnou.124 Celkově je však sekce laděna do přírodních 

hnědých barev. 

Jak jsem se již zmínila v teoretické části, kromě barev vnímáme zrakem také 

materiál a strukturu. Jejich využití je nejvíce evidentní právě v sekci „Ovoce a 

zelenina“, kde jsou využívány již výše zmíněné dřevěné bedýnky, které navozují dojem 

farmářských trhů.  

V celém prostoru čerstvého zboží je použita tmavá šedivo-černá podlaha ve 

formě dlažby. Zvolený odstín zákazníka neruší a tvoří základ pro barevné vyniknutí 

zboží a materiálů v zbytku prodejny. Důležitý je zde kontrast, především v kombinaci 

s nepředvídatelným pozadím, jehož vhodnost potvrzuje i Jesenský: „Dobré jsou 

jednolité dominantní barevné plochy kombinující kontrastní (hodně tmavé a hodně 

světlé) barvy, které vyniknout v jinak barevně roztříštěném prostředí prodejny.“125 

Klíčový prvek ve vnímání prostoru tvoří především osvětlení. Jeho významu si 

je vědomo i Tesco Letňany. Jak potvrdil Černý, práce s osvětlením byla jednou 

                                                 
123 TASKIRAN, Zeynep. The elements of visual merchandising [online]. 2012, , 1-12 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 

http://www.as8.it/edu/writing/GD494_taskiran.pdf. 
124 JESENSKÝ, Daniel. Správná barva prodává za vás [online]. In: . 2015 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 

http://strategie.e15.cz/special/spravna-barva-prodava-za-vas-1150192. 
125 JESENSKÝ, Daniel. Správná barva prodává za vás [online]. In: . 2015 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 

http://strategie.e15.cz/special/spravna-barva-prodava-za-vas-1150192. 
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z nejpromyšlenějších částí rekonstrukce.126 Výsledkem je využití hned několika typů 

stropních světel pro různá oddělení (viz příloha č. 32). Jednotlivé zóny jsou osvětleny 

jasným, žlutým světlem teplého tónu, které navozují příjemnou hřejivou atmosféru. 

Podle Bočka mají teplé barvy schopnost přibližovat a zároveň jsou vhodné pro zvětšení 

subjektivních rozměrů místnosti.127  

Na prodejní ploše se současně pracuje i s menšími osvětleními, které jsou 

konkrétně vyvinuty k nasvícení určitých produktových kategorií. „Vychází se z poznání, 

že úseky s čerstvými potravinami nelze zvýraznit pro zákazníkovy oči v prostoru 

prodejny jen odlišnou intenzitou světla, ale je třeba toto místo nasvítit světlem jiného 

spektrálního složení než má světlo celkového (základního) osvětlení prodejní 

plochy.“128 Příkladem je využití studeného, stříbrného světla v sekci „Maso“ (viz 

příloha č. 33), jež je ústřední pro prodej výrobků. „Je těžké si představit čerstvé maso 

pod teple bílým světlem – maso působí staře a nevábně. Pro zákazníka je takto 

osvětlené zboží takřka neprodejné.“129 

Mluvíme-li o sekci čerstvých potravin, důležitým vizuálním aspektem z pohledu 

působení na zákazníka je, kromě správného využití technických parametrů prodejny, 

také samotná údržba a péče o zboží. Z hlediska vizuálního se například jedná o správné 

množství zboží na pultech. Jak uvedl Černý, zákazník se podvědomě rozhoduje zrakem, 

což je viditelné například v sekci „Uzeniny a lahůdky“.130 Kromě toho, že zde vybalené, 

nakrájené zboží považuje zákazník za mnohem čerstvější a zdravější, než vakuově 

zabalené, je i jeho množství rozhodující. „Pokud je vystaveného zboží (například 

komínek sýru) mnoho, zákazník má pocit, že tento produkt není chutný či kvalitní, 

protože se neprodává, avšak na druhou stranu, pokud je tohoto zboží málo, vyvolává to 

v zákazníkovi dojem, že se v chladícím pultu nachází už jen zbytek, o který nikdo nemá 

zájem, tudíž jej zákazník také nekoupí.“131 

Zajímavostí z hlediska vnímání pultů je i popisování skla. Jak tvrdí The 

Economist, „prodejci musejí v jisté míře převzít kontrolu nad zrakem zákazníků. Psaní 

                                                 
126 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
127 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 52. 
128 FEJTEK, Martin. Osvětlení pro čerstvé potraviny. Světlo: časopis pro světlo a osvětlování. 2002, (4). ISSN 

