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Anotace (abstrakt) 

Bakalá ská práce s názvem „Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej“ se 

zabývá možnostmi využití čichového smyslu v marketingu. Práce je rozd lena do t í 

částí. 

Olfaktorický marketing je podkategorií smyslového marketingu, proto se první 

část práce zabývá uvedením čtená  do smyslového marketingu obecn . V této 

teoretické části jsou popsány pojmy spojené s lidským smyslovým vnímáním, definice 

smyslového marketingu a krátká historie i současný vývoj oboru. Kapitola je zakončena 

stručným rozborem využití jednotlivých smysl  v marketingu a slouží k uvedení do 

kontextu oboru. 

Druhá část práce je v nována p ímo olfaktorickému marketingu. Krom  definice 

pojmu je zde popsáno lidské vnímání v ní a vliv v ní na emoce a pam ť. Zmín na je 

historie i současné využití olfaktorického marketingu v praxi. Ke st žejním bod m této 

kapitoly pat í rozbor faktor , které ovliv ují efektivitu olfaktorického marketingu, a 

následný popis studií, které dokazují pozitivní vliv olfaktorického marketingu na 

prodeje. V návaznosti na praktickou část práce jsou zde zmín ny prost edky 

olfaktorického marketingu Ěprost edky pro ší ení v níě a jejich p ibližná cena. Poznatky 

z této kapitoly slouží jako podklad pro praktickou část práce. 

Praktická část využívá teoretické poznatky z p edchozích kapitol a zabývá se 

vlivem olfaktorického marketingu na prodeje kávy v kavárn  „Pojďte dál“ v 

Neratovicích. Data jsou získávána pomocí dotazníkového šet ení a experimentu, který 

se snaží odpov d t na otázku, zda je možné stimulovat prodeje kávy v malé neratovické 

kavárn  prost ednictvím „low-cost“ prost edku olfaktorického marketingu Ěkatalytické 

lampy). 

 

 



   

Abstract 

The Bachelor´s Thesis entitled „Olfactory marketing and its sales impact“ 

addresses the marketing possibilities of our olfactory sense utilisation in marketing. This 

Thesis is divided into three parts. 

 The first part is supposed to put the readers in the context of the field. It tries to 

provide the readers with sensory marketing overview since the olfactory marketing is its 

subcategory. This theoretical part of Thesis includes concepts relating to human sensory 

perception, a definition of sensory marketing and short description of sensory marketing 

evolution in history and also nowadays. This chapter is concluded with description of 

human senses marketing utilisation. 

 The second part is dedicated to olfactory marketing itself. It includes a definiton 

and also describes a human scent perception and scent impact on human emotions and 

memory. The olfactory marketing in history and current olfactory marketing utilisation 

in practice is mentioned, too. An analysis of factors impacting olfactory marketing 

effectivity and case studies proving positive olfactory marketing impact on sales are the 

pivotal points of this chapter. Olfactory marketing instruments and their approximate 

price are also mentioned. All the knowledge coming from the theoretical part will be 

used in practical part of the Thesis. 

 The practical part applies the theoretical knowledge taken from the previous 

chapters and it investigates olfactory marketing impact on coffee sales in „Pojďte dál“ 

café in Neratovice. The data are retrieved from a questionnaire survey and experiment 

tries to answer the question: is it possible to stimulate coffee sales in a small cafeteria 

through the low-cost olfactory marketing instrument (a catalytic lamp)? 
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Úvod 
 

Lidé jsou každodenn  vystaveni nespočtu čichových podn t , ať už se jedná o v n  

či pachy. Je známým faktem, že čich je pro lidské jedince velice d ležitým smyslem. 

Díky n mu dokážeme rozpoznat p ítomnost potenciáln  škodlivé i p ínosné látky a 

častokrát na n m závisí i výb r životního partnera. Čichový smysl je navíc velice úzce 

propojen s lidskými emocemi a pam tí, což jsou vše vlastnosti, které v sob  nesou velký 

marketingový potenciál.1 

Tato práce je rozd lena celkem do t í hlavních částí a je v nována olfaktorickému, 

neboli čichovému, marketingu a jeho dopad m na zisky. Toto téma bylo vybráno na 

základ  mého osobního zájmu o marketing v ní. ů ačkoli tento typ marketingu není 

primárn  využíván za účelem zvýšení zisk , v následující práci budou p edstaveny 

jednotlivé studie, které pozitivní vliv na prodeje dokládají. I ochota ke koupi stoupá p i 

p íjemném čichovém vjemu o 14,8 %.
2
 

První teoretická část je v nována smyslovému marketingu, pod n jž olfaktorický 

marketing spadá. Tato část bakalá ské práce obsahuje úvod do problematiky lidského 

vnímání, d ležité základní definice týkající se smyslového vnímání a senzorického 

marketingu a náhled na senzorický marketing. Zakončena je p edstavením možností 

využití p ti smysl  v marketingu.  

Druhá teoretická část se již úžeji v nuje samotnému tématu olfaktorického 

marketingu. Tato část práce poskytuje čtená i základní definice, vhled do problematiky 

a také stručné shrnutí historie olfaktorického marketingu. St žejní částí této části práce 

jsou však jednotliv  popsané studie, které dokládají vliv olfaktorického marketingu na 

zvýšení prodej .  

V praktické části práce jsou p echozí teoretické poznatky aplikovány pomocí 

dotazníkového šet ení a experimentu v kavárn  „Pojďte dál“. Záv rem celé práce je 

seznámení s výsledky dotazníkového šet ení i experimentu a diskuze.  

Cílem této bakalá ské práce je sdružit jednotlivé poznatky o vlivu olfaktorického 

marketingu na prodeje a pokusit se je aplikovat v praxi. Výsledky dotazníkového šet ení 

jsou popsány a graficky znázorn ny pomocí graf . Výsledky experimentu jsou, 

                                                 
1
 KRISHNA, Aradhna. Customer sense : how the 5 senses influence buying behavior. New York: 

PALGRAVE MACMILLAN, 2013, s. 94-102. ISBN 9781349344420. 
2
 Proč investovat do smyslového marketingu. MediaGuru [online]. Ň01Ň [cit. Ň017-04-26]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/2012/04/proc-investivovat-do-smysloveho-marketingu 
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vzhledem k malému množství získaných dat, interpretovány pomocí popisné statistické 

analýzy.  

Tato práce se z hlediska své struktury lehce odchyluje od p edepsané teze. 

Do první a druhé části práce byly z d vodu lepšího zasazení do kontextu a pochopení 

celé disciplíny p idány dv  kapitoly Ě„Smyslové vnímání člov ka“ a „Jak vnímáme 

v n “ě. Pro lepší p ehlednost pak bylo v praktické části odd leno vyhodnocení 

dotazníkového šet ení od vyhodnocení experimentu. 

Ze seznamu základní literatury zmín ného v tezi byly použity všechny zdroje 

krom  knihy Psychologie: Příručka pro studenty. Tento zdroj nebyl v bakalá ské práci 

využit z d vodu nahrazení jinými a pro práci vhodn jšími zdroji.  
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1 Senzorický marketing 
 

Tématem této práce je olfaktorický, tedy čichový, marketing a jeho možné dopady 

na prodej. K hlubšímu pochopení tématu a zasazení do kontextu je však nejprve nutné 

na začátku práce definovat základní pojmy, které budou dále používány. Následující 

kapitola se bude zabývat krátkým úvodem do poznatk  lidského smyslového vnímání, 

na kterém senzorický marketing jako disciplína staví. Dále zde bude popsána role 

senzorického marketingu v oborovém kontextu, jeho definice na základ  odborné 

literatury a krátký náhled do historie této marketingové disciplíny. V záv ru kapitoly 

budou stručn  zmín ny možnosti využití lidských smysl  na poli marketingové 

komunikace, čímž zcela otev e téma, jemuž je tato práce v nována p edevším – téma 

olfaktorického marketingu. 

 

Práce se snaží o maximální p iblížení tématu olfaktorického marketingu čtená i. 

Vzhledem k danému rozsahu práce však v následujícím textu není prostor pro 

detailn jší vysv tlení všech pojm . Proto tato práce p edpokládá čtená ovu základní 

orientaci v marketingovém oboru.  

1.1 Smyslové vnímání člověka 

Každý živočišný druh disponuje specifickou soustavou smyslových orgán , které 

mu umož ují lepší vnímání vn jšího životního prost edí. Tato soustava se označuje jako 

senzorium a u lidí je tvo ena celkem p ti smysly: zrakem, sluchem, čichem, hmatem a 

chutí.3  Skrze tyto smysly lidské t lo p ijímá veškeré informace pocházející z okolního 

sv ta. Mozek tyto informace interpretuje a vytvá í chemické a fyzické reakce, které 

vedou k myšlenkám a čin m. Vnímání okolního sv ta je však mnohem komplexn jší 

proces, u kterého krom  venkovních vliv  záleží také na p edchozích zkušenostech 

daného jedince, který informace z prost edí pomocí smysl  p ijímá.4 

                                                 
3
 NůKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha: ůcademia, Ň00ň, s. 77. ISBN Ř0-200-0993-0. 

4
 ZURAWICKI, Leon. Neuromarketing: Exploring the Brain of the Consumer. New York: Springer, 

2010, s. 12. ISBN 978-3-540-77828-8. 
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1.1.1 Vnímání a podn tové prahy 

 

Vnímání je proces, b hem n hož jsou informace z vn jšího sv ta transformovány do 

smyslových pocit  Ěvjem ě. Tento proces začíná ve chvíli, kdy je člov k schopný určitý 

podn t zaregistrovat.5 I senzitivita lidských smysl  však má své hranice. Ty jsou 

označovány jako podn tové prahy.  Pro účely této práce byl vybrán výklad podn tových 

prah  podle Plhákové6, která rozlišuje: 

 

1.) Dolní Ěabsolutníě podn tový práh – který p edstavuje nejnižší možnou 

intenzitu podn tu vedoucí ke vzniku smyslového počitku.  Stanovení tohoto 

podn tového prahu je obtížné, pohybuje se totiž v rozmezí intenzity p sobících 

podn t , v n mž ho osoba n kdy post ehne a n kdy ne.  Jako p íklady podn t  

pod prahem lidského vnímání jsou zde uvedeny nap íklad rozpušt ní 1 gramu 

kuchy ské soli v 500 litrech vody, či rozptýlení jedné kapky parfému ve velkém 

byt  – smyslový podn t sice je p ítomný, ale lidské receptory jej kv li jeho 

nízké intenzit  nejsou schopny zachytit. Plíhalová však p esto konstatuje, že 

dolní podn tový práh je i navzdory prom nlivé senzitivit  smyslových orgán  

pom rn  nízký. Tento fakt značí, že lidské smysly mohou být považovány za 

pozoruhodn  citlivé, což je jeden ze základních poznatk , ze kterých tato 

bakalá ská práce vychází. 

 

2.) Rozdílový práh – tento práh se vyznačuje schopností rozlišit zm nu úrovn  

senzorického signálu. Jinými slovy je to nejmenší rozlišitelný rozdíl mezi dv ma 

podn ty s r znou intenzitou. 

 

3.) Horní podn tový práh – je nejvyšší intenzita podn tu, na kterou lidské 

analyzátory reagují ješt  specificky, tzn. vznikem počitku p íslušné kvality. 

Pokud je nadále zvyšována intenzita nad rámec horního podn tového prahu, 

nevzniká buď žádná senzorická odezva, nebo smyslový orgán odpovídá vznikem 

bolesti, p ípadn  nepohodlí.  

                                                 
5
 VYSEKůLOVÁ, Jitka. Psychologie spot ebitele: Jak zákazníci nakupují. Praha: Grada Publishing, 

2004, s. 23. ISBN 80-247-0393-9. 
6
 PLHÁKOVÁ, ůlena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004, s. 100-104. ISBN 80-200-

1387-3. 
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1.1.2 Senzorická adaptace 

 

Pokud nastane zm na v kvalit  či intenzit  smyslových podn t , lidské 

receptorové bu ky na to reagují. Tento jev m že být z evolučního hlediska vysv tlen 

pot ebou reagovat na veškeré nov  p icházející Ěa pro receptory rozeznatelnéě podn ty, 

které by potenciáln  mohly být užitečné, či škodlivé. Pokud však trávíme delší čas pod 

vlivem určitého smyslového podn tu, naše citlivost v či n mu se snižuje. Tento jev se 

nazývá senzorická adaptace.
7
 

 

Rachel S. Herz p ípad senzorické adaptace ilustruje na p íkladu čichového 

vnímání. Pokud je jedinec vystaven určitému pachu/v ni, časem p estane p icházející 

olfaktorický podn t vnímat, nehled  na jeho intenzitu. Čas receptorové adaptace pak 

závisí na konkrétním jedinci Ěv tomto p ípad  i na typu a intenzit  v n ě. Herz jako 

pr m rný čas p izp sobení se p sobícímu senzorickému podn tu uvádí 15 – 20 minut. 

P ipouští však, že v n kterých p ípadech je možné okolním podn t m p ivyknout i za 

kratší čas, než je 1 minuta.8 Mezi rychle se adaptující smysly v rámci smyslového 

vnímání pat í nap íklad práv  čich. Naopak velmi pomalu, nebo dokonce v bec, se 

adaptují receptory pro bolest.9 

1.1.3 Pozornost 

 

Stejn  tak jako senzitivita lidských smysl , i schopnost zpracovávat informace z 

okolního prost edí má určité limity. Jako pomyslný vrátný lidského v domí funguje 

pozornost, která jedince chrání p ed informačním p ehlcením. Pozornost je definována 

jako mentální proces, jehož funkcí je vpoušt t do v domí omezený počet informací, a 

tak ho ochránit p ed zahlcením velkým množstvím podn t . Zárove  lidem umož uje 

monitorovat vn jší i vnit ní prost edí a vybírat z n j „pouze ty podněty, které si v daném 

okamžiku přejí nebo potřebují uvědomit, přičemž ostatní ignorují“.
10

 

 

                                                 
7
 PLHÁKOVÁ, ůlena. Učebnice obecné psychologie. Praha: ůcademia, Ň004, s. 101. ISBN 80-200-

1387-3. 
8
 HERZ, Rachel. The Emotional, Cognitive, and Biological Basics of Olfaction: Implications and 

Considerations for Scent Marketing. In. KRISHNA, Aradhna. Sensory Marketing: Research on the 

Sensuality of Products. New York: Taylor and Francis Group, 2010, s. 101. ISBN 978-1-84169-889-2. 
9
 OREL, Miroslav, FůCOVÁ, V ra et al. Člov k, jeho smysly a sv t. Praha: Grada Publishing, Ň010, s. 

