
Lidský mozek funguje podle 
zákonitostí, které se nezměnily od 
dob pravěku. Podvědomě podléhá 
biologicky naprogramovanému 
jednání, tzv. atavismům. V rámci 
atavistických sebeobranných me‑
chanismů nadělila evoluce lidem 
nápovědu, v jakém pořadí má jejich 
mozek zpracovávat podněty z okolí. 
Nejdříve proto registruje jiné lidi, 
poté zvířata, věci, symboly a až 
nakonec texty.

U MOTIVŮ S LIDMI SE 
VYPLATÍ BÝT OBEZŘETNÝ
Pro pozorovatele se v prostoru 
člověk či zvíře stává automaticky 
dominantní figurou, které naše po‑
zornost udělí prioritu. Podobným 
způsobem pracuje lidský mozek 
i s vizuály nejen v POP komunikaci, 
z čehož vyplývá, že atavismy lze 
v prostředí retailu umně využít. 
Lidská tvář na reklamních vizuá‑
lech snadno zaujme zákazníkovu 
pozornost a navíc platí, že čím 
méně textu doprovází obraz, tím 
se pozornost získává lépe. Rovněž 
však motiv lidí funguje jako efektiv‑
ní obrazový přenašeč emocí, díky 
nimž je možné aktivovat zrcadlové 
neurony zákazníků, a zvýšit tím 
pravděpodobnost, že po propago‑
vaném výrobku zatouží. Tvář tedy 
dobře přenáší emoce s pomocí mi‑
miky také díky tomu, že má nejvíce 
svalů z částí lidského těla. Dalším 
v pořadí po člověku se náš mozek 
soustředí na zvířata.

Nicméně i přes efektivitu zob‑
razování lidí a zvířat na POP apli‑
kacích je potřeba s nimi pracovat 
obezřetně. Nutné je předejít situa‑
cím s tzv. upířím efektem, kdy příliš 
vlivné motivy lidí či zvířat zastíní 
propagovaný produkt.Například 
upřený pohled modelky „spotřebu‑
je“ většinu zákazníkovy pozornosti 
a zbytek obsahu se stává v pod‑
statě neviditelným. Pokud se však 
pohled modelky upírá na produkt, 
přitáhne k němu i zákazníkovu 
pozornost. Pohled na vizuálu by tak 
podle koncptu „eyes direct eyes“ 
měl směřovat k hlavnímu sdělení. 
Dále je pro POP reklamu výhodné 
pracovat s přirozenou mimikou, 
jež má na prodeje mnohem lepší 
vliv než uměle vypadající tonalita 
výrazu. Rovněž je nutné vyvarovat 
se i přílišného dojmu manipulace 
vzhledem.

V POP REKLAMĚ 
ZOHLEDNĚTE OBRANNÉ 
MECHANISMY
U POP reklamy s motivy neživých 
věcí je možné využít zaoblených 
tvarů, u kterých aplikovaná bio‑
metrie odhalila pozitivní intuitivní 
konotace, spojené se zdravím, 
dobrou kondicí a plodností. Před 
hranatými a ostrými tvary, které 
působí spíše jako varovný signál, 
získávají ty oblé na vlivu. Zaoblení 
by mělo být ve směru hodinových 
ručiček, protože lidé jsou obecně 

zvyklí zpracovávat informace spíše 
zleva doprava než obráceně.

Dalším atributem přitahujícím 
pozornost je pohyb. Cokoliv pohy‑
blivého lidé okamžitě rozpoznají, 
zpracují a vyhodnotí. Pohyb lze do 
prodejního prostředí zprostředko‑
vat buď skutečně pohybujícími se 
elementy, nebo alespoň grafic‑
kým zobrazením implikovaného 
pohybu. Zobrazený pohyb se 
stává pro zákazníky také intuitivní 
směrovkou, jak a kudy mají obrázek 
prozkoumat. Implicitní obranné 
reflexy lze využít i ve prospěch POP 
reklamy, a to například aplikací 
žluto ‑černého kódu, který lidé 
obvykle spojují s nebezpečím. 
Barevnost dokáže kromě aktivace 
našich obraných reflexů přilákat 
pozornost, na kterou však musí 
navázat relevantní komunikační 
obsah. S aktivací obranných sys‑
témů souvisí také fenomén dojmu 
nebezpečnosti – nestabilně vyhlíže‑
jící POP média zákazníky odrazují 
od fyzické interakce. Podobně lidi 
dráždí i lesklá podlaha, jež jim 
signalizuje hrozbu uklouznutí.

S TEXTEM SI LZE POHRÁT
Až na posledním místě v pořadí re‑
gistruje lidský mozek text. K němu 
lze pozornost přilákat například 
zajímavým fontem či ozvláštněním 
textu. Nutné je však se vyvaro‑
vat přílišné komplikovanosti či 
zbytečným překážkám – lidé čtou 
kupříkladu rychleji text, v němž je 

kapitálkou napsáno pouze první 
písmeno, zbytek malými. Naopak 
text v kapitálkách zpracovávají 
výrazně pomaleji.