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/. 
129 FEJTEK, Martin. Osvětlení pro čerstvé potraviny. Světlo: časopis pro světlo a osvětlování. 2002, (4). ISSN 

http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/. 
130 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
131 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
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na skle vytváří dojem, že se jedná o něco nového. Může to tu být celý týden, ale vypadá 

to, že to někdo napsal před deseti minutami.“132  

Z pohledu zrakového marketingu stojí určitě za zmínku zobrazování ceny 

v oddělení čerstvého zboží. Jak uvádí Černý, v rámci remodelingu prodejny se Tesco 

také zaměřilo na lepší viditelnost ceny. „Zákazníci měli v minulosti problém 

s přehledností o ceně zeleniny a ovoce, protože cenovka byla umístěna velmi nízko a 

často byla i překrytá množstvím zboží. Tento jev mnohdy vedl k nižší prodejnosti, 

protože zákazníci logicky neměli zájem se po ceně shánět.“133 Nově jsou tedy cenovky 

především v sekci „Ovoce a zelenina“ výrazně větší a umístěny ve výšce očí, což 

napomáhá k srozumitelné a přehledné orientaci (viz příloha č. 34). 

Zatímco běžné ceny jsou psané černým písmem na bílé pozadí, o něco výrazněji 

jsou v Tescu Letňany uplatňovány akční ceny (viz příloha č. 35). „V rámci českého 

maloobchodu je to standard, který se vyvinul tak, že promoční komunikace je na žlutém 

pozadí,“134 komentuje Černý. Jesenský k tomu dodává, že žlutá má schopnost 

v zákazníkovi stimulovat akci a zároveň optimismus a červená zvyšuje tep a je také 

akční a aktivní. Proto kombinace obou těchto barev má moc navnadit zákazníka k 

neplánovanému chování.135 

 

Zrak jako smysl je patrně důležitý i z hlediska orientace po prodejně. K lepší 

orientaci na prodejní ploše v Tesco Letňany slouží primárně cedule situované ve výšce 

nad regály (viz příloha č. 36), což se shoduje s doporučením A. Pradeepa, který radí, 

aby důležité grafické prvky byly umisťovány do horní části komunikace, kde je velká 

pravděpodobnost, že je naše oči zaznamenají.136 Dále je v jednotlivých regálech 

umístěná infografika, navigující ke konkrétní kategorii potravin (viz příloha č. 37). Ta 

by měla být v první řadě především jednoduchá, aby nad ní nemusel zákazník příliš 

přemýšlet a zároveň, aby upoutala jeho pozornost.137 

                                                 
132 Přejato z: Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje. 
133 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
134 DAGO, s.r.o. Daniel Jesenský v pořadu Fokus Václava Moravce. In: Youtube [online]. Zveřejněno 29. 03. 2016 

[vid. 2016-04-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=SIqueYwigtQ. 
135 DAGO, s.r.o. Daniel Jesenský v pořadu Fokus Václava Moravce. In: Youtube [online]. Zveřejněno 29. 03. 2016 

[vid. 2016-04-30]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=SIqueYwigtQ. 
136 PRADEEP, A. The buying brain: secrets for selling to the subconscious mind. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, s. 45. 

ISBN 0470601779. 
137 PRADEEP, A. The buying brain: secrets for selling to the subconscious mind. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, s. 45. 

ISBN 0470601779. 
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Z hlediska zrakového marketingu pracuje Tesco Letňany i s dekorativními 

vizuály, které mají za úkol kromě výzdoby prostředí znázornit i tzv. moment spotřeby. 

Jeho účelem je zobrazit nabízené produkty před nebo během konzumace, což má za cíl 

přiblížit daný produkt zákazníkovi a tím v něm vyvolat chuť. Příkladem může být hezky 

naservírovaná uzenina se sýrem v oddělení lahůdek (viz příloha č. 38). 

V rámci působení na emoce zákazníka, skrze které lze zákazníkovi nabízet 

zážitky založené na zkušenostech, zobrazuje Tesco ve své vizuální dekoraci 

zaměstnance a obrazy spokojených lidí (viz příloha č. 39). „Jedním ze způsobů, jak 

dosáhnout silné emoční zkušenosti, je ukazovat pozitivní emoce jiných bytostí 

v relevantní situacích. Pokud v místě prodeje podporujeme bezproblémové milé a 

funkční prostředí, stimulujeme lidskou mysl směrem k pozitivní náladě.“138„Pokud 

ostatním ukážete potěšení jiných lidí z výrobku, aktivujete zrcadlové neurony 

zákazníků, čímž způsobíte, že po takovém výrobku zatouží. Komunikujte, jak výrobek 

zlepšuje životy, a zajišťujte, aby se zákazník cítil lépe. Klíčové je poznat emoční 

spouštěče vaší cílové skupiny související s vašimi produkty.“139 

 

Co se týká vizuálního marketingu a práce se zrakem zákazníka, vede si Tesco 

Letňany velice dobře. Především oddělení čerstvého zboží splňuje Bočkovo tvrzení, že 

„místo prodeje vyvolává ve spotřebiteli zájem přiblížit se a navštívit prodejnu. 