31. ISBN 978-80-247-2946-6 
10

 PLHÁKOVÁ, ůlena. Učebnice obecné psychologie. Praha: ůcademia, Ň004, s. 77. ISBN 80-200-1387-

3. 
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Díky pozornosti mohou do našeho vnímání vstoupit určité podn ty, zatímco další 

jsou ignorovány. To, na co se naše pozornost zam uje, je dáno vnit ními i vn jšími 

faktory. Vnit ní faktory vycházejí ze subjektu vnímání a pat í mezi n  naše pot eby, 

zájmy, hodnoty, emoce, či motivace. Vn jší faktory jsou pak faktory prost edí, které na 

nás v té chvíli p sobí. Mezi ty pat í nap íklad fyzické podmínky, sociální kontext, či 

r zné situační prom nné.11
 

 

Nejen z hlediska čichového vnímání je nutné rozlišovat také pozornost záměrnou a 

pozornost bezděčnou. Záměrná pozornost slouží k realizaci dlouhodobé činnosti, je 

závislá na cíli a na volním úsilí. Bezděčná pozornost je z hlediska vývoje člov ka starší 

a umož uje reakci na m nící se prost edí Ěnap íklad náhlý zvuk, zm nu sv tla, či náhlý 

pach/v niě. Dalšími podn ty vyvolávajícími bezd čnou pozornost mohou být nap íklad 

zcela nové podn ty, podn ty kontrastující s okolím, velmi intenzivní podn ty či podn ty 

s osobním nebo sociálním významem Ěnap . zaslechnutí vlastního jména 

v konverzaci).
1213

 

1.2 Vymezení pojmu senzorický marketing 

Se senzorickým marketingem se m žeme v literatu e setkat také pod pojmem 

smyslový marketing, vícesmyslový marketing či smyslová komunikace. ůutorka knihy 

o smyslovém marketingu ůradhna Krishna jej definuje jako marketing, který zapojuje 

spotřebitelovy smysly a ovlivňuje jeho chování.14
  Další zmín ná definice pochází od 

českých autor  a smyslový marketing chápe jako „jednu z marketingových disciplín, 

jejímž cílem je podnítit spotřebitele k nákupu a posílit jeho vztah ke značce působením 

na všechny jeho smysly. Tak se má dít prostřednictvím aktivit zaměřených na výrobek, 

distribuci a komunikaci“.15
 

 

Stejn  tak jako marketing obecn , i senzorický marketing by m l klást d raz 

p edevším na zákazníka a jeho spokojenost. Philip Kotler marketing definuje jako 

                                                 
11

 VYSEKůLOVÁ, Jitka. KOMÁRKOVÁ, R žena. HERZMANN, Jan. HERINK, Ond ej. Psychologie 

reklamy. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 108. ISBN 978-80-247-4005-8. 
12

 Tamtéž. 
13

 DVO ÁK, Jan et al. Odmaturuj ze společenských v d. Brno: DIDůKTIS spol., Ň00Ř, s. 16Ň-163. 

ISBN 978-80-7358-122-0. 
14

 KRISHNA, Aradhna. Sensory Marketing: Research on the Sensuality of Products. New York: Taylor 

and Francis Group, 2010, s. 2. ISBN 978-1-84169-753-6. 
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společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a 

skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. P itom 

zd raz uje p edevším to, že v dnešním sv t  již není možné chápat marketing ve starém 

významu jako schopnost prodat. Marketing začíná dávno p edtím, než je produkt 

společnosti p ipraven k prodeji, a musí být chápán v novém významu, a to jako 

prost edek k uspokojování pot eb zákazníka.16
 

 

Smyslový marketing vychází z p edpokladu, že spot ebitel je „ochoten strávit více 

času a utratit více pen z v prost edí, kde se cítí dob e, kde je stimulován hudbou, v ní 

nebo celkov  p íjemnou atmosférou“.17
 Stále početn jší studie mapují p ípady 

smyslového marketingu, které skutečn  p ináší prosp ch ob ma zúčastn ným stranám – 

podnikateli i spot ebiteli. P íkladem m že být studie Hendrika Schiffersteina, který 

dokazuje, že pouhé p sobení na lidské smysly pomocí čichového podn tu v tanečním 

baru m že mít pozitivní vliv na lidskou taneční aktivitu, na celkové hodnocení večera, 

na náladu návšt vník  a dokonce i na hodnocení hrající muziky. Spokojen jší zákazník 

se bude ve výsledku do baru mnohem rad ji vracet, což se odrazí na tržbách podniku. Z 

promyšleného smyslového marketingu tak ve finále t ží společnost i spot ebitel, což je 

ideální situace.18
 

1.3 Historie senzorického marketingu 

N kdo by v návaznosti na tuto kapitolu mohl namítat, že veškerý marketing 

zákonit  musí p sobit na lidské smysly, tedy musí být veškerý marketing považován za 

senzorický. Proto je nutné v této části práce zd raznit, co p esn  je pod pojmem 

smyslový marketing chápáno.  

 

Podle Daniela Jesenského je vznik „vícesmyslového“ či „smyslového“ marketingu 

datován p ibližn  do roku Ň010, kdy se začal rozši ovat po evropském i sv tovém 

                                                                                                                                               
15

 BOČEK, Martin. JESENSKÝ, Daniel. KROFIÁNOVÁ, Daniela et al. POP In-Store komunikace v 

praxi: Trendy a nástroje marketingu v míst  prodeje. Praha: Grada Publishing, Ň00ř, s. 4ř. ISBN ř7Ř-80-

247-2840-7. 
16

 KOTLER, Philip. WONG, Veronica. SAUNDERS, John. ůRMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 
Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 38-39. ISBN 978-80-247-1545-2. 
17

 BOČEK, Martin. JESENSKÝ, Daniel. KROFIÁNOVÁ, Daniela et al. POP In-Store komunikace v 

praxi: Trendy a nástroje marketingu v míst  prodeje. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 50. ISBN 978-80-

247-2840-7. 
18

 SCHIFFERSTEIN, H. N. J. TALKE, K. S. S. OUDSHOORN, DJ. Can Ambient Scent Enhance the 

Nightlife Experience?. In. Chemosensory perception 4(55). Springer, 2011. ISSN: 1936-5810. 

doi:10.1007/s12078-011-9088-2 
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trhu.
19

  Smyslový marketing je ůlešem Štibingerem vnímán jako „soubor činností a 

nástroj, jejichž prostřednictvím jsou ovlivňovány lidské smysly za účelem vyvolání 

pozitivní emoce“20
 a v jeho rámci je možné pracovat se všemi p ti lidskými smysly. 

Smyslový marketing stále více nachází své uplatn ní jako účinný marketingový nástroj 

v míst  prodeje Ěnap . v supermarketech).
21

 V souvislosti s pojmem smyslový marketing 

m žeme také hovo it o postupném p echodu společností z komunikace ŇD, která je 

charakteristická zapojováním pouze jednoho až dvou smysl , na komunikaci 5D, tedy 

komunikaci využívající maximum našich smysl . Tento aspekt bude jedním z t ch, 

které budou v budoucnu odlišovat slabé značky od silných. 22
  

 

Jak je známo, díky smyslové soustav  m žou lidé rozeznávat, zachycovat, p ijímat 

a zpracovávat informace z vn jšího i vnit ního sv ta organismu. Díky smysl m dokáží 

lidé i zví ata reagovat na své okolí, vycítit nebezpečí i p íležitosti.23
 P i vnímání 

b žného sv ta je t žké odd lit jeden smysl od druhého, jelikož jsou všechny mezi sebou 

propojené. Marketingová komunikace mnoha produkt  či služeb se však paradoxn  

stále často zam uje na vybrané smysly jednotliv  a ostatní tím upozaďuje. 

 

Vysekalová z hlediska frekvence využívání jednotlivých smysl  p i vnímání 

reklamy zmi uje jako nejčast ji zam stnávaný zrak a sluch.24
 Tomu odpovídá i 

rozd lení marketingového rozpočtu podle studie skupiny Millward and Brown, která 

tvrdí, že Řň,Ň % marketingového rozpočtu je zam eno práv  na vizuální komunikaci, 

12 % na sluch a na ostatní t i smysly zbývá pouhých 5 % z celkového rozpočtu.25
 Není 

divu, že marketingové komunikace bývají často zam eny práv  na lidský 

                                                 
19

 BOČEK, Martin. JESENSKÝ, Daniel. KROFIÁNOVÁ, Daniela et al. POP In-Store komunikace v 

praxi: Trendy a nástroje marketingu v míst  prodeje. Praha: Grada Publishing, Ň00ř, s. 50. ISBN ř7Ř-80-

247-2840-7. 
20

 ŠTIBINGER, ůleš. Smyslový marketing jako nástroj zvyšování kultury a komfortu nakupování. In. 
Dmarketing.CZ [online]. 2010 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 
http://www.dmarketing.cz/2010/06/smyslovy-marketing-jako-nastroj-zvysovani-kultury-a-komfortu-

nakupovani/ 
21

 Tamtéž. 
22

 LINDSTROM, Martin. Brandsence. New York: Free Press, 2005, s. 71. ISBN 978-0-7432-6784-7. 
23

 OREL, Miroslav, FůCOVÁ, V ra et al. Člov k, jeho smysly a sv t. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 

12. ISBN 978-80-247-2946-6 
24

 VYSEKůLOVÁ, Jitka. KOMÁRKOVÁ, R žena. HERZMůNN, Jan. HERINK, Ond ej. Psychologie 
reklamy. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 89. ISBN 978-80-247-4005-8. 
25

 Millward and Brown, 5!Senses research (2003-Ň006ě. In. LIŠKOVÁ, Iva. Možnosti využití více 
smyslové in-store marketingové komunikace v prodejnách firmy ůpple. Praha, Ň014. 5Ř s. Diplomová 
práce ĚBc.ě Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. 
Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce Daniel Jesenský, PhD., 
MSc., MBA.  
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„nejd ležit jší smysl“, jelikož je faktem, že zrakem získáváme až ř0 % veškerých 

informací.26
 Práv  však celková p esycenost trhu vizuálními podn ty mohla p isp t 

k tomu, že se je spot ebitelé naučili úsp šn  p ehlížet a nyní jimi procházejí s „klapkami 

na očích“27
.  

 

Co se vizuálních obraz  týče, jsou mnohem účinn jší a zapamatovateln jší, pokud 

jsou ve spojení s dalšími smysly – nap íklad se sluchem a čichem.28
 Stejn  tak je 

prokázáno, že tém  ř0 % nových produkt  z kategorie potravin na dnešním trhu 

selhává. ů není to kv li tomu, že si je spot ebitelé neoblíbili. Tyto výrobky ve 

skutečnosti pouze nedokázaly spot ebitele dostatečn  zaujmout a upoutat jeho 

pozornost, což ve výsledku vedlo k tomu, že je spot ebitel nikdy nevyzkoušel. 

Spot ebitelé dnes cht jí produkty smyslov  vnímat – cht jí je vid t, dotýkat se jich, 

ochutnávat je a cítit jejich v ni.29
 

 

Cestou, jak dnes oslovit spot ebitele a odlišit se od konkurence, je podle Philipa 

Kotlera doručit zákazníkovi plný smyslový a emoční zážitek.
30

 Marketé i, kte í využívají 

smyslové funkce pro své produkty, služby či marketing, tak mohou p ímo p sobit na 

emoce svých zákazník 31
, p ičemž práv  ty jsou jedním z nejmocn jších nástroj , které 

zákazníka vedou k nákupu.32
 

 

1.4 Současný náhled na senzorický marketing v ČR a zahraničí 

Nejv tším potenciálem pro smyslový marketing z stávají p ímo místa prodeje, ve 

kterých je, na rozdíl od internetového nakupování, možnost si produkt p edem d kladn  

prohlédnout, osahat, vyzkoušet a podobn . Značky práv  tuto možnost často p ehlížejí a 

p istupují ke kamenným obchod m jako ke kterémukoli jinému prodejnímu kanálu. 

Fyzické prodejny ale mají na rozdíl od t ch virtuálních velkou výhodu – dokáží zapojit 

                                                 
26

  OREL, Miroslav, FůCOVÁ, V ra et al. Člov k, jeho smysly a sv t. Praha: Grada Publishing, Ň010, s. 
50. ISBN 978-80-247-2946-6 
27

 LINDSTROM, Martin. Brandsence. New York: Free Press, 2005, s. 102. ISBN 978-0-7432-6784-7. 
28

 LINDSTROM, Martin. Nákupologie. Brno: Computer Press, Ň00ř, s. 1ňŘ. ISBN ř7Ř-80-251-2396-6. 
29

 UNDERHILL, Paco. Why we buy: The Science of Shopping. New York: Simon&Schuster Paperbacks, 

2009, s. 171-173. ISBN 0-684-84913-5. 
30

 LINDSTROM, Martin. Brandsence. New York: Free Press, Ň005, s. 0. S p edmluvou Philipa Kotlera. 
ISBN 978-0-7432-6784-7. 
31

 DOOLEY, Roger. Brainfluence. New Jersey: John Wiley, 2012, s. 33. ISBN 978-1-118-11336-3. 

32
  LINDSTROM, Martin. Nákupologie. Brno: Computer Press, Ň00ř, s. 156. ISBN 978-80-251-2396-6 



11 

 

   

do procesu prezentace výrobku všechny zákazníkovy smysly a tím upevnit své vztahy 

se zákazníkem a maximalizovat své zisky.33
 

 

Nap íklad obchodní centra jsou velice mocný nástroj komunikace. Obchodní 

centra mají výhodu, že nemusí zákazníky k nákupu lákat – tato místa už jsou v tšinou 

plná zákazník , kte í jsou p ipraveni utrácet peníze. Mezi českými obchodními centry, 

které se krom  vizuálních, sluchových a hmatových podn t  zam ují i na čich, 

m žeme jmenovat nap íklad OC Černý Most, Central Kladno či Galerii Harfa. 

Navon né jsou i další supermarkety a hypermarkety – v nich se však s v ní zachází 

rozdílným zp sobem. ůroma zde slouží p edevším k neutralizaci nežádoucích pach .34
 

  

Multisenzorická prezentace je využívána i značkami p sobícími na sv tových 

trzích. Mezi n  pat í nap íklad Pandora či Abercrombie & Fitch.
35

 Značka Pandora 

klade velký d raz p edevším na vizuální stránku svých prodejen, ve kterých se snaží 

pomocí použitých barev a materiál  navodit pocit luxusu, čistoty a vzdušnosti. Tato 

značka se dále snaží o jednotnou image všech svých prodejen, díky které mohou 

zákazníci tyto obchody se šperky velice snadno identifikovat. Zárove  se ve všech 

konceptových prodejnách značky navíc nachází LCD televizor, který zákazníky 

seznamuje s novinkami a zárove  zajišťuje zvukovou kulisu obchodu.
 36

 D ležité je 

zmínit, že všechny senzorické stimuly p sobící na zákazníka se k sob  hodí (tedy 

vykazují tzv. „kongruenci“ě a vysílají k zákazníkovi jednotnou informaci. Jejich 

hlavním zám rem je upoutat zákazníkovu pozornost k nabízeným produkt m – 

šperk m. 

 

                                                 
33

 CARTER, Nicola. Multi-sensory retail: why stores must appeal to all five senses. In. The Guardian 

[online]. 2013 [cit. 2017-03-16]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/media-network/media-

network-blog/2013/aug/21/multi-sensory-retail-high-street 
34

 POLÁK, Jan. Možnosti využití čichu v marketingu. Praha, Ň016. 47 s. Bakalá ská práce ĚBc.ě 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 
marketingové komunikace a PR. Vedoucí bakalá ské práce Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
  SůIDL, Jan. Smyslový marketing pomáhá odlišit se od konkurence. In. Marketing&Media [online]. 
2011 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-51662070-smyslovy-marketing-pomaha-

odlisit-se-od-konkurence 
35

 SAIDL, Jan. Smyslový marketing pomáhá odlišit se od konkurence. In. Marketing&Media [online]. 
2011 [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-51662070-smyslovy-marketing-pomaha-

odlisit-se-od-konkurence 
36

 ŠLEJHůROVÁ, Veronika. Značka Pandora na českém trhu od roku 2010-2014. Praha, 2015. 65 s. 