Prezentace prodejny, vzhled, prostorové uspořádání prodejny přispívají k její 

atraktivnosti.“140 Díky jasnému a smysluplnému rozdělení jednotlivých sekcí v tomto 

oddělení je orientace snadná. To umocňuje také výše zmiňovaná tmavá podlaha, díky 

které vynikají jednotlivé oblasti. O kontrastu barev Boček říká, že „nepestré barvy 

stupňují intenzitu pestrých barev, pokud je použijeme vedle sebe“.141 Umné využití 

barev také přispívá k atraktivnosti nákupního prostředí, zároveň, jak jsem uváděla 

v teoretické části, existují asociace mezi barvami a chuťovými vjemy. Dobrým 

                                                 
138 Emoce v místě prodeje. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014, s. 198-216. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-4843-6. 
139 JESENSKÝ, Daniel. Deset účinných tipů pro lepší místa prodeje. In: MarketingSalesMedia [online]. 2014 [cit. 

2016-05-06]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/daniel-jesensky-deset-ucinnych-tipu-pro-

lepsi-mista-prodeje_319174.html. 
140 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7., Str. 51. 
141 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7., Str. 51. 
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příkladem kombinace růžová barva – sladkost je sekce „Cukrárna a zákusky,“ jež svým 

růžovým laděním dokonale vyvolává chuť na sladké.  

 Práce s barvami je také patřičná v sekci „Rychlá svačinka,“ jež odpovídá teorii, 

že „místa rychlého občerstvení často využívají živých a teplých barevných odstínů. 

Aktivizují zákazníky a zvyšují návštěvnost, což má pozitivní vliv na rentabilitu 

podniku“142 

S vizuálním marketingem je spojena i práce se světlem, které „ v hypermarketu 

ovlivňuje atmosféru prodejny díky své schopnosti působit pozitivně a prodejnu 

zútulňovat, ale také negativně - vyvoláváním úzkostných pocitů.“143 Miroslav Černý 

vysvětluje, že jednotlivá osvětlení v hypermarketu jsou přizpůsobena sekcím, na která 

míří.144 „Atmosféru nového prostoru hypermarketu také neodmyslitelně zútulňuje 

nasvětlení bodovkami s nižšími lokálními lampami. Bodovky osvětlují nápisy, zboží a 

dekorace, celkový prostor však není přesvětlen.“145 

 

5.2.2 Čich 

Co se týká využití ostatních smyslů v oddělení čerstvých potravin, hned po 

zrakovém marketingu se zde pracuje především s čichem. „Přítomnost vůně, která ladí s 

tématem nebo s výrobky v prodejně, má pozitivní vliv na hodnocení místa prodeje a 

výrobků, jež se zde nacházejí.“146 Bert Ohnemüller ze společnosti Neuromerchandising 

Group, zabývající se zkoumáním propojení lidských smyslů a merchandisingu, ve svém 

článku Unlocking POS marketing opportunities  říká, že “vůně podává mozku 

nejrychlejší zprávu, a to zprávu buďto špatnou, nebo pozitivní”147. 

V případě Tesco Letňany je nejvíce znatelným prvkem, který zákazník po 

příchodu do prodejny zaznamená, vůně pečiva. Ještě před tím, než zákazníci na 

samotnou místní pekárnu vůbec narazí, tak ji ucítí. Vlastní pekárny uvnitř i malých 

                                                 
142 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7., Str. 51. 
143 SCHIELKE, T. a M. LEUDESDORFF. Impact of lighting design on brand image for fashion retail 

stores. Lighting Research and Technology [online]. 2015, , 672-692. [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: 

http://search.proquest.com/docview/1715892581/71221F38B24E06PQ/1?accountid=15618. 
144 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
145 Modernizace OC Letňany. Brand&Stories [online]. 2014, , 18 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.b-s-

c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@34@StoresPDF@2014-05-Stores.pdf. Str.2-3. 
146 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 54. 
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supermarketů se v posledních letech staly jakýmsi trendem. Kromě možnosti 

poskytnout zákazníkům několikrát denně čerstvě upečené pečivo, to podle The 

Economist dělají obchody především „kvůli vůni čerstvého chleba, po níž lidé dostávají 

hlad a kupují si nejen chléb, ale i další potraviny včetně těch mražených.“148 To 

potvrzuje i Jesenský, který tvrdí, že šíření vůně čerstvého pečiva v prodejnách 

s potravinami funguje jako stimul pocitu hladu, protože hladový člověk nakupuje více 

než člověk nasycený.149  Miroslav Černý k tomu doplnil, že konkrétně v Tesco Letňany 

se kromě rozpékání mraženého pečiva, peče i pečivo čerstvé přímo na prodejně, což 

zajišťuje neustálou přítomnost příjemné vůně v celém oddělení čerstvých potravin. 

 

Z hlediska hodnocení čichového marketingu jsou pro nás nejzajímavějšími 

sekcemi pekárna a drogerie. Čichový marketing v Tesco Letňany však není rozvinut 

v tolika odděleních, jak bychom mohli očekávat v souvislosti s remodelingem prodejny. 

Jednou z cest by mohlo být použití pozitivních a příjemných vůní, které se pojí 

s obsahem dané sekce. Podle Simona Harropa, šéfa britské agentury Brand, 

specializované na multisenzorický marketing, ukazuje vůně chleba táhnoucí se 

obchodem, že zákazníky lze úspěšně přitáhnout i čichem. U regálu s pracími prášky by 

se podle něj dala využít vůně čerstvě vypraných lůžkovin.150 I Černý přiznává, že kromě 

sekce pečiva se v zbytku prodejny s čichem příliš nepracuje.151 Ve všeobecnosti 

bychom mohli volit jednoduché použití vůní na základě ročních období, které zákazníky 

nerozptyluje, ale zpříjemňuje jim celkový zážitek z nakupování. Vědci z Washingtonské 

univerzity zjistili, že jednoduché esence, jako je citrus nebo borovice, nevyžadují složité 

psychické zpracovávání ze strany nakupujícího a jeho mozek se tak může soustředit na 

nákup.152 Za zvážení by tedy stála možnost aplikace různých difuzérů do jednotlivých 

částí prodejny. 

 

                                                                                                                                               
147 OHNEMÜLLER, Bert. Neuromerchandising: Unlocking POS marketing opportunities. KIOSK EUROPE [online]. 

2012 [cit. 2016-05-06]. Dostupné z: http://www.archive-com-2012.com/com/k/2012-12-

18_1002574_61/Neuromerchandising-KIOSK-EUROPE/. 
148 Přejato z: Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje. 
149 Emoce v místě prodeje. Emoce v marketingu: jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014, s. 198-216. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-4843-6. 
150 Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje. 
151 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
152 V provoněném obchodě se toho prodá více, zjistila studie. Lidovky [online]. 2012 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://byznys.lidovky.cz/v-obchode-provonenem-jednoduchou-vuni-nakupuji-lide-vice-zjistila-studie-1rn-/firmy-

trhy.aspx?c=A121201_154331_firmy-trhy_jkz. 
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5.2.3 Chuť 

Podle Aleše Štibingera, ze společnosti Gaia Group, zabývající se realizacemi 

projektů v oblasti více smyslového marketingu a multimediální komunikace, 80 % toho, 

co vnímáme jako chuť, prochází přes čichový smysl.153 Podle Martina Bočka se 

chuťový marketing týká především potravinářských výrobků: „Jeho nejsnazší a 

nejčastější formou je organizování ochutnávek. Spotřebitel se tak může přímo seznámit 

s chuťovými vlastnostmi a kvalitou výrobku. Ochutnávková plata a talíře (pečivo, sýr, 

uzeniny, nápoje, ovoce) se v hypermarketech a supermarketech v současné době 

objevují velmi často.“154 

 

Chuťový marketing je díky možnosti ochutnávek v sekci „Sýry a lahůdky“ 

zastoupen v tradiční míře. Je to postačující, nicméně nabízí se zde prostor pro jisté 

zdokonalení, které by mohl moderní zákazník v budoucnu očekávat. Kdybychom tedy 

chtěli uvažovat o zlepšení práce s chuťovým marketingem, mohli bychom se inspirovat 

třeba příkladem sítě Carrefour ve Francii, která v některých svých prodejnách využívá 

k prezentaci nabízeného zboží kompletně vybavenou pojízdnou kuchyň, která umožňuje 

péct nebo grilovat potraviny (maso nebo ryby) přímo na místě.155 

 