Bakalá ská práce ĚBc.ě Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut komunikačních studií a 
žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Mgr. ůnna Matušková, 
Ph.D. 
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Dalším p íkladem společnosti s velkým dosahem a multisenzorickou prezentací je 

společnost ůpple. Rozboru této společnosti se z hlediska smyslové komunikace v in-

store marketingu v novala ve své bakalá ské práci Iva Lišková. Vizuáln  se snaží 

značka ůpple p sobit na zákazníka podobn  jako značka Pandora Ěkoneckonc , ob  

značky se dají za adit do kategorie luxusních značek, je tedy pochopitelné, že využívají 

podobnou taktiku). Prodejny Apple využívají bílou barvu, oblíbeným materiálem je sklo 

a d evo a vše završuje jasné osv tlení. ůpple dále p sobí i na lidský čich – produkty 

značky voní specifickou v ní, se kterou se zákazníci setkají bezprost edn  po rozbalení 

nového produktu. Hudební kulisa v obchodech ůpple chybí, nicmén  zákazník m 

bývají k dispozici p ehrávače hudby (jeden z produkt  značky ůppleě se značkovými 

sluchátky či reproduktory. Produkty Apple jsou navíc viditeln  vystaveny a zákazník m 

je umožn no, aby zapojili i sv j hmatový smysl a vše d kladn  vyzkoušeli.37
 

 

Jako značka, která využívá výhod smyslového marketingu velice dob e, je často 

označována společnost Abercrombie & Fitch, která ve svých prodejnách využívá nejen 

zákazník v zrak, ale i hmat, sluch a čich. Tato značka bude zmín na v druhé části této 

práce, která se zabývá p ímo olfaktorickým marketingem. Mimo výše jmenované je 

jako p íklad „smyslového brandu“ často označována společnost Singapore ůirlines. 

1.4.1 P íklad senzorického marketingu v Singapore Airlines 

 

Singapurské aerolinky jsou taktéž velice často zmi ovaným p íkladem značky, 

která se vyznačuje svým p sobením na více zákazníkových smysl . Značka nejprve 

vytvo ila svou legendární ikonu „Singapore Girl“, což je označení pro prototyp dívky, 

která m že zastávat práci letušky u této společnosti a jejíž vzhled se objevuje 

v reklamních materiálech.  Dívky pracující pro Singapore ůirlines jsou mladé atraktivní 

ůsiatky, které vyza ují ženskost, p irozenou laskavost a srdečnost, p ičemž vzhled a 

chování t chto dívek má odrážet podstatu služeb, které aerolinky nabízí. B hem letu 

nejsou členové posádky jednotlivci, ale součást značky Singapore ůirlines.38
  Personálu 

Singapore ůirlines jsou p edávány uniformy ladící s interiérem letadel a členové 

posádky mají do detailu p edepsané, jak by jejich vzhled m l vypadat. ů dle p edem 

                                                 
37

 LIŠKOVÁ, Iva. Možnosti využití více smyslové in-store marketingové komunikace v prodejnách firmy 
ůpple. Praha, Ň014. 5Ř s. Diplomová práce ĚBc.ě Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí 
diplomové práce Daniel Jesenský, PhD., MSc., MBů. 
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p edepsaného manuálu se má personál t chto aerolinek i chovat, včetn  kapitána letadla, 

jehož hlášení jsou také p edepsaná.39
 Tento prototyp letušky zvaný „Singapore Girl“ se 

stal ikonou velice úzce provázanou se značkou Singapore ůirlines, ba p ímo 

zosobn ním značky.40
 Na webových stránkách Singapurských aerolinek se dokonce 

hovo í o „symbolu Asijské pohostinnosti“.41
  

 

Z tohoto odstavce vyplývá, že společnost Singapore ůirlines výborn  pokryla 

p sobení na zákazník v zrak Ěinteriéry letadel ladící s uniformami letušek, letušky 

vzhledov  sjednocené s vyobrazením letušek v reklamách společnosti i mezi sebou) i 

sluch Ěp edem nacvičené a p edepsané dialogy, které personál se zákazníky vedeě. Svou 

smyslovou komunikaci značka ješt  vylepšila na konci ř0. let Ň0. století, kdy oficiáln  

p edstavila svou patentovanou v ni „Stefan Floridian Waters“. Touto v ní byl navon n 

letadlový personál, prostory letadel, a dokonce i horké ručníky podávané zákazník m 

p ed vzletem. Velice zajímavé je, že pokud jsou pasažé i Singapore ůirlines dotázáni na 

tuto v ni a požádáni o její popis, popisují ji jako „exoticky Asijskou, s jakousi aurou 

ženskosti“.
42

 Popis v n  pasažéry se tak shoduje s popisem požadované persony, kterou 

má personál Singapore ůirlines p edstavovat. Bylo zde tedy dosaženo tzv. shody, ve 

které k sob  senzorické stimuly navzájem ladí, a která již byla zmín ná d íve v této 

práci.  

1.5 Využití jednotlivých smyslů v marketingu 

ůčkoli je konzistentní p sobení na všechny smysly d ležitým faktorem p i 

formování zákaznického dojmu, nyní se podíváme na všechny smysly a jejich využití 

v marketingu jednotliv . 

 

 

 

                                                                                                                                               
38

 The Singapore Girl: (De)construction of a Global Icon. In. Conference Papers. International 

Communication Association [online]. 2011, s. 1-10 [cit. 2017-04-17]. 
39

 LINDSTROM, Martin. Brandsense. New York: Free Press, 2005, s. 19-21. ISBN 978-0-7432-6784-7. 
40

 The Singapore Girl: (De)construction of a Global Icon. In. Conference Papers. International 

Communication Association [online]. 2011, [cit. 2017-04-17]. 
41

 Singapore Airlines [online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: 
http://www.singaporeair.com/en_UK/sg/flying-withus/our-story/singapore-girl/ 
42

 LINDSTROM, Martin. Brandsense. New York: Free Press, 2005, s. 19-21. ISBN 978-0-7432-6784-7. 
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1.5.1 Marketingové využití zraku  

 

P i vnímání reklamy je nejčast ji zam stnáván zrak.43
 Zrakový smysl je pro 

člov ka velmi d ležitý, protože jím získáváme až ř0 % veškerých informací.44
 

D ležitost zraku jako smyslu je demonstrována i prostorem, který je zrakovému 

vnímání v lidském mozku vymezen – p ibližn  jedna čtvrtina mozku je určena pro 

zpracování zrakových vjem , které p icházejí z okolního sv ta. Faktem je, že zrakové 

centrum zabírá více prostoru v mozku než ostatní smysly. O zraku toho také víme 

zdaleka nejvíce ve srovnání se všemi ostatními smysly.45
 Stále čast ji se však objevuje 

názor, že ačkoli zrak hraje bezesporu nezastupitelnou roli ve vnímání sv ta, 

v marketingové komunikaci je p ece ován.46
 

 

Komunikačními nástroji, kterými oslovujeme zrak v míst  prodeje, jsou sv tlo, 

grafika Ěobrázky, barvy, texty, symboly, značkyě a design Ětvary, materiály, barvyě.47
 

Sv tlo ovliv uje nákupní atmosféru více, než se m že na první pohled zdát. P irozené či 

tlumené osv tlení zvyšuje dobu strávenou v obchod  a také pozitivn  ovliv uje pocit 

zákazníkovy vnit ní pohody. Naopak um lé a intenzivní sv tlo zvyšuje dynamiku 

zákazníkova nakupování.48
 

 

Samostatnou kapitolou ve zrakovém vnímání by pak mohly být barvy, které mají 

odlišné psychologické významy. Mnohé z nich také vyvolávají symbolické p edstavy 

Ěnap . černá je považována – alespo  v naší kultu e – za barvu smrti, bílá za barvu 

                                                 
43

 VYSEKůLOVÁ, Jitka. KOMÁRKOVÁ, R žena. HERZMůNN, Jan. HERINK, Ond ej. Psychologie 
reklamy. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 89. ISBN 978-80-247-4005-8. 

  OREL, Miroslav, FůCOVÁ, V ra et al. Člov k, jeho smysly a sv t. Praha: Grada Publishing, Ň010, s. 
50. ISBN 978-80-247-2946-6 
44

 OREL, Miroslav, FůCOVÁ, V ra et al. Člov k, jeho smysly a sv t. Praha: Grada Publishing, Ň010, s. 
50. ISBN 978-80-247-2946-6 
45

 ZURAWICKI, Leon. Neuromarketing: Exploring the Brain of the Consumer. New York: Springer, 

2010, s. 12. ISBN 978-3-540-77828-8. 
46

 LINDSTROM, Martin. Nákupologie. Brno: Computer Press, Ň00ř, s. 1ňŘ-139. ISBN 978-80-251-

2396-6. 
47

 LIŠKOVÁ, Iva. Možnosti využití více smyslové in-store marketingové komunikace v prodejnách firmy 
ůpple. Praha, Ň014. 5Ř s. Diplomová práce ĚBc.ě Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí 
diplomové práce Daniel Jesenský, PhD., MSc., MBů. 
48

 MENDLÍKOVÁ, Petra. Smyslový a emoční marketing. Praha, Ň011. 10Ň s. Diplomová práce. Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodá ská, Studijní obor: Podniková ekonomika a 
management. Vedoucí práce Ing. Milan Postler, Ph.D. 
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znovuzrození, či životaě.49
 Barvy jsou také významné, když si zákazník vytvá í 

emocionální spojení se značkou.  Organizace Seoul International Color Expo ve své 

studii zjistila, že barva zvyšuje schopnost rozpoznání značky až o Ř0 %. Jak se ukázalo 

v dalších studiích, lidé, kte í m li b hem ř0 vte in podv dom  hodnotit ostatní osoby, 

prost edí, nebo výrobky, hodnotili z 6Ň až ř0 procent pouze podle barvy.50
 

 

D ležitost vizuálního p ijetí produktu zákazníkem demonstruje nap íklad i case 

study americké firmy Cambridge SoundWorks, která vyrábí reproduktory. Jejich 

reproduktory sice poskytovaly perfektní audiosystém, ze kterého byli zákazníci 

mužského pohlaví nadšeni, ale prodeje firmy stagnovaly. Zjistilo se, že problém byl ve 

vzhledu t chto reprobeden, který nebyl partnerkami zákazník  akceptován. Poté, co 

firma navrhla sérii reprobeden p ipomínajících tvarem nábytek a uvedla je na trh 

v r zných barevných kombinacích, p išel i velký prodejní úsp ch.51
 

1.5.2 Marketingové využití sluchu  

 

Sluch je společn  se zrakem nejd ležit jším nástrojem lidské sociální interakce a 

komunikace. Na rozdíl od zraku však p ináší sluch informace do mozku kontinuáln  Ěv 

bd lém stavuě.52
  Lidské sluchové ústrojí dokáže identifikovat rozdílné kvality zvuku, 

jako je nap íklad tón hlasu, barva, hlasitost, či rytmusě.53
 Základními zvukovými 

podn ty využívanými v marketingové komunikaci je podle Vysekalové hudba a eč.54
 

Pokud pomineme možné využití zvuku v televizních i rozhlasových reklamách, mohou 

značky využívat výhod zvukového p sobení nap íklad v podob  ambientní hudby, která 

dotvá í atmosféru místa. S tímto p ípadem se m žeme často setkat v hotelech, lázních či 

obchodech, které se tak se zákazníky snaží navázat emocionální pouto.55
 

 

                                                 
49

 VYSEKůLOVÁ, Jitka. KOMÁRKOVÁ, R žena. HERZMůNN, Jan. HERINK, Ond ej. Psychologie 
reklamy. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 94-100. ISBN 978-80-247-4005-8. 
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978-1-4398-7693-0. 
51

 KůRLÍČEK, Miroslav et al. Základy marketingu. Praha: Grada Publishing, Ň01ň, s. 4Ň. ISBN ř7Ř-80-

247-4208-3. 
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 OREL, Miroslav, FůCOVÁ, V ra et al. Člov k, jeho smysly a sv t. Praha: Grada Publishing, Ň010, s. 
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reklamy. Vyd. 4. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 102. ISBN 978-80-247-4005-8. 
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 LINDSTROM, Martin. Brandsence. New York: Free Press, 2005, s. 59-60. ISBN 978-0-7432-6784-7. 
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Je dokázáno, že hudba p ehrávaná v prodejních místech má vliv na chování i na 

to, jak zákazník prodejnu vnímá. Vzr stající obliba použití hudby na r zných 

prodejních místech bývá také často vysv tlována lidskou averzí v či tichu, které m že 

vyvolávat pocity úzkosti. Prodejny s hudebním pozadím jsou tak zákazníky vnímány 

mnohem lépe, zákazníci zde mají lepší náladu a tráví zde více času. Z hlediska 

funkčnosti by hudba v prodejnách m la především přitahovat pozornost zákazníků 

k určité kategorii produktů, zvýrazňovat prodejnu i její zaměření.56
 

 

Zvukovým pozadím lze ovliv ovat i nákupní chování jedince. V rámci studie 

výzkumník  z univerzity v Leicesteru byla v odd lení vín velkého supermarketu po 

dobu dvou týdn  poušt na buď typicky francouzská muzika, nebo hudba ve stylu 

dechovky p inášející zákazník m asociace s n meckým venkovem. Zákazníci se 

skutečn  nechali atmosférou ovlivnit a ve dnech francouzské hudby nakoupilo 77 % 

zákazník  víno francouzského p vodu, ve dnech n mecké hudby pak v tšina zákazník  

preferovala n mecká vína. Tento p ípad op t odkazuje na shodu mezi smyslovými 

stimuly, která je zákazníky pozitivn  vnímána a vyžadována. Zajímavým faktem na této 

studii je, že ačkoli se zákazníci nechali hudbou ve svém nákupním rozhodnutí očividn  

ovlivnit, pouze 1 zákazník ze 44 si to uv domoval.57
 

 

Dalšími možným využitím p sobení zvukových stimul  v marketingu 

nalezneme nap íklad b hem procesu tvorby názvu značky, kdy m že být spot ebitelské 

vnímání značky ovlivn no správn  zvoleným „zn ním“ názvu58
, ale i u samotných 

produkt . Produkty často disponují p edem navrženými zvuky, které spot ebitele mají 

p esv dčit o jejich čerstvosti Ěnap íklad zvuk p i otevírání nové sklenice s džemem či 

s instantní kávouě59, nebo se svým jedinečným zvukem snaží odlišit od konkurence a 
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vytvo it z n j neodd litelnou součást značky. Touto součástí m že být pop vek, známá 

melodie, či dokonce typický zvuk ozývající se p i zamykání dve í u auta.60
 

1.5.3 Marketingové využití hmatu  

 

Na rozdíl od ostatních smysl , které mají pro vnímání vzruch  vymezený vždy 

jen konkrétní orgány (zrak-oči, sluch-uši, chuť-jazyk, čich-nosě m žeme hmatové 

vzruchy vnímat tak ka celým t lem.
61

 Hmat je také jediný smysl, který vzruchy vnímá 

až poté, co s nimi p ijde do p ímého kontaktu. Všechny ostatní smysly vždy vnímají 

nep ímo prost ednictvím určitého média Ěnap . zrak, či sluch získávají informace 

vzduchem).
62

 

 

Marketingovou komunikaci pomocí hmatu je však p edevším v dnešním sv t  

nakupování on-line t žké navodit. Nejlepší p íležitost pro využití hmatového 

marketingu je využití p ímo v míst  prodeje. ů vzhledem k tomu, že až Ř0 procentní 

podíl rozhodování o koupi probíhá práv  tam, nesmí být ani p sobení na hmatový smysl 

ignorováno.63
 Pomocí dotyku dokážeme vnímat váhu, teplotu, tvar i strukturu p edm tu 

včetn  jeho materiálu. D ležitý z hlediska hmatové komunikace je tak samotný produkt, 

obal produktu, ale nap íklad i vybavení prodejen, které má být tvo eno materiály 

p íjemnými na dotek, aby v zákaznících vzbudily pozitivní pocit Ěnap íklad záv sy na 

zkušebních kabinkáchě.64
 

  

Je také nutné si uv domit, že zákazníci hmat nepoužívají pouze k tomu, aby 

p esunuli jimi vybraný produkt do nákupního košíku. Zákazníci se produkt  rádi 

dotýkají, protože tak mohou otestovat, jak p íjemný produkt na omak skutečn  je Ěčasto 
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se tak d je nap íklad u oblečení, ručník , či ložního prádlaě.65
 Zde platí pravidlo „co 

hladím, to mám rád“, p i kterém je pro zákazníka mnohem t žší vrátit zpátky do regálu 

p edm t, který už jednou držel v ruce.
66

 Navíc m že mít umožn ní hmatového prožití 

produkt  zákazník m dopad na prodeje. Fyzické uchopení p edm tu do rukou m že 

vytvo it psychologický pocit „vlastnictví“, který m že vést k pocitu, že tento produkt 

zákazník zkrátka musí mít.67
  Pokud tak prodejce dokáže p im t zákazníka k tomu, aby 

se vystaveného produktu dotknul a ucítil jej svým hmatovým smyslem, je zde velká 

šance, že si tento produkt zákazník nakonec i zakoupí. 