5.2.4 Hmat 

Kromě chuťového marketingu považuje Boček za velmi důležité gesto při 

nákupním procesu možnost doteku. Ten podle něj sbližuje zákazníka s výrobkem nebo 

s prodejnou. Tvrdí také, že důležitý prvek v „dotykové“ strategii prodejních míst je i 

prostor, vyhrazený pro odpočinek s měkkými, pohodlnými sedačkami. Představuje 

podle něj pro zákazníky možnost si při svých nákupech odpočinout, a to pak ovlivňuje i 

jejich rozhodnutí znovu se do prodejny vracet.156 

                                                 
153 ŠTIBINGER, Aleš. Vše, co jste chtěli vědět o aroma marketingu, ale nevěděli, kde se na to 

zeptat…. POPAI [online]. 2012 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: http://www.popai.cz/novinky/archiv-novinek/vse-co-

jste-chteli-vedet-o-aroma-marketingu-ale-nevedeli-kde-se-na-to-zeptat. 
154 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 55. 
155 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7. Str. 55. 
156 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-
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V rámci nákupního centra Letňany je takových míst několik a nejvýraznějším je 

právě místo před jedním z vchodů do hypermarketu. I v samotném hypermarketu je 

vyhrazený prostor pro oddych, a to - logicky - v oddělení hraček. Pro rodiče je tenhle 

prostor místem na krátké odpočinutí, na děti, naopak, působí v jistém smyslu aktivačně. 

Kromě barev a zvuků je zde nejvýraznější právě hmatový marketing. Děti si mohou na 

místě hrát s množstvím vzorových hraček, skládat si stavebnice z Lega nebo si barvit 

omalovánky. Z hlediska tvarů a barev je toto oddělení stejně rozmanité jako oddělení 

čerstvého zboží. 

Co se týká hmatového marketingu s cílením na dospělé, ten je v hypermarketu 

zastoupený alespoň z malé částí v téměř každém oddělení. Výrazněji se projevuje 

v sekci s technikou, kde si zákazník může vyzkoušet vybrané zboží, například vystavené 

televizory nebo sluchátka. Možnost vyzkoušet si zboží, několikanásobně zvyšuje 

pravděpodobnost navnadění zákazníka k realizaci nákupu, než pouhé jeho prohlížení. 

 

 Při hodnocení využití hmatového marketingu v Tesco Letňany vycházím z 

tvrzení, že s hmatem by měla multisenzorická komunikace pracovat stále častěji a 

smysluplněji, protože takovýto přístup zvyšuje nejen podprahový potenciál prodat, ale 

působí na zákazníka též slušnějším dojmem, což pomáhá budovat důvěru mezi ním a 

prodejcem. 157 

V Tesco Letňany si zákazníci mohou kupované zboží vzít do ruky, prohlédnout 

si jej, v případě oddělení technologií a F&F si jej dokonce vyzkoušet. Na základě toho 

si pak mohou zvolit, zda si je domů s sebou odnesou či nikoliv. Výraznější využití 

hmatu v oddělení hraček hodnotím pozitivně, především z důvodu, že oddělení hraček 

nepředstavuje jenom regál se zbožím, nýbrž nabádá děti k přímé akci a aktivitě. 

 

5.2.5 Sluch 

 Další ze smyslů, kterým se budu zabývat, je sluch. Ten tvoří významnou část 

smyslového marketingu a v in-store se v současnosti projevuje zejména v hudbě, kterou 

zákazníci během nákupu poslouchají. Jak jsem již uvedla v teoretické části, hudba 

uvnitř prodejny může ovlivnit chování zákazníků. „Několik studií již potvrdilo, že 

                                                 
157 Modernizace OC Letňany. Brand&Stories [online]. 2014, , 18 [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http://www.b-s-

c.cz/UlozitSoubor.aspx?f=Foto@Archiv@34@StoresPDF@2014-05-Stores.pdf. Str.2-3. 
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tempo a hlasitost hudby na pozadí má vliv na celkové tempo nákupu.“158 Analýza 

získaných výsledků z psychologických a marketingových výzkumů ukazuje, že hudební 

prostředí může působit na city zákazníka a také významně ovlivnit jeho poznání a 

vnímání prodejny. 159 

 V Tesco Letňany je zákazníkům pouštěna příjemná, spíše pomalejší a 

neagresivní hudba. Hudební doprovod při nákupu, je podle Černého, v hypermarketu 

tvořen sérií skladeb, které jsou přehrávány náhodně z před vybraného playlistu.160 

Zároveň k tématu hudby v prodejně doplňuje, že při tvorbě hudebního seznamu se hledí 

i na přítomnost zaměstnanců, kteří jsou hudební kulise vystavováni v kuse několik 

hodin denně. Proto je důležité písničky obměňovat a využívat spíše neutrální skladby, 

které budou přispívat ke zpříjemnění jejich pracovního prostředí.161 

Nejvýraznější hudební doprovod je opět v oddělení hraček, kde se ovšem playlist 

odlišuje od zbytku prodejny a je přizpůsoben dětem. 