 

Na konci této kapitoly je t eba znovu p ipomenout, že hmat lze vnímat celým 

t lem. Proto Jan Saidl zd raz uje, že „hmat komunikuje spojení nejenom při držení 

předmětu v rukou, ale i při chůzi po podlahových krytinách, sezení na různých 

materiálech a podobně“.
68

  I výb ru podlahových krytin a ostatních materiál , které 

budou prodejní prostor dotvá et, by tak m la být v nována pozornost.  

1.5.4 Marketingové využití chuti  

 

Smysl chuti a smysl čichu jsou dva velice blízké smysly. Oba dva poskytují 

člov ku významnou službu v rozlišování necht ných a zdraví nebezpečných substancí 

od t ch zdravých a prosp šných. Čichový smysl se navíc velkou m rou podílí na 

vnímání chuti.69
 Rozlišení chutí r znorodých potravin pouze chuťovým smyslem není 

velmi pravd podobné. Pokud tedy potravinu nem žeme zárove  s ochutnáním cítit či 

vid t, je obtížné rozlišit nap íklad džus od jiné limonády.70
 

 

Chuť je zárove  smysl, který je ovliv ován i dalšími smysly, nejen tedy čichem, 

ale i zrakem a hmatem. Jak se poda ilo demonstrovat organizaci „Centre d´ambience“ 
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ĚCentrum smyslového marketinguě na veletrhu Euroshop roku Ň011, lidská chuť m že 

být ovliv ována nap íklad i okolními barvami. Zkoumaným návšt vník m chutnal 

jablečný džus jednoznačn  nejkyseleji v zeleném prost edí, pod vlivem modré chutnal 

nejvíce fádn  a pod vlivem červené p sobil naopak nejsladčeji.71
 

 

Marketingová komunikace prost ednictvím chuti se tedy logicky týká p edevším 

výrobk  spadajících do kategorie potravin. V této oblasti se dá využít p edevším pro 

organizování ochutnávek, p i kterých mají zákazníci možnost potravinu vychutnat a 

poznat tak veškeré její kvality. Chuťový vjem má však sv j vliv na zákazníka i u 

nepotraviná ských výrobk . U této kategorie musí marketé i dávat d raz hlavn  na chuť 

p edm t , které se dostávají do styku s lidskými ústy. Mezi takovéto pat í nap íklad 

rt nky, lesky na rty, prost edky pro ústní hygienu, cigarety, hračky pro d ti Ěnap íklad 

dudlíkyě či léky.72
 

1.5.5 Marketingové využití čichu  
 

Marketing se zam ením na čichový smysl je možné najít pod mnoha názvy. 

T mi jsou nap íklad aroma marketing, čichový marketing, scent marketing, či 

olfaktorický marketing. Tématu čichového marketingu je tato práce p edevším 

v novaná, tudíž se mu bude v novat celá následující kapitola. 
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 SůIDL, Jan. Centre ďambiance, Centrum smyslového marketingu. Stories, Brands&Stories [online]. 
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2 Olfaktorický marketing 
 

V p edchozí kapitole jsme se v novali stručnému p edstavení marketingového 

potenciálu u čty  smysl  – u zraku, sluchu, hmatu a chuti. Následující kapitola je 

v nována olfaktorickému marketingu, tedy tomu, jak lze v marketingu využít zbývající 

smysl – čich. V této kapitole bude nejprve ukázáno, jak r zní auto i nahlíží na v n  

podle jejich využití v marketingu, poté se zam íme na vnímání v ní i s krátkou sondou 

do fyziologického fungování čichu. Dále bude popsána historie olfaktorického 

marketingu a bude vysv tleno, jak byl scent marketing prakticky využíván v minulosti 

Ěi když v té dob  ješt  nebyl takto označováně a jak je využíván dnes. Poslední část této 

kapitoly se bude v novat efektivit  olfaktorického marketingu a jeho vlivu na prodeje. 

 

2.1 Vymezení pojmu olfaktorický marketing 

S olfaktorickým marketingem se m žeme setkat pod mnoha r znými označeními, 

mezi kterými se nachází i pojmy jako čichový marketing, aroma marketing či scent 

marketing.  Tento výraz popisuje používání v n  v olfaktorickém marketingu jako 

prostředek ke zlepšení nálady (zákazníka), k podpoře produktu či k ustálení či 

vybudování pozice značky.
73

 Velký slovník marketingových komunikací pak scent 

marketing vnímá jako „formu smyslového marketingu, zaměřující se na aktivizaci 

jednoho z pěti smyslů, kterým je čich. Pro dosažení pozitivního efektu využívá tento druh 

marketingu difuzéry či aromatizéry (které rozprašují po okolí vůně, pozn. autorky). 

Smyslem scent marketingu pak podle této definice je nejen zaplnit prodejní prostor 

příjemnou vůní, ale i dosáhnout co nejlepšího výsledku pomocí výběru správné esence, 

která se aplikuje v tom správném okamžiku na správném místě.“74
 

 

Jak p ipomíná Vysekalová, existuje d ležitý rozdíl mezi pouhou aromatizací místa 

prodeje a olfaktorickým marketingem. Bez znalosti p sobení v ní na zákazníka je m že 

být vypoušt ní v n  kontraproduktivní. D ležité je však držet se cíl  tohoto druhu 

                                                 
73
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marketingu, kterými je navození pocitu pohody a pozitivního ovlivn ní nákupního 

chování.75
 

 

2.2 Jak vnímáme vůně 

Čich je také jedním z nejstarších a nejpomalejších smysl , které člov k má.76
 Čas 

mezi čichnutím a momentem, kdy mozek v ni zaregistruje, trvá p ibližn  400 

milisekund Ětém  p l vte inyě.77
 V ni jsme schopni zaznamenat za 10x delší dobu než 

vizuální objekty, zato jsme však schopni určitou v ni rozeznat dlouho poté, kdy jsme ji 

cítili poprvé.78
 Lidský nos je schopen rozlišit až 10 000 r zných v ní.79

 Typickou 

vlastností v ní je také fakt, že se sice pomalu detekují, zato však pom rn  dlouho vydrží 

v prostoru. Mají totiž schopnost „vsakovat se“ do zdí, nábytku i ostatních produkt .80
 

 

Čich je zárove  smysl, který má velice blízko k chuťovému smyslu. K čichovým 

bu kám, které jsou ukryté v čichové sliznici Ěhorní část nosní p epážkyě pronikají nejen 

odoranty vzduchu p ijímané dýcháním, ale také se sem dostávají pachové odoranty 

z dutiny ústní.  Čichové a chuťové vjemy se tak p i jídle částečn  p ekrývají a mohou se 

navzájem ovlivnit.81
 Čichový smysl je tak nezbytným pro vnímání chutí. Bez n j by 

nap íklad nápoje Coca Cola a Sprite chutnaly zcela stejn .82
 Lidé mají také často 

problém najít vhodné výrazivo ke správnému popisu v n . Proto často používají 

k popisu v n  slovní zásobu popisující jídlo či chuť.83
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ůčkoli je aroma součástí vzduchu, který každodenn  dýcháme a r znorodé v n  

tedy jako jedinci vnímáme dennodenn , p ímo s čicháním nejsou, na rozdíl od ostatních 

smysl , spojené žádné kulturní aktivity Ěpro zrak jsou určené nap íklad výstavy 

v galeriích, pro sluch návšt va koncertu, pro chuť speciální degustační menu 

v restauracích apod.).
84

 ůčkoli je čichový smysl sociáln -kulturními aktivitami často 

opomíjen, stále hraje velmi významnou roli v našem sociálním vnitrodruhovém chování 

Ěvčetn  chování sexuálníhoě. Jedinci, kte í mají z genetického hlediska p edpoklady ke 

zplození zdravého potomstva, si tak p irozen  voní, a k člov ku, který nám voní, 

budeme také p istupovat mnohem pozitivn ji Ěa stejn  tak i k v cem, potažmo 

produkt m, které nám voníě. Citlivostí čichu však člov k p esto zaostává za celou adou 

dalších tvor , mezi kterými jsou nap íklad psovité šelmy.
85

 

 

Vyt íbeného čichového smyslu u ps  skv le využili nap íklad marketé i 

společnosti Pedigree, kte í p i p íležitosti Sv tového dne zví at vylepili speciáln  

navon né samolepky pro psy okolo petshop  a supermarket . ůroma psího žrádla mohli 

cítit pouze psi, nikoli už jejich majitelé. Když tak psi ucítili na zemi návnadu, začali se 

okolo ní ochomýtat a blažen  št kat, což vzbudilo pozornost majitel , kte í byli nuceni 

prohlédnout si výlohu s Pedigree produkty.
86

 

 

Nejen psi však mají byst ejší smysly než b žný spot ebitel. Existuje ješt  jedna 

kategorie zákazník , jejichž smysly jsou citliv jší než smysly b žného dosp lého 

spot ebitele. Jsou to d ti. Práv  tato skupina malých spot ebitel  dokáže výjimečn  siln  

p ilnout ke značkám, které nabízejí vícesmyslový zážitek.87
 D ti navíc až z 80 % 

ovliv ují nákupy svých rodič , což d lá p sobení na čich v míst  prodeje 

z marketingového hlediska ješt  d ležit jším.88
 Jasnost čichu se však s v kem zhoršuje, 

k čemuž začíná docházet p ibližn  okolo Ň0. roku života. I proto se u starších lidí 

ukazuje horší ovlivnitelnost pomocí v n .89
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2.2.1 Čich a pam ť 

 

U všech ostatních smyslových vjemů nejdříve přemýšlíme a potom reagujeme, ale u 

čichu náš mozek nejprve reaguje a potom my myslíme.90
 

 

 Čichový smysl má ohromný potenciál v p sobení na lidské emoce. Pouze dv  

synapse odd lují olfaktorický nerv od amygdaly, část mozku výrazn  se podílející na 

naší emoční pam ti, a pouze t i synapse jej odd lují od hipokkampu, který se podílí na 

p evodu informací do pracovní pam ti či p evodu na krátkodobou a dlouhodobou 

pam ť. Čichová informace navíc není, na rozdíl od ostatních smysl , vedena p es 

talamus, který má úlohu na zpracování senzorických vjem . Místo toho je tato 

informace vedena p ímo do limbického systému Ěamygdaly a hippokampu).
91

 

 

 Limbický systém pomáhá mozku t ídit mnoho myšlenek a senzorických vstup  

tak, že je označuje určitým emočním nábojem. Ty senzorické vstupy, které dostanou 

kladnou či zápornou emocionální nálepku, si lidský jedinec zapamatuje. Dále jsou zde 

neutrální senzorické vstupy, které žádnou emocionální nálepku dostat nemusí a člov k 

je zapomene.
92

 

 

V p ípad , že je určitá čichová informace vyhodnocena jako zajímavá a je 

uložena do pam ti, je možné, že se lidskému jedinci p i op tovném ucít ní této v n  

vybaví p vodní situace, kterou prožil, i s detaily.
93

 Tomuto jevu se často íká 

„olfaktorická pam ť“ či „Proust v fenomén94
 

 

 Vliv čichu na pam ť a emoce potvrdily nap íklad i experiment, ve kterém 

dostaly p tileté d ti za úkol vy ešit úkol, který však nem l ešení. B hem tohoto úkolu 

                                                                                                                                               
Supplement to the National Health Interview Survey (NHIS). Annals of the New York Academy of 

Sciences, 1998. 855. s. 716–722. DOI:10.1111/j.1749-6632.1998.tb10650.x 
90

 LINDSTROM, Martin. Nákupologie. Brno: Computer Press, Ň00ř, s. 14Ň. ISBN ř7Ř-80-251-2396-6. 
91

 HERZ, Rachel. The Emotional, Cognitive, and Biological Basics of Olfaction: Implications and 

Considerations for Scent Marketing. In. KRISHNA, Aradhna. Sensory Marketing: Research on the 

Sensuality of Products. New York: Taylor and Francis Group, 2010, s. 90-91. ISBN 978-1-84169-753-6. 
92

 DU PLESSIS, Erik. Jak zákazník vnímá reklamu. Brno: Computer Press, Ň007, s. 6Ř-69. ISBN 978-80-

251-1456-8. 
93

 HERZ, Rachel. The Emotional, Cognitive, and Biological Basics of Olfaction: Implications and 

Considerations for Scent Marketing. In. KRISHNA, Aradhna. Sensory Marketing: Research on the 

Sensuality of Products. New York: Taylor and Francis Group, 2010, s. 96. ISBN 978-1-84169-753-6. 
94

 Proust v fenomén je pojmenován podle spisovatele Marcela Prousta. Je to označení pro d j, kdy se 
člov ku na základ  specifické v n  vybaví dávné vzpomínky. 



24 

 

   

byla do místnosti vypoušt na specifická v n .  D ti na úloze pracovaly 5 minut a 

z výraz  jejich obličeje bylo z ejmé, že je ne ešitelnost situace frustruje. Po dvaceti 

minutách byly d ti znovu zavolány, tentokrát byly ale rozd leny do r zných místností. 

Zde m ly vy ešit velice jednoduchý úkol. Jedna ze skupin ešila úkol v místnosti 

provon né stejnou v ní jako místnost p vodní, druhá v místnosti provon né v ní zcela 

novou a t etí v místnosti bez určitého aromatu. D ti, které ešily lehký úkol v místnosti 

s p vodním aromatem, si prokazateln  vedly p i pln ní úkolu nejh e ze všech. 

P ítomná v n  byla v jejich myslích propojena s pocitem frustrace, což ovlivnilo i jejich 

budoucí výsledky.95
 

 

Jak vyplývá z textu výše, čichový smysl má ohromný potenciál vyvolávat 

emocionální vzpomínky. Od vzpomínek, se kterými si v ni asociujeme, se také odvíjí, 

zda je nám dané aroma p íjemné či nikoliv.96
 ů práv  v tom také leží nejv tší problém 

současného olfaktorického marketingu. ůby v n  mohly lahodit všem spot ebitel m, je 

nutné jejich p sobení personalizovat. To pravd podobn  bude p edm tem vývoje 

čichového marketingu v budoucnu. 

2.3 Historie olfaktorického marketingu 

Počátky olfaktorického marketingu sahají pravd podobn  až do starov ku. 

Prvními marketéry využívajícími olfaktorický marketing byli podle všeho prodejci již 

ve starov ku, kte í prodávali aromatické zboží jako chléb, ryby, sýr či kv tiny. Tyto 

p irozené v n  produkt  pak proudily p es celé tržišt  a lákaly nakupující k návšt v  

stánk  s aromatickým zbožím. V n  však byly využívány i k prodeji v cí, pro n ž 

nebyla v n  zcela typická. Parfémy se tak používaly t eba k navon ní domu, který m l 

být prodán, a v neposlední ad  byly parfémy využívány i lidmi k zakrývání t lesného 

zápachu.97
 

 

Obchody s potravinami v dnešní dob  nemohou ve v tšin  p ípad  spoléhat na 

propagaci založené na p írodní v ni nabízených produkt . Z velké části také proto, že 
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balení produkt  ve vakuovaných obalech Ěcož je i p ípad kávyě zkrátka nepropouští ven 

jakékoli aroma. 98
  Aby se tak stimulovaly prodeje, bývají v t chto p ípadech používány 

aromata um le vytvo ená. 99
 

 

V minulosti byly častou formou olfaktorického marketingu také ambientní v n , 

se kterými Ěpravd podobn  nezám rn ě pracovaly pekárny, kavárny či restaurace již 

mnoho dekád zp t.  Komíny a ventilační systémy t chto míst propoušt ly v ni produkt  

ven a lákaly potenciální zákazníky k návšt v . V dnešní dob  už n které obchody 

pracují s t mito v n mi systematicky a používají aroma, aby podnítily podobné 

reakce.
100

 

 

To, že ambientní v n  opravdu mají znatelný vliv na zákazníka, potvrzuje i 

studie, kterou si nechala vypracovat společnost Nespresso. Tato společnost vyráb la 

kávovary, které doma dokázaly uva it kávu stejné chuti jako v kterékoli jiné 

specializované Nespresso prodejn . Zákazníci to však nedokázali zcela ocenit – 

kávu pocházející p ímo z prodejen stále hodnotili jako chutn jší. Reakcí společnosti 

Nespresso byla mimo jiné modifikace domácích kávovar  tak, aby p i tvorb  kávy 

uvol ovaly více kávového aromatu.
101

  

 

V 18. století p išel hygienický boom a čichovému vnímání začala být p isuzována 

velká d ležitost. O to zajímav jší je fakt, že toto zam ení na čich se postupem času 

vytrácelo a v centru zájmu začaly být zcela odlišné lidské smysly – zrak a sluch. Tato 

nadvláda zrakového a sluchového p sobení je vysv tlována vznikem telegrafu, 

fotografie, filmu, rádia a televize. 102
 ůčkoli ve společnosti p etrvávají hygienické 

normy a nep íjemný zápach je vnímán bezesporu negativn , v marketingu bylo čichové 

p sobení dlouho p ehlíženo. 
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Práv  pro zakrytí nep íjemného pachu sloužil olfaktorický marketing p vodn . 

Tak se d lo nap íklad v prost edí zakou ených kasin.
103

 ůromatizování prostor  za 

tímto účelem je časté i dnes, a to p edevším v supermarketech, kde je aroma používáno 

k p ekrytí zápachu v odd lení ryb. 104
 V současné dob  je na scent marketing také často 

nahlíženo jako na nástroj, jak lépe definovat značku a jak ji odlišit od konkurence. To se 

poda ilo dob e nap íklad společnosti ůbrcrombie&Fitch, která kolem roku Ň000 začala 

používat v ni s názvem Fierce, dnes tak typickou pro jejich prodejny. Tuto v ni mohou 

zákazníci jmenovaného obchodu s oblečením cítit v prodejnách, ale i p ímo 

v zakoupeném oblečení, do kterého se v n  také „nasákla“.105
 

 

Podle Jesenského se nástroje smyslového marketingu rozší ily na evropském i 

sv tovém trhu p edevším po roce Ň000.106
 Pojem „scent marketing“ pak vznikl v roce 

2002.
107

 V polovin  ř0. let bylo potvrzeno, že v n  mohou mít vliv na nákupní chování 

zákazník . V n  tedy začaly být používány v podob  ambientních v ní v hotelech, 

restauracích, obchodech či rekreačních za ízeních.108
 

 

Nejvíce se olfaktorický marketing vyvíjí práv  v oblasti výše zmín ných 

ambientních v ní. Cílem použití ambientních v ní je p im t zákazníky, aby se cítili 

p íjemn , což povede k v tší oblib  místa, ve kterém je tato v n  p ítomná.  Obliba 

místa zákazníkem m že posléze ovlivnit dobu, kterou zákazník v míst  stráví a také 

jeho ochotu se do místa vracet. V ideálním p ípad  bude celý tento et zec zakončen 
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také zvýšením prodeje v daném obchod  a zvýšením p íjm .109
 ůmbientní v n  pak 

mohou být využívány za konativními, či ambientními účely. Konativní účel si klade za 

cíl vyvolat u spot ebitele určitou akci Ěv tomto p ípad  nejčast ji nákupě. Tento p ístup 

nachází uplatn ní u potraviná ských výrobk  – proto se s t mito v n mi setkáváme 

nap íklad v pekárnách, restauracích, či kavárnách. Vypoušt ní v ní za ambientním 

účelem chce spíše využít pozitivního efektu v ní na zákazníka. Jak totiž mnohé studie 

dokazují, v n  m že mít na spot ebitele velký vliv – dokáže nap íklad uklidnit, či 

vylepšit atmosféru ve spíše negativn  vnímaných místech. Tento druh ambientních v ní 

využívá ve svých prodejnách nap íklad et zec bank ůir Bank, který využívá aroma 

posečené trávy a jarní louky.110
 V n  se takto také využívají i v supermarketech, ale 

primárn  za účelem zbavit se nežádoucích pach 111, což potvrzuje i Matušínský, jenž 

zmi uje dva zp soby využití scent marketingu: prvním z nich je nasycení prostoru 

p íjemnou v ní, druhým z nich je eliminace nežádoucích pach .112
 

 

Zjišt no však bylo také, že v n  jsou vnímány velmi subjektivn  a to, co je 

jednomu člov ku p íjemné, m že druhého dráždit. To bývá označováno jako nejv tší 

současný problém olfaktorického marketingu, který je stále neflexibilní a neschopný 

p izp sobovat se jednotlivým zákazník m na základ  jejich kultury či osobních 

preferencí. Každý zákazník, který vkročí do aromatizovaného prostoru, tak obdrží stejné 

olfaktorické „sd lení“. Reakce na tento čichový podn t se ovšem často liší.113
 

2.4 Současné využití v praxi 

Olfaktorický marketing je v současnosti podle marketingového média M&M stále 

na vzestupu, ve srovnání s ostatními zem mi Evropy však prý Česká republika stále 

zaostává.  Podobn  jako Česká republika je na tom i sousední Slovensko. Podle ůleše 

Štibingera ze společnosti Gaia, která se aroma marketingem zabývá, však poptávka po 
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v ních do obchodních prostor v Čechách roste. Mnoho klient  chce pak v n  využít 

p edevším proto, aby svému prodejnímu prostoru dodali specifickou v ni, která by je 

odlišila od konkurence.
114

 

 

 V tšina Štibingerových klient  tak aroma marketing využívá k tomu, aby 

zlepšili kulturu prost edí a zákazníci se u nich cítili spokojen . Prodejní či ekonomické 

cíle jsou v tomto p ípad  až na druhém míst . ůčkoli však finanční efekt není primární 

cílem, m že se projevit jako druhotný efekt.115
 

2.4.1 Primární a sekundární využití vůní v marketingu 

 

ůradhna Krishna ve své knize rozd luje v n  do dvou skupin. V první skupin  se 

nacházejí v n , které p edstavují primární vlastnost daného produktu a hlavním 

d vodem ke koupi produktu spadajícího do této kategorie je tedy to, jak voní. P íkladem 

produkt  v této skupin  mohou být nap íklad parfémy či osv žovače vzduchu. 

 

Mnohem čast ji však marketé i využívají v n  jako sekundární vlastnost produktů, 

u nichž není primárním popudem ke koupi jejich aroma. Toto aromatizování produkt  

m že vést nap íklad k lepšímu zapamatování produktu, lepšímu rozlišení produktu 

určité značky mezi konkurencí či k olfaktorickému brandingu.116
 Dooley práv  

olfaktorický branding považuje za nejvýznamn jší zp sob využití v n  v marketingu. 

Jako p íklad uvádí taktéž již zmi ovanou leteckou společnost Singapore ůirlines a 

jejich v ni Floridian Waters, kterou se v myslích zákazník  poda ilo úsp šn  spojit se 

značkou. Zárove  také zd raz uje, že typická v n  na mnoha místech nemusí nutn  

vycházet jen z um lých generátor  v n  – mnohá místa Ějako nap íklad n které 

kavárny, knihkupectví apod.ě specificky voní sama od sebe.117
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2.4.2 Značkové a neznačkové vůn  

 

Martin Lindstrom pak ve své knize Brand Sense rozd luje čichové stimuly na 

značkové a neznačkové. Vytvo ení značkových čichových stimul  je velice t žké a trvá 

dlouho, než se je poda í zformovat a stimul se značkou propojit. Pokud se to ovšem 

povede, dokáže značkový stimul vytvo it zákazníkovu dlouhotrvající v rnost. 

Neznačkový stimul dokáže na rozdíl od značkového spíše navodit impulzivní 

zákaznické chování. Mezi takovéto neznačkové v n  pat í ty, které žádné značce 

„nepat í“. Jinak ečeno, pokud je zákazník ucítí, nespojí si je s žádnou konkrétní 

značkou, ale spíše s danou kategorií produkt . P íkladem m že být nap íklad v n  

zmrzliny, či v n  kávy.118
 

2.5 Efektivita olfaktorického marketingu 

Jak bylo ečeno v p edchozích kapitolách, aroma m že mít na jedince mnoho 

r zných vliv . Pokud je aroma p íjemné, zákazník díky n mu m že v míst  prodeje 

strávit více času, než plánoval. To se druhotn  m že odrazit také na objemu jeho 

nákupu a na finanční částce, kterou na míst  utratí. P íjemná v n  dokáže zvýšit 

jedincem vnímanou hodnotu p edm tu, či jedince p ímo p im t je koupi. To vše je 

možné pouze za p edpokladu, že je zákazník schopen aroma fyzicky vnímat.  

2.5.1 Vnímání vůn  jako klíčový faktor efektivity 

 

Tato práce již zmínila, že vnímání v ní se m že lišit v závislosti na tom, na koho 

v n  p sobí. Každý jedinec má totiž své vzpomínky a zkušenosti, které mohou být 

s určitými v n mi spojené, a proto je vnímání p íjemnosti v ní velice subjektivní 

záležitost. Není to ale pouze soubor p edchozích zkušeností, který m že názor jedince 

na konkrétní v ni ovlivnit. Každý člov k je také jinak citlivý v či pach m, což je 

d sledkem rozdílného počtu a typu čichových receptor .119
 

 

Dalším d ležitým faktorem p i vnímání v n  je její intenzita. Podle Krishny se 

lidská schopnost obliby olfaktorických vjem  dá ilustrovat buďto grafem znázor ujícím 

invertované U nebo pomocí lineárních funkcí. Toto tvrzení je demonstrováno na 
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p íkladu stále intenzivn jší v n  lilií. U v zásad  p íjemných v ní m že být zvyšující se 

intenzita této v n  p íjemná, ovšem jen do určitého bodu, který p edstavuje vrchol 

obráceného U. V tomto míst  se hodnocení p íjemnosti m ní a v n  začíná být pro 

okolí spíše protivným pachem. Druhý p ípad je pak vysv tlen pomocí lineárních funkcí. 

Krishna uvádí p íklad v n  ryb, která m že být v malé intenzit  člov ku p íjemná, ale 

čím více se intenzita stup uje, tím více klesá obliba této v n .120
 

 

Dosud jsme se bavili pouze o p ípadech, ve kterých byli jedinci schopni v ni 

p ijímat, tedy se v n  svou intenzitou nacházela nad absolutní podn tovým prahem. 

Pokud se však bude aroma intenzitou nacházet pod absolutním podn tovým prahem 

cílového zákazníka, nem žeme očekávat, že na n j bude mít tato v n  jakýkoli dopad. 

Je to, jako bychom nap íklad navon li supermarket jednou kapkou parfému. Tato 

intenzita nepostačí k tomu, aby mohl zákazník na v ni jakkoli reagovat. 

 

Častým problémem, se kterým se v čichovém marketingu m žeme také setkat, je 

lidská senzorická adaptace, která již byla zmi ována a více popsána v první kapitole. I 

ta dokáže značn  ovlivnit efektivitu olfaktorického marketingu. Pokud zákazník podle 

Rachel Herz stráví v aromatizovaném prostoru dobu delší než 15 minut Ěcož je cca 

doba, za kterou se lidské čichové ústrojí začíná adaptovatě, veškerý zamýšlený efekt 

čichového marketingu se vytratí. Pokud totiž lidé nejsou schopni aroma vnímat, nem že 

na nich aroma zanechat žádný psychologický efekt. Žádné „podprahové“ vnímání v n  

neexistuje, veškeré obavy z podprahového manipulování lidmi pomocí čichu, jsou tak 

bezvýznamné. Naprosto odlišná situace však je, pokud jsou pachy ve vzduchu 

detekovatelné, ale lidé si jejich p ítomnosti nejsou v domi.121
 Podle Jana Saidla je však 

d ležité, aby zákazníci nebyli schopni p esn  identifikovat a vnímali ji pouze 

emocionáln .122
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2.5.2 Důležitost shody mezi smyslovými stimuly 

 

Jak bylo zmín no v první kapitole, senzorický marketing p edpokládá p sobení 

na více spot ebitelových smysl  najednou. Mezi p sobícími smyslovými podn ty však 

musí panovat shoda. Pokud všechny smyslové stimuly komunikují totožnou či 

podobnou informaci, bude tato informace cílovými p íjemci mnohem lépe p ijata a 

zpracována, než informace nekonzistentní. Shoda neboli kongruence mezi smyslovými 

podn ty a prost edím je dokonce natolik d ležitá, že pokud ji lidé nezaznamenají, 

mohou se na daném míst  cítit nepohodln  a nepat ičn .
123

 

 

Shodu smyslových podn t  lze demonstrovat na kombinaci zraku a čichu. 