 Další sluchové vjemy, kterými je zákazník na prodejně obklopen, jsou hlášení z 

amplionů, prostřednictvím kterých je informován o aktuálních slevách a novinkách. 

Hodnotíme-li pobočku Tesco Letňany z pohledu sluchového marketingu, 

můžeme říci, že i zde by se našel jistý prostor pro zlepšení. V dnešní technologicky 

vyspělé době je pouštění běžných skladeb minimum, které může maloobchod udělat pro 

zaujetí zákazníků. Nabízí se například možnost pouštění různých zvuků tematicky 

souvisejících s jednotlivými produktovými kategoriemi. Například ve výše zmiňované 

sekci pracích prášků, by to mohl být zvuk skládání ložního prádla.162 

   

5.3  Uplatnění zákaznických trendů v Tesco Letňany 

V přechozí kapitole jsem se v souvislosti se smyslovým marketingem částečně 

také věnovala plnění zákaznických trendů. V této kapitole bych některé, nejvýrazněji 

zaznamenatelné trendy, s kterými Tesco pracuje, ještě ráda podrobněji rozepsala a 

zhodnotila je. 

                                                 
158 DUNCAN, Herrington, J. Effects of music in service environments: a field study. The Journal of Services 

Marketing[online]. 1996, , 26 [cit. 2016-05-07]. ISSN 08876045. 
159 BOČEK, Martin, Daniel JESENSKÝ a Daniela KROFIÁNOVÁ. POP - In-store komunikace v praxi: trendy a 

nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009, 215 s., [8] s. barev. obr. příl. Manažer. ISBN 978-80-247-

2840-7., Str. 53. 
160 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
161 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
162 Jak mozek nakupuje. Respekt [online]. 2008, , 34-36 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.respekt.cz/tydenik/2008/52/jak-mozek-nakupuje 
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Co se týká hodnocení remodelingu prodejny z hlediska současných trendů 

zákazníka a reakce Tesca na ně, lze říci, že pobočka naplňuje hned několik 

zákazníkových požadavků: 

 

Požadavky na zážitky (atmosferizace a humanizace) – jak jsem uvedla v teoretické 

části, v dnešní době již není nákup jenom o tom odnést si z obchodu zboží. Dnešní 

zákazník chce v obchodě také něco zažít a odcházet naladěn mimo jiné příjemnými 

dojmy. V Tesco Letňany se zákazníkům dostává zážitku v první řadě skrze vizuální 

vjemy. Líbivá, komfortní atmosféra dokáže ovlivnit náladu a zanechat v něm radostný 

pocit. Zprostředkovatelem takových zážitků je celé oddělení čerstvého zboží, 

poskytující možnost procházet se mezi jednotlivými stojany a odděleními, vybírat si 

z pestrého množství čerstvých potravin, sledovat pekaře, jak připravují pečivo a nechat 

si uvázat květinu přímo od floristky. Nevšední je také možnost projít se po obchodě 

s čerstvou kávou v ruce nebo si zde dát rovnou zákusek, teplý oběd či rychlou svačinku. 

Zajímavou podporou prodeje je také Fresh bar, ve kterém zákazník může ochutnat šťávy 

z čerstvě odšťavněného ovoce a zároveň se tak nechat inspirovat ke koupi surovin a 

vlastní domácí výrobě šťávy. Zážitek během nákupu dokáže vyvolat také možnost 

odnést si s sebou stáčené víno přímo ze sudu (viz příloha č. 40). 

 

Citlivost na čas a komfort nákupu – faktor času je pro současného zákazníka natolik 

významným činitelem, že je ochoten zaplatit vyšší cenu, pokud bude vědět, že ušetřil 

čas. Tím, že retailer zajistí zákazníkovi přehled o tom, kde se nachází jím požadované 

zboží a pomůže mu se k němu jednoduše a rychleji dostat, podpoří tak nejen dosažení 

zákazníkova komfortního pocitu z nákupu, ale zároveň také může dosáhnout vyšších 

zisků. Pokud totiž zákazník položky ze svého nákupního seznamu sežene rychle, 

s největší pravděpodobností ušetřený čas ještě stráví v prodejně nákupem neplánového 

zboží. Spokojený zákazník se navíc bude s největší pravděpodobností rád vracet zpátky 

do prodejny. 