„Vidíme-li a cítíme-li něco, co se nám dohromady líbí (jako například dětský zásyp 

Johnson a Johnson´s v kombinaci s jeho charakteristickou vanilkovou vůní), rozsvítí se 

v souhře různé části našeho mozku. Je mezi nimi pravá část střední orbitofrontální kůry, 

oblast spojovaná s vnímáním příjemných nebo sympatických věcí. Pokud se ale výrobek 

k vůni moc nehodí – třeba dětský šampon a vůně limonády – aktivuje se levá část 

orbitofrontální kůry, která souvisí s pocitem averze a odporu, což má za následek, že 

lidé na nevhodnou kombinaci reagují nepříznivě. Kromě toho se při vnímání kombinací, 

které k sobě jdou, aktivuje pravá piriformní kůra (která je naší primární čichovou 

kůrou) a amygdala (ta kóduje emocionální významnost). Když tedy příjemná vůně 

odpovídá stejně sympatickému a vizuálnímu podnětu, nejen že ji vnímáme pozitivněji, 

ale také si ji snáze pamatujeme. Jestliže se ale k sobě nehodí, zapomeneme na ni.“124
 

 

Ve vztahu k efektivit  olfaktorického marketingu je však nutné poznamenat, že 

není ani tak d ležité, jak se vypoušt ná v n  zákazníkovi reáln  „líbí“, ale spíše to, jak 

tematicky odpovídá okolnímu prost edí a nabízenému produktu. Existují dokonce 

studie, které dokazují, že pokud produkt svou v ní nedostál očekávání zákazník , byl 

tento produkt hodnocen mnohem h e než stejný produkt, který se žádným aromatem 

nevyznačoval.125
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2.5.3 Olfaktorický marketing a jeho dopady na prodej 
 

ůčkoli aroma marketing není podle Štibingera využíván primárn  za účelem zvýšení 

zisk , není ani tento účinek vyloučen. Podle Jana Saidla ze společnosti ůir Creative, 

která se specializuje na olfaktorický marketing, ovliv ují v n  naše mín ní o nabízeném 

zboží až v Ř5 % p ípad . P i p íjemném čichovém vjemu naše ochota ke koupi stoupá o 

14,8 %, o 15,ř % se prodlužuje doba strávená nakupováním a o 1Ř,Ř % se zvyšuje náš 

zájem o zboží a ochota komunikovat. 126
 Vliv olfaktorického dopadu na prodeje však 

nejlépe shrnují následující studie. 

 

Prvním p íkladem, jak lze ovlivnit hodnotu vnímaného produktu pomocí v n  a tedy 

tak zvýšit zisk, prezentuje studie vedená Alanem Hirschem.  ůčkoli byla tato studie 

publikována v magazínu Chemical Senses a je velmi často citována, nepoda ilo se mi 

bohužel dohledat p vodní zdroj. Uvádím zde tedy interpretaci studie dle Martina 

Lindstorma
127

 B hem studie byly umíst ny boty značky Nike do dvou odd lených, ale 

jinak naprosto totožných místností. Jedna z místností pak byla navon na kv tinovou 

v ní, druhá nikoliv. Dobrovolník m pak byly boty v obou místnostech p edvedeny. Ze 

studie vyplynulo, že Ř4 % dotázaných by dalo p ednost koupi botám v navon né 

místnosti. Cena bot byla navíc v navon né místnosti odhadována o zhruba 10 dolar  

vyšší než cena bot v místnosti bez aromatu. Toto je jeden ze zp sob , jak v n  m že 

ovlivnit zákazníkovo nákupní chování a zvýšit cenu, za kterou si je zákazník ochoten 

zakoupit dané zboží. Kv tinová v n  využívaná v obchod  má však ve skutečnosti jen 

málo společného s produktem Ěboty Nikeě. Tento p ípad využití v n  pracuje spíše 

s tím, jak p íjemn  se zákazník v prodejn  celkov  cítí.  

 

Jiná studie128
 publikovaná v Journal of Retailing se zam ila na otázku, zda je 

z prodejního hlediska výhodn jší na zákazníky p sobit spíše jednoduchou, nebo 

komplexní v ní. Studie byla provedena ve švýcarském dom  s dekoracemi, kde byla 

st ídav  vypoušt na buď jednoduchá v n  Ěv n  pomerančeě, komplexn jší v n  Ěv n  

bazalkovo-pomerančová se zeleným čajemě, anebo v n  žádná. Studie se celkem 
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zúčastnilo na 40Ň účastník , p ičemž 10ň z nich bylo b hem nakupování vystaveno 

jednoduché pomerančové v ni, 10Ň z nich v ni komplexní a 1řŘ v ni žádné. Výsledek 

podpo il hypotézu, že pod vlivem jednodušších v ní zákazníci utratí více pen z než pod 

vlivem v ní složit jších, či žádných. D ležité je v tomto p ípad  poznamenat, že v n  

se krom  komplexity nelišily ve familiarit  ve vztahu k zákazníkovi, v p íjemnosti, ani 

ve shod  s prost edím. Z této studie tak vyplývá, že čím je pro zákazníka vůně 

jednodušší a snadněji zpracovatelná, tím lepší má vliv na zákazníkovu útratu.  

 

Další experiment129
 byl proveden v kasinu v Las Vegas. V kasinu byly odd leny t i 

místnosti s hracími automaty, p ičemž dv  z nich byly aromatizovány a t etí byla 

ponechána beze zm ny a m la sloužit jako kontrolní vzorek. V n  použité ve dvou 

rozdílných místnostech nebyly totožné, označujme je tedy v n  č. 1 a v n  č. Ň. Celý 

experiment trval dohromady 4Ř hodin, začal v pátek večer a trval do ned le. B hem této 

zkoumané doby byly v sobotu i v ned li spočítány veškeré tržby na všech automatech 

v aromatizovaných místnostech i v kontrolní místnosti. Ten samý postup byl proveden i 

o víkendu v týdnu p ed aromatizací a v týdnu po aromatizaci - to aby mohly být 

posouzeny vedlejší efekty jako počasí, konající se konference a jiné akce. K lepšímu 

porovnání účinku vypoušt ných v ní byla k dispozici i data o tržbách z automat  za 

pr m rný víkend. Výsledkem celého experimentu bylo zjišt ní, že v n  skutečn  

mohou ovlivnit lidskou náladu a podpo it výnosnost automat  Ěviz p íloha č. 1ě. 

Vzhledem k tomu, že výnosnost automatů v místnosti navoněné vůní č. 2 se značně lišila 

od výnosnosti s vůní č. 1, lze tvrdit, že ne všechny příjemné pachy/vůně budou mít 

„pozitivní“ dopad na míru gamblingu. Pokud chceme se scent marketingem efektivně 

pracovat, musíme vůně velmi pečlivě vybírat. 
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 HIRSCH, Alan R. Effects of Ambient Odors on Slot-Machine Usage in a Las Vegas Casino. 

Psychology [online]. 1995, 12(7), s. 585-594 [cit. 2017-04-26]. ISSN 07426046. 
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Tabulka 1: Procentuální znázorn ní nárůstu zisků z hazardních her v místnosti navon né vůní č. 1. 

První sloupec Ěbráno zlevaě označuje jednotlivé herní automaty v místnosti, druhý sloupec procentuáln  

znázor uje nár st zisk  oproti p edchozímu víkendu, t etí sloupec zaznamenává nár st zisku oproti 

pr m rnému víkendu a poslední sloupec znázor uje v procentech, o kolik se zisky propadly po odstran ní 

difuzéru s v ní z kasina. 130
 

  

Dopadem olfaktorického marketingu p ímo na prodeje potraviná ských výrobk  

se zabývala finská studie Kaisy Kivioja.131
 Ta zkoumá dopady kongruentní v n  na 

prodeje konkrétní potraviny a na prodeje potravin ze stejné produktové kategorie. 

Konkrétní potravinou byla v tomto p ípad  jahodová čokoláda, která jako jediná z celé 

kategorie obsahovala jahody a zárove  byly jahody na jejím obalu velice výrazn  

znázorn ny. Potraviny ze stejné produktové kategorie byly veškeré ostatní nabízené 

čokolády. Experiment se odehrával celkem v 6 obchodech spadajících pod stejný 

et zec, p ičemž ve dvou z obchod  nebyla po dobu 40 dn  použita žádná aromatizace, 

                                                 
130

 HIRSCH, Alan R. Effects of Ambient Odors on Slot-Machine Usage in a Las Vegas Casino. 

Psychology [online]. 1995, 12(7), s. 585-594 [cit. 2017-04-26]. ISSN 07426046. 
131
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1506. ISSN 07363761. 

 

 

Herní automat

Procentuální nár st 
vzhledem k p edchozímu 
víkendu - po aromatizaci

Procentuální nár st 
vzhledem k 

pr m rnému víkendu

Procentuální pokles po 
odstran ní difuzéru s 

v ní č. 1
1 13,56 54,88 -134,2

2 38,56 84,52 -113

3 64,61 138,03 -105,64

4 38,28 67,99 -74,41

5 27,23 32,65 -28,21

6 -0,89 10,38 -24,54

7 69,89 85,59 -28,73

8 20,36 47,53 -78,81

9 59,87 170,08 -194,8

10 63,33 75,6 -29,5

11 57,88 137,23 -137,02

12 27,46 34,6 -31,49

13 62,53 160,43 -154,29

14 33,76 79,95 -122,71

15 -0,54 76,77 -693,63

16 37,44 114,68 -226,77

17 71,43 210,8 -179,45

18 89,1 13,04 41,31
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další dva obchody byly aromatizovány v ní jahod a poslední dva v ní čokolády Ěcož je 

společný znak všech čokolád včetn  zkoumané jahodovéě. Ani v jednom z obchod  

neprobíhala v této zkoumané dob  žádná speciální reklamní akce, která by mohla 

prodeje čokolád ovlivnit. Nejprve bylo ve všech obchodech vypočítáno, kolik kus  

konkrétní jahodové čokolády za zkoumanou dobu p ipadlo na nákup jednoho zákazníka. 

Výsledkem bylo p ekvapivé zjišt ní, že prodeje konkrétní jahodové čokolády se od sebe 

nijak významn  nelišily v obchodech s nulovou aromatizací a jahodovou aromatizací, 

zato v obchodech s čokoládovým aromatem byly prodeje této čokolády značn  vyšší. 

Testování dopadu v ní na prodeje potravin ze stejné produktové kategorie ukázalo, že 

prodej produkt  z kategorie čokolád byl pozitivn  ovlivn n vypoušt ním v n  

čokolády. Zatímco v nearomatizovaných obchodech utratil pr m rný zákazník za 

čokoládu 0,1ň6€ a v jahodov  navon ných  0,1ňŘ€, v čokoládov  aromatizovaných 

obchodech se výše této útraty vyšplhala až na 0,16ř€.  Z této studie vyplývá, že zejména 

u potraviná ských produkt  m že mít olfaktorický marketing skutečn  dopad na zisky 

společností, ale je však pon kud obtížné ovlivnit jím pouze prodeje jednoho 

konkrétního produktu. Je tedy vhodné se zaměřovat spíše na celé produktové kategorie. 

2.5.4 Prost edky olfaktorického marketingu 

 

P íklady uvedené v p edchozí kapitole vypovídají, že pokud je vybrána správná 

v n  shodná s okolním prost edím, která je p íjemná v tšin  zákazník  a navíc 

jednoduchá na „dešifrování“, má olfaktorický marketing skutečný dopad i na zisky. Zde 

se však nabízí myšlenka, zda m že tento profit z olfaktorického marketingu využít 

nap íklad i malý podnikatel a zda by se malým prodejnám a podnik m koup  difuzéru 

vyplatila. Odpov ď na tuto otázku se částečn  nachází v cen  pot ebného vybavení pro 

ší ení v n . Proto následující část práce p ináší stručný p ehled prost edk  

olfaktorického marketingu a jejich ceny. 

 

V práci již bylo zmín no, že n které produkty Ěa díky nim i místaě jsou natolik 

aromatické samy o sob , že není t eba je ani jejich okolí aromatizovat um lým 

zp sobem. V p ípad , že prost edí samo o sob  žádnou v ni nevykazuje, je t eba si 

pomoci jinak. The ůroma Company je britská společnost, která, jak je uvedeno na 

webových stránkách, pomáhá začlenit čichové vnímání do marketingu a marketingové 

komunikace společností za účelem zlepšení vnímání značky, ovlivn ní nákupního 

procesu a podnícení interakce zákazníka se značkou či kampaní. Společnost následn  
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prezentuje mnoho zp sob , kterými je možné zajistit kontakt zákazníka s v ní. 

V zásad  by se veškeré nabízené varianty daly rozd lit do dvou základních skupin – na 

infuzivní prostředky pro uvolňování vůní a na difuzivní prostředky.
132

 

 

 U infuzivních prost edk  je v ní napušt n papír, karton či jiný materiál a tato 

v n  se postupem času uvol uje. V n  se m že uvol ovat samovoln  Ěp íkladem 

mohou být nap íklad známé osv žovače vzduchu do auta, či navon né wobblery
133

 

umísťované na regály v obchodních domechě, nebo na základ  zákazníkova dotyku. 

Do této kategorie prost edk , které pot ebují k uvoln ní v n  zákazník v aktivní 

p ístup, spadají veškeré aromatizované tiskoviny, jako jsou nap íklad časopisy, pohledy, 

r zné kartičky, samolepky apod. Tento zp sob aromatizace je často využíván jako 

součást reklamního sd lení v časopisech. P íkladem využití parfemovaných samolepek 

v praxi m že být p idání aromatizovaných samolepek v limitované verzi knihy The 

Twits od Roalda Dahla.
134

 Dalším zp sobem, jak k zákazníkovi doručit v ni pomocí 

jeho vlastního p ičin ní, je využití tzv. poparoma dávkovače, který začne v ni ší it po 

stisknutí speciálního tlačítka. Tohoto zp sobu propagace produkt  se využívá 

p edevším v rámci in-store
135

 komunikace. 

  

 V n  mohou být uvol ovány i difuzivním zp sobem. Práv  technologie 

aromatické difuze je vhodná pro vytvo ení ambientní vůně a pro provon ní v tšího 

prostoru. Tyto difuzéry se mohou dále d lit do dalších podkategorií. V poslední dob  

zaznamenáváme p edevším nár st elektrických p ístroj  Ědifuzér ě, které nahrazují 

starší Ěneelektrickéě modely difuzér . Na elektrických difuzérech se velmi často dá 

nastavit čas i míra aromatizace, stejn  jako nap íklad st ídaní rozdílných v ní b hem 

dne.
136

  Elektrické difuzéry pak na trhu nalezneme v mnoha variantách. Nap íklad 

britská společnost The ůroma Company nabízí menší difuzér s názvem OS Pro, který je 

schopný pokrýt v ní prostor až 45 m čtverečních. Nápln  pak vydrží v pr m ru 4 týdny. 
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Na m j dotaz ohledn  ceny mi firma odpov d la zasláním ceníku (viz tabulka č. Ň, která 

byla pro pot eby této práce graficky upravena), ze kterého je z ejmé, že cena difuzéru se 

pohybuje okolo Ň70Ł Ěv p epočtu okolo Ř500 Kčě. Cena za jednu nápl  je pak ň0Ł 

Ěokolo ř50Kčě, což se tedy p ibližn  rovná cen  za m síční provoz difuzéru Ě+ poplatky 

za elekt inuě.137
 

 

 

Tabulka 2: Cena difuzéru OS Pro společnosti The Aroma Company. Tabulka znázor uje cenu 

difuzér  v závislosti na počtu zakoupených kus .138
 

 

Počet náplní Cena za 1 kus

50 a mén Łň0,00
100 až ň00 ŁŇ5,00
ň00 až 500 ŁŇŇ,50
500 až Ř00 Ł1ř,00
Ř00 a více Ł17,50  

Tabulka 3: Cena náplní do difuzéru OS Pro společnosti The Aroma Company. Tabulka znázor uje 
cenu náplní do difuzér  v závislosti na počtu zakoupených kus . 139

 

 

Ani v Čechách se ceny difuzér  p íliš neliší. Česká společnost s názvem Studio 

Spirála specializující se na prodeje aroma difuzér , jejich instalace, údržby a výroby 

v ní, na svých webových stránkách nabízí více r zných druh  elektrických difuzér . Ty 

mohou být umíst ny na pulty, st ny, stropy i do regál  a vitrín a jejich cena bez DPH se 

pohybuje v rozmezí 1Ň7 – 3 6ŘŘ € Ěv p epočtu okolo ň000 – 99 000Kčě.140
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Počet difuzér Cena za 1 kus
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300+ Ł1Ř0,00
400+ Ł170,00
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Známá společnost Gaia Group, zabývající se smyslovým marketingem, nabízí 

svým klient m systém péče o ovzduší značky Prolitec, který si mají zákazníci možnost 

buďto koupit, nebo pronajmout. Richard Čejchan ze společnosti Gaia m  e-mailem 

informoval o cen  difuzéru AQ270, který je vhodný pro umíst ní do místností velkých 

až 70 metr  čtverečních. Cena tohoto p ístroje je pak řř00Kč, cena nápln  4400Kč. 