Tesco Letňany se snaží urychlovat zákazníkův nákup především lepší navigací a 

snadnějším pohybem po prodejně, díky které hypermarket nepůsobí jako nepřehledný 

gigant, nahánějící strach z nepříjemnosti a délky nákupu.  

Z rozhovoru s Miroslavem Černým vychází, že i přesto, že byla prodejní plocha 

hypermarketu během rekonstrukce zmenšena o 3000m2 , vliv na zisk to mělo opačný, 
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než by se dalo očekávat.163 Třebaže podobné přestavby maloobchodů s sebou nesou 

značné riziko ztráty zákazníků, z důvodu jejich nevole přizpůsobit se novému 

prodejnímu prostředí, Tescu Letňany se remodeling vyplatil. Obchod dokázal rozšířit 

sortiment o 1000 produktů164 a zároveň docílit intuitivnějšího nákupu, prostřednictvím 

kterého dosáhl výsledku, že zákazníci v novém hypermarketu tráví více času a zároveň 

jsou zde mnohem spokojenější.165 Jako bonus zde vznikl prostor pro pronájem uvolněné 

prodejní plochy novým nájemcům. 

 

Vyšší požadavky na hodnotu – vyšší hodnotu může pro zákazníka představovat jak 

dárek k nákupu navíc, tak zákaznický servis nebo i kvalitní zboží, které s sebou nese 

určitou společenskou, či ekologickou hodnotu. V Tesco Letňany představuje vyšší 

hodnotu právě pocit z nákupu čerstvého kvalitního zboží v neobvykle, příjemně 

vypadajícím obchodě, který vyvolává pocity souladu s přírodou a životním prostředím. 

Prostor pro vylepšení se však dle mého názoru vyskytuje ve vztahu mezi zaměstnanci a 

zákazníkem. Tím, že je Tesco rozděleno do mnoha oddělení, nabízí se zde možnost 

umístění odborně vyškoleného personálu do každého z těchto oddělení. Personál, který 

dokáže poradit, doporučit a popovídat si, může v zákaznících vyvolat pozitivní asociace, 

podobné pocitu v malých prodejnách se silně individuálním přístupem. 

 

V praktické části jsem se věnovala především třem hlavním trendům – 

požadavky na zážitky, čas a komfort a požadavky na přidanou hodnotu. Ačkoliv byly 

v teoretické části uvedeny další trendy (lepší informovanost, nezávislost, nižší loajalita, 

rozdílnost), v praktické části jsem (kromě smyslového marketingu) tyto aspekty popsala 

v rámci zmíněných třech hlavních trendů, protože s nimi, dle mého názoru, souvisejí a 

vzájemně se prolínají. 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
164 Tesco zkouší v Letňanech nový formát menšího hypermarketu. In: Deník [online]. 2014 [cit. 2016-05-09]. 

Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/tesco-zkousi-v-letnanech-novy-format-mensiho-hypermarketu-

20141126.html. 
165 Rozhovor Miroslav Černý, marketingový manažer Tesco, 29. 4. 2016. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo na základě získaných teoretických znalostí 

popsat in-store marketingovou komunikaci v nově remodelované pobočce Tesco 

Letňany, zhodnotit tuto změnu a přinést návrhy na zlepšení. 

Mými hodnotícími kritérii jsou jednak trendy v nákupním chování, a to jakožto 

klíčové aspekty, na základě kterých se novodobý zákazník v místě prodeje chová a 

rozhoduje, a jednak zapojení lidských smyslů do zákaznických nákupů. 

Ve své práci jsem se zaměřila na Tesco Letňany z důvodu, že právě OC Letňany 

bylo vybráno skupinou Tesco k realizaci celoevropského pilotního projektu o novém 

konceptu nakupování, jakožto reakci na měnící se nákupní chování zákazníků. Pilotní 

projekt má být příkladem pro další pobočky. 

 

V první části své práce jsem se zaměřila na základní vymezení pojmu in-store 

marketing a vysvětlení jeho významu v místě prodeje. 

Dále jsem se soustředila zejména na nejběžnější charakteristické vlastnosti, 

kterými se zákazník odlišuje oproti dřívějšímu způsobu svého nakupování. To je také 

důvodem, proč by retailer měl více pracovat se zákazníkem a jeho potřebami. 