V p ípad  využití kompletních servisních služeb, které se vyznačují zap jčením 

difuzéru a pravidelným dopl ováním v ní, se cena m síčního nájmu pohybuje okolo 

Ň000Kč za p edpokladu uzav ení smlouvy po dobu dvou let.141
   

 

 Mezi mén  finanční náročné difuzéry se pak adí difuzéry neelektrické. Do 

menších místností se hodí nap íklad aroma difuzéry v podob  tyčinek pono ených do 

vonné esence. Tato esence pak po tyčinkách vystoupí vzh ru a ší í se dále do místnosti. 

Tento typ difuzéru se dá na internetu zakoupit za cenu okolo 200Kč. Další možností 

jsou nap íklad sonické difuzéry, které fungují na principu p em ny vody s kapkou 

vonného esenciálního oleje na jemnou vodní páru, která zvlhčuje vzduch a zárove  

provoní místnost. Jejich cena se pohybuje od 1000Kč výše. Dále je možné využít 

katalytických lamp, jejichž cena p ibližn  dopovídá cen  sonického difuzéru. Tyto 

lampy fungují na principu ho ení bez plamene a v pr b hu ho ení odpa ují vonné 

esence do prostoru.
142

 Základní rozdíl, kterým se elektrické difuzéry odlišují od 

ostatních difuzér , je Ěkrom  cenyě i možnost vybrat si vůně (náplně) přesně podle 

vlastní potřeby (u elektrických difuzérů), nebo si ji podle potřeby nechat namíchat.  
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3 Aplikace olfaktorického marketingu v praxi 
 

 Tato část bakalá ské práce si klade za cíl p enést výše zmín né teoretické 

poznatky o fungování olfaktorického marketingu do reálného prost edí. Poznatky 

z teorie budou do praxe promítnuty pomocí dotazníkového šet ení a následného 

experimentu, který bude sledovat vliv v n  kávy na prodejnost kávy v malé neratovické 

kavárn .  

3.1 Dotazníkové šetření 

3.1.1 Stanovení cílů a hypotéz dotazníkového šet ení 
 

 Jak v knize „Sensory marketing“ zmi uje Herz, pro obchodníky s produkty, 

jejichž v n  vyplývá p ímo z názvu produktu Ěkáva, kavárnaě, je výb r tematicky 

shodné a vhodné v n  velice snadný Ěv n  kávyě.143
 Česká republika se navíc pyšní 

roční spot ebou 4, ň kilogramu kávy na jednoho obyvatele Ěúdaj za rok Ň015ě,144
 což 

sv dčí o pom rn  velké oblib  tohoto nápoje u nás. Jak bylo také zmín no výše145
, 

stroje na kávu jsou dnes často sestaveny tak, aby zákazníkovi zaručily dokonalou chuť, 

b hem výroby se z nich však často neuvol uje dostatek aromatu, který by zákazníka ke 

koupi kávy stimuloval.  

 

 Cílem tohoto dotazníkového šet ení je získat vhled do toho, jak skuteční 

respondenti vnímají v n  a jaký je jejich náhled na kávovou kulturu a zvyklosti spojené 

s pitím kávy. Základní p edpoklad tohoto dotazníku, který vyplývá z teoretických 

poznatk  zmín ných ve druhé části bakalá ské práce, zní: Minimálně polovina 

respondentů uvede, že je vůně potraviny (potažmo kávy) dokáže přimět 

k neplánovanému nákupu. 

3.1.2 Popis průb hu dotazníkového šet ení 
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Dotazník byl vytvo en pomocí GoogleForms a mezi respondenty byl ší en pomocí 

internetu. Jeho cílem bylo získání hlubšího vhledu do toho, jak reální respondenti 

vnímají v n  okolo sebe a jaké jsou jejich návyky týkající se konzumace kávy v 

kavárnách. Data byla pomocí dotazníkového šet ení získána celkem od Ň4Ř 

respondent , p ičemž Ř1 % dotázaných tvo ily ženy. ůčkoli v k respondent  se 

pohyboval v širokém spektru od 15 až nad 60 let, nejpočetn ji zastoupenou skupinu 

tvo ili mladí lidé mezi Ň1 až Ň5 lety Ě5Ň,4 %ě. V rámci dotazníkového šet ení se 

poda ilo získat informace od respondent  nap íč celou Českou republikou Ěkaždý kraj 

m l minimáln  jednoho zástupceě. Nejvíce odpov dí však bylo zaznamenáno od 

obyvatel Prahy ĚŇř,7 %ě a blízkého St edočeského kraje ĚŇ4,ř %ě.  

 

Toto dotazníkové šet ení bohužel vzhledem k počtu a rozložení respondent  

nem že sloužit jako reprezentativní vzorek populace. I tak z n j ale vyplývají zajímavé 

záv ry, které napom žou vhledu do vnímání zákazník . 

3.1.3 Výsledky dotazníkového šet ení a diskuze 

 

Dotazník začínal otázkami, které se netýkaly kávy Ěa kávu ani nijak 

nezmi ovalyě, ale vnímání v ní celkov . Jejich účelem bylo správné nalad ní 

respondenta na zodpov zení dalších souvisejících otázek. První otázkou bylo, zda si 

respondent dokáže vybavit místo, které jej v poslední době dokázalo zaujmout svou 

specifickou vůní. Tém  65 % z celkového počtu dotázaných zde odpov d lo kladn . 

Pokud na tuto otázku bylo odpov zeno ůNO, byl respondent požádán o up esn ní 

zmín ného místa. Tato navazující otázka nebyla povinná, proto si celkem 5 respondent  

vybralo možnost místo nespecifikovat. Zbylých 156 dotázaných za místa se specifickou 

v ní označovalo nap íklad parfumerie a drogerie (39), pekařství či pekárny (21), nebo 

kavárny či obchody s kávou Ě1ňě. Objevily se také odpov di od respondent , kte í si 

vybavili místo, které mají spojené s nep íjemnou specifickou v ní. Mezi odpov ďmi 

tak byla zmín na místa jako veřejné toalety Ěňě, či nap íklad nechutný smrad v Albertu 

Ě1ě. Ukazuje se tak, že v pam ti spot ebitel  m že utkv t p íjemná v n  stejn  jako 

nep íjemný zápach. 

  

 Z dotazníku vyplynulo, že tém  ŘŇ % respondent  si myslí, že v n  Ěči zápachě 

v míst  prodeje m že mít skutečný vliv na jejich záv rečné hodnocení prodejny, což 
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Zajímavé poznatky p inesla část dotazníku, která se zabývala p ístupem 

respondent  k návšt vám kaváren. Celkem 54,ř % dotazovaných uvedlo, že by pro n  

p íjemná v n  linoucí se z kavárny byla dostatečným d vodem k návšt v  tohoto místa. 

Nadpoloviční v tšina Ě61,7 %ě všech dotázaných však také uvedla, že jejich návšt vy 

kavárny jsou spíše plánovanou záležitostí. 6Ř,6 % respondent  tvrdí, že kavárny 

navšt vují spíše Ěnebo výhradn ě v doprovodu jiné osoby.  Lze tak tedy p edvídat 

možné situace, ve kterých ke koupi kávy či návšt v  kavárny pravd podobn  nedojde 

ani v p ípad , že se z této kavárny line p íjemná v n  kávy, a to z d vodu bariér 

spojených se zažitým vzorcem návšt v kaváren.   

 

Navzdory tomuto lehce nep íznivému zjišt ní z dotazníku však také vyplynulo, 

že dotázaní zákazníci si z v tší části jsou v domi účink  v ní na lidské chování. Z 

šet ení také vyplývá, že v tšina respondent  má kladný vztah ke káv  i k jejímu 

aromatu a jsou p esv dčeni, že p íjemnou v ní kávy by se nechali do kavárny/cukrárny 

nalákat, čímž se potvrzuje stanovená hypotéza. V n  kávy pak m že být p ekvapiv  

p íjemná i lidem, kte í kávu nepijí. Odpov di Ň4Ř respondent , kte í se zúčastnili tohoto 

dotazníkového šet ení, p inesly velice zajímavý vhled do toho, jak tito lidé p istupují 

k v ni kávy a ke kávové kultu e celkov . Zdá se tedy, že práv  v n  kávy je vhodn  

zvolená v n  pro experiment týkající se olfaktorického marketingu. 

3.2 Experiment  

Jak víme a jak také vyplývá z výše popsaných studií, olfaktorický marketing 

skutečn  m že mít vliv na výši prodej . Taktéž je známé, že velké kavárenské et zce 

již s v ní kávy úsp šn  pracují Ěnap . již zmín ná společnost Nespresso či kavárny 

Starbucks). Otázka však zní, zda by bylo možné stimulovat prodeje kávy i v malých 

místních kavárnách pomocí „low-cost“ prost edk  olfaktorického marketingu.  

3.2.1 Analýza prodejů zkoumané kavárny 

 

Jelikož kavárna, ve které m l být experiment konán p vodn , nanešt stí zanikla, 

byla jako náhrada vybrána kavárna s názvem „Pojďte dál“, která se nachází 

v Neratovicích.146
 Tato kavárna spadá pod neziskovou organizaci „Pojďte dál“, která se 

zabývá p edevším zam stnáváním lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

                                                 
146

 Neratovice jsou m sto ve St edočeském kraji, které čítá p ibližn  16 000 obyvatel. 
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Samotná chrán ná cukrárna/kavárna byla otev ena roku Ň006 a je vhodným místem pro 

zákazníky každého v ku. Krom  bezbariérového p ístupu nabízí kavárna vnit ní d tský 

koutek, venkovní posezení na terase i venkovní zahrádku. Kavárna je navíc otev ená 

každý den, a to od pond lí do pátku od Ř:00 do 1Ř:00 a o víkendu od 1ň:00 do 1Ř:00. 

 

 

Obrázek 1: Pohled na kavárnu „Pojďte dál“. Fotografie zachycuje vstup do kavárny, venkovní 

posezení a venkovní zahrádku. 

 

Mezi sortimentem této cukrárny/kavárny se samoz ejm  nachází káva, která je 

p ipravována pomocí pákového kávovaru. Ke káv  je možné si vybrat sladké ze široké 

nabídky zákusk  a na své si tu p ijdou i d ti, kterým jsou určeny malé sladkosti 

v podob  kyselých pásk , lízátek, malých džusík  atd. V nabídce se taktéž nacházejí 

další studené i teplé nápoje a pom rn  široká nabídka p íchutí kopečkové zmrzliny. 

 

Tato kavárna byla pro práci vybrána z d vodu absence jakéhokoli výrazného 

pachu/v n  v prostorách kavárny, díky kterému zde vynikne difuzérem vytvá ená v n . 

Taktéž spl uje požadavek „malé místní kavárny“. Dlouhodobá ani p esn jší analýza 

prodej  kávy a celkových prodej  bohužel není možná, jelikož provozovatelé kavárny si 

nep ejí poskytovat takovéto informace. Kavárna ovšem byla ochotna spolupracovat a 

v posledním m síci zaznamenávat denní prodeje kávy. Proto je možné stanovit alespo  



45 

 

   

pr m rné týdenní prodeje kávy Ěvyjma posledního aromatizovaného týdnuě za m síc 

duben.  

 

Všední 
den

Víkendový 
den

Prodaná káva celkem 
Ěpočet šálk ě

1. týden 7,8 5,5 50

Ň. týden 11,75 / 47

ň. týden 15,8 4,5 88  

Tabulka 4: Prům rné týdenní prodeje kávy I. Tabulka znázor uje pr m rné prodeje kávy v kavárn  

„Pojďte dál“ v prvních t ech dubnových týdnech (od 3. dubna do 23. dubna 2017) 

 

Tabulka výše znázor uje prodeje kávy v prvních t ech dubnových týdnech. První 

sloupec označuje, v jakém týdnu m ení prob hlo. Druhý sloupec udává počet šálk  

kávy v pr m ru prodaných za jeden všední den, t etí sloupec pak pr m rný počet šálk  

kávy prodaných za jeden víkendový den. Čtvrtý sloupec odhaluje, kolik šálk  kávy bylo 

za daný týden prodáno celkem. U druhého dubnového týdne je možné si povšimnout 

chyb jícího údaje ve t etím sloupci. To je zap íčin no uzav ením kavárny v dob  mezi 

14. – 16. dubnem. Na Velikonoční pond lí již byl op t zaveden b žný provoz kavárny. 

Údaje o prodejích tak chybí od pátku 14. dubna do ned le 16. dubna. I pr m rná 

spot eba kávy za všední den tak byla v tomto týdnu vypočítávána pouze od pond lí do 

čtvrtka.  

3.2.2 Stanovení cílů a hypotéz experimentu 

 

S p ihlédnutím k veškerým získaným teoretickým poznatk m lze vyslovit 

hypotézu, že provonění prostoru cukrárny/kavárny méně nákladným, neelektrickým 

difuzérem s vůní kávy bude mít pozitivní dopady na prodeje kávy. Tuto hypotézu se 

následující experiment pokusí potvrdit, nebo vyvrátit. 

 

3.2.3 Popis průb hu experimentu 

 

Celý experiment se odehrával b hem dubna Ň017 a trval p esn  4 týdny, p ičemž 

jeden týden byl vždy brán jako časový úsek od pond lí do ned le. Po dobu t í týdn  Ěod 

3. dubna do 23. dubna) bylo obsluhou denn  zaznamenáváno, kolik se prodalo kávy za 

b žných podmínek. S t mito t emi týdny pak byla porovnávána data ze 4. 

Ěaromatizovanéhoě týdnu v dubnu. Mezi Ň4. a ň0. dubnem pak byl do kavárny 
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pravideln  každé ráno umisťován difuzér s v ní kávy. Data o prodejích kávy z tohoto 

týdne byla taktéž zaznamenávána. 

 

Jako onen zmi ovaný „low-cost“ difuzér byla vybrána katalytická lampa 

OBSIDIAN WHITE CLEAR s rozm ry 17 x Ř cm. Katalytické lampy celkov  fungují 

na principu ho ení bez plamene, p i kterém se v n  uvol uje do okolí. Je to také rychlý 

zp sob, jak účinn  provon t místnost. Pro provon ní místnosti o velikosti Ň0m 

čtverečních stačí lampu nechat ho et p ibližn  Ň0-25 minut.
147

 Pro celý experiment byla 

použita jedna katalytická lampa a ň p llitrové vonné nápln  s v ní Cappuccino.  

 

 

Obrázek 2: Katalytická lampa a nápln . Na fotografii je zachycena katalytická lampa s nápln mi 
s v ní „Cappuccino“. 

 

Nápl  do difuzéru byla vybrána na základ  požadavk  Ěv n  kávyě a charakteru 

cukrárny, aby bylo spln no pravidlo „shody“. Zvolena byla sladká kávová v n  

s názvem „Cappuccino“, která v sob  kombinuje esenci kávy a čokolády. P l litru této 

v n  vydrží na p ibližn  Ň0 hodin katalytického ho ení ve zvoleném difuzéru. Tato v n  

                                                 
147

 Andivo: Luxury Home Fragrances [online]. [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
https://www.andivo.cz/nahradni-naplne-do-katalytickych-lamp/napln-do-katalyticke-lampy-cappuccino-

500-ml/ 
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byla zvolena jako vhodná do prost edí kavárny „Pojďte dál“ vzhledem k nabízenému 

sortimentu. 

 

Lampa s náplní Cappuccino byla b hem zkoumaného týdne každé ráno p ed 

otevírací dobou donesena do kavárny a ponechána zde p ibližn  p l hodiny, aby 

provon la prostory kavárny. Po této dob  začíná být v n  zpravidla intenzivní, což není 

cílem aromatizace. Cílem aromatizace je provon t prostor tak, aby zákazník v ni 

vnímal, ale nebyla mu nep íjemná svou intenzitou. Tento proces p enášení difuzéru byl 

opakován Ň – ň denn . Po provon ní vnit ního prostoru, pro který je katalytická lampa 

primárn  určená, byla aktivní lampa pokaždé p esunuta p ed kavárnu do části 

s venkovním posezením. Tady byla umíst na pod pergolu, aby se minimalizovaly 

p ípadné škody zp sobené zm nou počasí. Venku sice není difuzér schopen provon t 

celý prostor, ale mohou jej zde namátkov  cítit kolemjdoucí. Krom  pravidelného 

p esouvání difuzéru mezi venkovním a vnit ním prostorem bylo také nutné kontrolovat 

stav nápln  Ěkterá musela být p i b žné desetihodinové otevírací dob  minimáln  jednou 

dopln naě. Dopad v n  na prodeje kávy tak byl sledován uvnit  kavárny Ěna aktuálních 

zákaznícíchě i vn  Ěna potenciálních zákaznících, které by mohla v n  p ilákatě. 

 

Každý den b hem aromatizace prostoru kavárny i prostoru p ed kavárnou, byla 

zaznamenávána a shromažďována data o prodejích kávy a po ukončení experimentu 

porovnána s ostatními t emi týdny v dubnu.  

3.2.4 Výsledky experimentu a diskuze 

 

´Vzhledem k nízkému počtu datových bod  bylo pro prezentaci výsledk  studie 

zvoleno deskriptivní a grafické zobrazení nam ených dat. Tato data budou popsána a 

zobrazena pomocí tabulek a graf .  

 

Z tabulky č. 4, která znázor uje pr m rné týdenní prodeje kávy mezi ň. – 23. 

dubnem, vyplývá, že týdenní prodeje kávy v prvních t ech dubnových týdnech se týden 

od týdne lišily. Na začátku m síce m žeme pozorovat velice malou prodejnost kávy Ě50 

prodaných šálk  kávy za týdeně. Naopak ve t etím dubnovém týdnu tržby kávy stouply 

oproti prvnímu dubnovému týdnu o více než polovinu. S p ihlédnutím k tomu, že se 

celý duben vyznačoval p edevším ponurostí, dešťovými p ehá kami a počasí se nijak 
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výrazn  nem nilo148, m žeme tvrdit, že počasí pravd podobn  nem lo v tomto p ípad  

na prodeje kávy zásadní vliv. Bohužel nemáme k dispozici údaje o celkových tržbách 

kavárny, abychom mohli slabé týdny v prodeji kávy jakýmkoli zp sobem slučovat 

s prodejn  slabými týdny celkov . Pokud bychom tyto podklady m li, možným 

vysv tlením výkyv  by mohlo být nap íklad datum vyplácení m síčních výplat. Bylo by 

tak možné očekávat, že poslední dubnový týden bude v prodejích op t slabší/jeho 

výsledky budou srovnatelné s prvním dubnovým týdnem. 

 

V týdnu mezi Ň4. a ň0. dubnem byl do kavárny umíst n difuzér ve form  

katalytické lampy a použit tak, jak bylo popsáno v popisu experimentu. Počasí se nijak 

významn  nelišilo od počasí b hem p edchozích t í týdn . Op t bylo každý den 

zaznamenáno, kolik šálk  kávy se prodalo. Celkem bylo za celý týden prodáno 5Ň šálk  

kávy, p ičemž nejv tší prodej byl zaznamenán ve čtvrtek Ň7. dubna Ěviz tabulka č. 5ě. 

 

Den v týdnu
Prodaná káva/den 

Ěv šálcíchě
24.04.2017 pond lí 7

25.04.2017 úterý 9

26.04.2017 st eda 5

27.04.2017 čtvrtek 17

28.04.2017 pátek 11

29.04.2017 sobota 3

30.04.2017 ned le 0  

Tabulka 5: P ehled prodejů kávy v aromatizovaném týdnu. 

 

Po zpr m rování všech nam ených hodnot za všední den a za víkend, stejn  

jako jsme to ud lali v p ípad  prvních t í týdn , se dostaneme k čísl m, které 

znázor uje tabulka č. 6 a graf č. 4. Z tabulky i z grafického znázorn ní lze vyčíst, že v 

porovnání s ostatními týdny aromatizovaný týden nevykazoval vyšší prodeje kávy. 

Naopak, ve v tšin  p ípad  byly prodeje kávy v tomto týdnu menší než v týdnech 

p edchozích. Týden s difuzérem zaznamenal zlepšení v prodejích kávy pouze oproti 

prvnímu dubnovému týdnu, a to pouze ve všední dny. Lze si všimnout i rozdílu v 

prodejích mezi víkendovými dny. Tam aromatizovaný týden nezaznamenal v bec žádný 

úsp ch. Na základ  t chto zjišt ní musím tvrdit, že stanovená hypotéza bohužel 

nebyla experimentem potvrzena. 

                                                 
148

 In-počasí [online]. [cit. Ň017-05-01]. Dostupné z: http://www.in-pocasi.cz/ 
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P ipomínám však, že tento odstavec je jen pouhý dohad a nemáme dostatek dat, 

abychom tuto teorii podložili.  

 

 Zárove  je nutné p ipomenout, že ačkoli se hypotéza, že „provonění prostoru 

cukrárny/kavárny méně nákladným, neelektrickým difuzérem s vůní kávy bude mít 

pozitivní dopady na prodeje kávy“, nepotvrdila, nevylučují se další p ípadné dopady 

v n  kávy na zákazníky. Nevíme nap íklad, zda v n  nem la vliv na celkové prodeje 

v kavárn  Ěmohla se nap íklad zvýšit prodejnost zákusk ?ě, nebo t eba na zákazníkovo 

vnímání pohodlí. Pro odpov di na tyto otázky op t chybí pot ebná data, ze kterých by 

bylo možné vyvozovat záv ry. Tyto otázky jsou však zajímavé pro další podobné 

výzkumy. 

 

Cílem tohoto experimentu bylo sledovat, zda by v kavárn  „Pojďte dál“ bylo 

možné využít výhod olfaktorického marketingu i za p edpokladu snížení náklad  a 

využití neelektrického difuzéru. V tomto p ípad  se však hypotéza nepotvrdila. Obávám 

se, že ani elektrický difuzér s v ní vyrobenou na míru by v tomto p ípad  nem l na 

prodeje vliv. Obsluha kavárny mi po skončení experimentu sd lila svou teorii, proč 

experiment nevyšel dle hypotézy. Za celý týden prý v kavárn  „nepotkali téměř nikoho 

nového, kdo by nebyl stálým zákazníkem“. Je tak tedy možné, že v n  kávy na aktuální 

zákazníky nezap sobila proto, že už předem měli jasnou představu o tom, co si dají. 

V n  umíst ná venku pak pravd podobn  nebyla natolik silná, aby nalákala do kavárny 

zcela nové zákazníky. Buď tak, nebo se zde mohla projevit jedna ze zmi ovaných bariér 

v podob  zažitých vzorc  p i návšt v  kaváren Ěnap . neochota navštívit kavárnu bez 

doprovodu apod.). 
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4 Záv r 
 

Cílem práce zabývající se olfaktorickým marketingem a jeho vlivem na prodeje 

bylo popsat, jak olfaktorický marketing v teorii funguje, zd raznit, jaký m že být jeho 

dopad na prodeje a pokusit se tyto poznatky aplikovat do praxe. Aplikace do praxe 

prob hla pomocí dotazníkového šet ení a experimentu. Dotazníkové šet ení se zabývalo 

otázkou, jak respondenti vnímají v n  a jaký mají vztah ke kávové kultu e a pití kávy. 

Experiment pak zkoumal, zda je možné ovlivnit prodeje v malé neratovické kavárn  

pomocí finančn  úsporného prost edku olfaktorického marketingu Ěkatalytické lampy). 

Dotazníkové šet ení p ineslo zajímavá zjišt ní. Respondenti ve v tšin  p ípad  

odpov d li, že se již v minulosti nechali ke koupi p esv dčit p íjemnou v ní a v tšina 

z nich uvedla, že p íjemná v n  linoucí se z kavárny by je spíše p esv dčila k návšt v  

této kavárny. Mezi t mito lidmi byli dokonce i lidé, kte í kávu z jakéhokoli d vodu 

nepijí. Výsledky tohoto dotazníkového šet ení naznačují, že v n  kávy a prost edí 

kaváren byly dotazovaným spíše p íjemné, a že produkt i místo byly vhodn  zvolené 

k testování vlivu olfaktorického marketingu na prodeje.  

Experiment následující po dotazníkovém šet ení probíhal celkem 4 týdny. 

Poslední z t chto týdn  byl týdnem aromatizovaným. Z analýzy získaných dat o 

prodejích kávy však vyplývá, že stanovená hypotéza o zvýšení prodej  pomocí 

katalytické lampy nebyla potvrzena. 

Oblast olfaktorického marketingu a jeho vlivu na zisky však stále z stává oblastí 

hodnou zkoumání. Olfaktorický marketing je často využíván p edevším k p sobení na 

zákazníkovy emoce a jeho primárním cílem je, aby se zákazník cítil pohodln . Často je 

také tento typ marketingu využíván k navázání jedinečného a rozpoznatelného vztahu se 

značkou. D ležitost zisk  je v tomto p ípad  až na druhém míst . Studie však dokazují, 

že pomocí čichového p sobení lze i velice promyšlen  prodávat, čehož m že využívat 

zejména potraviná ský pr mysl. Čich je tak smysl, který naše chování velice siln  

ovliv uje a v marketingu by nem l z stat opomíjen – ani z hlediska vlivu na 

zákazníkovo nákupní rozhodování.  
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5 Summary 
 

The main focus of this Thesis on olfactory marketing and its impact on sales was a 

theoretical description of olfactory marketing and an objective of this paper was 

applying this knowledge into the practice. A questionnaire survey and an experiment 

were used. The questionnaire survey was focused on question, how the customers react 

to the scents and what is their attitude to coffee drinking and coffee culture. The 

experiment researched the possibility of influencing coffee sales in a small café in 

Neratovice with a low-cost olfactory marketing instrument (a catalytic lamp).  

 The questionnaire survey brought very interesting findings. The majority of the 

respondents stated they had been convicted to the purchase by a pleasant smell in past. 

The majority also stated that a pleasant scent coming out of a café could possibly 

persuade them to visit this café. Even people who do not drink coffee stated the coffee 

smell could possibly lure them into this café. The results of this survey show the coffee 

scent and café were well chosen for the experiment.  

 The experiment following after this questionnaire survey was held for 4 weeks. 

The last week was the flavored one. However, the data analasys shows the hypotheses 

has not been confirmed.  

 The olfactory marketing and its impact on sales still is a field worthy of 

exploration. Olfactory marketing has been often used to influence customers´emotions, 

because its primary objective is to make the customer feel comfortable. Olfactory 

marketing is also often used to establish a relationship between a brand and a customer. 

Its impact on sales is rather secondary. However, some studies have proven sense of 

smell is also very good at selling and it can be used especially in the food sector. The 

sense of smell is a sense strongly influencing our decisions and it should not be 

neglected in marketing field.  
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8 P ílohy  
 

P íloha 1: Dotazník 

 

1) Vybavíte si obchod či jiné místo, které vás v poslední dob  zaujalo svou 
specifickou vůní? 

 

ůno/ne/ nevím, nev nuji tomu pozornost 
 

 

2ě Pokud jste na p edchozí otázku odpov d li kladn , o jaké místo se jednalo? 

 

3ě Myslíte si, že absence či p ítomnost vůn  v míst  prodeje Ěv obchod ě může mít 
vliv na vaše finální hodnocení prodejny? 

 

ůno/ne/nevím 

 

4) Už se vám u potraviná ských produktů stalo, že vás jejich intenzivní vůn  
donutila k neplánovanému nákupu? Ěnap . vůn  ovoce, zeleniny, pečiva, pizzy…ě 
 

ůno/ne/nevím, nevybavuji si  
 

5ě Pijete kávu?  
 

Ano/ne 

 

6ě V p ípad , že se rozhodnete pro koupi kávy z kavárny/cukrárny/pekárny, berete 
si ji čast ji s sebou, nebo dáváte p ednost posezení na míst ? 

 

S sebou/ na míst / záleží na situaci/ nekupuji tímto zp sobem kávu nebo nepiji kávu 

 

7) Pokud se rozhodnete navštívit kavárnu/cukrárnu, je to v tšinou p edem 
plánované, nebo spíše spontánní rozhodnutí? 

 

Spíše plánované/spíše spontánní/ taková místa nenavšt vuji 
 

Řě Navšt vujete tato místa Ěkavárny, cukrárnyě spíše o samot , nebo v doprovodu 
známých? 

 

Jen o samot /spíše o samot / záleží na situaci/ spíše v doprovodu/ jen v doprovodu/ tato 

místa nenavšt vuji 
 

 

řě Pokud byste procházel/a kolem kavárny/cukrárny, ze které se line p íjemná 
vůn  kávy, bylo by to pro vás dostatečným důvodem k návšt v  tohoto místa? 

 

Rozhodn  ano/ spíše ano/ nevím/ spíše ne/ rozhodn  ne/ taková místa nenavšt vuji 
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10ě Vaše pohlaví:  
Žena/muž 

 

11ě Jaký je váš v k?  
 

15-20/ 21-25/ 26-30/ 31-40/ 41-50/ 51-60/ 61 let a více 

 

12) Z jakého kraje pocházíte?  
  

Vyjmenováno všech 14 možností Ěvčetn  Prahyě 
 

 