V souvislosti s vytvářením prostředí, kde se pohybujeme a kde nakupujeme, je 

důležité brát v potaz primárně lidské smysly. Čím více smyslů zákazníka se podaří 

retailerovi zapojit, tím větší je šance ke vzniku vztahu s prodejnou, vedoucí 

k opakovaným nákupům. 

Při svém výzkumu jsem zjistila, že Tesco Letňany se snaží pracovat se 

zákazníkovými smysly a to především se zrakem. Nejvýrazněji se projevuje vliv 

prodejny na zrakový marketing u jednoho ze vstupů, a to v oddělení čerstvých potravin. 

Zde jsou uplatňovány veškeré postupy v nabídce, které jsme schopni očima vnímat. 

Barvy, světla, tvary, materiály, rozmístění stojanů po prodejně. To vše tvoří vizuálně 

velmi líbivou atmosféru, která má vliv na zákazníkovu psychiku, přináší mu zážitek 

z nakupování, a tak výrazným způsobem ovlivňuje jeho nákupní chování. 

Na základě získaných teoretických poznatků existuje však v Tesco Letňany 

velmi výrazný potenciál pro aplikování dalších poznatků z oblasti in-store marketingu. 

Především důraznější práce se smysly v jednotlivých odděleních by mohly zintenzivnit 

sílu zážitku zákazníka. Příkladem může být zapojení prodejního personálu, např. 

sommeliéra do sekce vín, podobně jako je tomu v oddělení květin. 
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Nový koncept prodejny Tesco Letňany velmi dobře pracuje také s výraznou 

vlastností současných zákazníků, vycházející z jejich nezávislosti. Hypermarketu se daří 

zvyšovat v nových prostorech intenzitu zážitku při nakupování. A právě síla zážitku má 

vliv na potlačení nezávislosti zákazníka. 

Tesco Letňany také umně pracuje s komfortem zákazníků. Vzhledem 

k charakteru a předpokládané délce nákupu nabízí hypermarket možnost občerstvení 

(Rychlá svačinka), osvěžení (Fresh bar) a také relaxační stanoviště především pro 

rodiny s dětmi. 

Ve finále hodnotím remodeling Tesco Letňany jako velmi dobrý a to pro obě 

strany vztahu zákazník – retailer. Hypermarketu se prostřednictvím práce s in-store 

marketingem podařilo v pozitivním směru výrazně ovlivnit zážitek z nakupování, což 

přineslo zvýšení zisku a celkově vylepšilo vnímání této konkrétní prodejny v očích 

zákazníků. Také ostatní části hypermarketů sítě Tesco budou postupně procházet 

remodelingem a to právě na základě úspěšné aplikace znalosti in-store marketingu 

v Tesco Letňany.  

Hypermarket Tesco Letňany se k dnešnímu dni v pozitivním smyslu odlišuje od 

ostatních hypermarketů značky Tesco. Aplikováním jednotlivých součástí in-store 

marketingu, použitých v Tesco Letňany i do ostatních poboček, by síť hypermarketů 

Tesco mohla dosáhnout výrazného odlišení i od konkurenčních retailerů. 
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Summary 

The aim of the thesis was to describe current state of in-store marketing 

communication of Tesco store Letňany, followed with the discussion of its usage based 

on the theoretical knowledge of 21st century customer´s behavior and human senses. 

Both of the above mentioned parts then served as the base for research and observation, 

which later resulted in the third aim of the thesis, the propositions for upgrade of Tesco 

Letňany´s in-store marketing. 

Except the wide range of choices and big competition among retailers, there is 

another key factor that retailers should consider in every period of their existence – it is 

the customer´s behavior and it´s evolution over the time. Tesco Letňany decided to react 

on the needs and changes of modern customer. This reaction is expressed in design 

change, in simplifying the act of shopping and finally in offering a unique experience 

for the customer. 

According to the facts I learnt and observation I did, together with interviewing 

the Tesco Letňany´s Marketing Manager I found that the whole change of the 

supermarket was brilliant. Nevertheless, the great job done in the section with fresh 

food is so apparent that it definitely should be applied not only to the rest of the store, 

but also to another branches. 
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Příloha č. 34: Umístění cen v oddělení „Ovoce a zelenina“  

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 
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Příloha č. 35: Akční ceny 

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 

 

 

Příloha č. 36: Navigační cedule 

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 
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Příloha č. 37: Orientační vizuály 

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 

 

 

Příloha č. 38: Zobrazení „momentu spotřeby“ 

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 
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Příloha č. 39: Vizuální dekorace – zobrazování lidí 

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 

 

 

Příloha 40: Možnost stáčení sudového vína 

Zdroj: Archiv autorky, Tesco Letňany 

 