Dalším využitelným principem 
je volba umístění textu v grafických 
kompozicích, které pracují s funkcí 
mozkových hemisfér. V levé 
probíhá racionální myšlení, tedy 
zpracování slov a textů, pravá patří 
emocím a vizuálním představám. 
Na vizuálech je však nutné obě 
strany z důvodu zrcadlení v mozku 
prohodit – levou hemisférou budou 
vnímány elementy umístěné na 
pravé straně, pravou na levé straně. 
Texty je proto výhodné směřo‑
vat spíše do pravé části, obrázky 
a grafické prvky do levé. Sdělení tak 
bude pochopeno rychleji a s vyšší 
účinností.

Atavismy tak představují pro 
prodejce i jejich dodavatele dob‑
rého pomocníka při získávání zá‑
kazníkovy pozornosti. I zde je však 
třeba důkladně pracovat s detaily 
ve specifickém kontextu. Koncept 
atavismů lze zároveň aplikovat 
i u dalších mediatypů, například 
u Outdooru, tiskové, nebo bannero‑
vé reklamy. 

Text DANIEL JESENSKÝ 
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Atavismy 
pomáhají POP 
reklamě
Pozornost zákazníků 
přilákáte zobrazením 
lidí nebo zvířat, texty 
vnímají až jako poslední 
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Obchod, 
který se 
postará
Hema je jako showroom,  
kde všechno voní a na 
všechno si můžete sáhnout

Pamatuji si, jak jsem jako malý 
jezdil na prázdniny k babičce do 
Hradce Králové. Babička byla 
výborná kuchařka. V kuchyni 
to vždy vonělo, my děti jsme si 
tam hrály a děda vyprávěl vtipy. 
Vzpomínám si, jak babička dělala 
například domácí nudle. Všude 
viselo těsto vyválené na tenoulinké 
pláty. Pak se to dalších několik dní 
nožem krájelo na vlasové nudličky. 
Byla to každoroční tradice. Mít 
domácí nudle ve špajzce byla prostě 
nutnost a nikoho ta nadbytečná 
pracnost nepřekvapovala. Byla to 

rodinná záležitost. Byť by se daly 
koupit v sámošce, domácí nudle 
byly prostě domácí nudle.

Doba se ovšem mění. Pro samé 
honění se za výsledky nemáme čas 
na nic. Emancipace společnosti už 
nedefinuje vaření jako primárně 
ženskou aktivitu. Muži se více a více 
zapojují do každodenních povin‑
ností. A protože se nám mužům 
vždy vařit nechce a nebo to možná 
neumíme a nechceme se to učit, 
potřebujeme pomoc. Já osobně 
mám doma tři kuchařky, ze kterých 
se člověk (muž) naučí jednoduché 

Text PETR ŠIMEK  
Prezident POPAI CE a ředitel společnosti Wellen

a rychlé recepty. Je to osvědčená 
možnost, jak doma zazářit, aniž by‑
chom museli trávit dlouhé hodiny 
u plotny nebo v případě neúspěchu 
s potupou upalovat do restaurace 
na rohu nebo objednat online s do‑
náškou. Například mně se jednou 
povedlo vyhodit celý obsah pekáče 
na zem a jindy zapéct zapékací 
mísu tak, že to už nerozchodila. 
Domácí kuchyně je přece mnohem 
lepší. Sami si vyberete ingredience. 
Vezmete si jen tu zeleninu, která 
nejlépe voní, ukážete přesně na ten 
kousek masa, který se vám nejvíce 
líbí a který bude v hrnci dělat nej‑
lepší společnost ostatním kolegům. 
Doposud jsem si myslel, že toto je 
jediný a nejlepší způsob, jak přispět 
k domácí pohodě. Tedy do doby, 
než jsem měl možnost navštívit 
v Číně prodejnu Hema.

Hema je relativně nový koncept 
z kuchyně Alibaba. Aktuálně pro‑
vozuje něco kolem dvou set lokací, 
převážně ve velkých městech typu 
Šanghaj, Peking nebo Kanton. 
Prodejna, kterou jsem navštívil, 
je pilotním projektem v Čching‑
‑tao, svým pivem proslulém městě, 
které se ovšem velikostí třem 
zmiňovaným městům nemůže 
rovnat. Značka zde zkouší, zda si 
tento koncept vydělá i v metropoli 
s „pouze“ šesti miliony potenciál‑
ních zákazníků. Hema je kombinací 
možností standardního nákupu 
a nákupu online. Můžete si věci 
vybrat sami na místě nebo si je 
objednat přes aplikaci, Hema vám 
pak vše do 90 minut v okruhu tří 
kilometrů doveze. Zajímavostí je 
způsob platby, kterou můžete rea‑
lizovat buď hotově a nebo pomocí 
aplikace, kde se platí vlastní Hema 
měnou. Jiná možnost, například 
platební kartou, neexistuje. Další 
zajímavostí je, že celá prodejna je 
opatřena jakýmsi dopravníkovým 

systémem, který z každé důležité 
kategorie dokáže vybrané zboží 
poslat do centrálního logistického 
místa v prodejně. Funguje to tak, že 
když si objednáte online, váš nákup 
nekompletuje jeden člověk v něja‑
kém uzavřeném skladu, ale každý 
konkrétní prodejce zodpovědný za 
úsek v prodejně vybere například 
v zelenině definované zboží a pošle 
ho oním dopravníkovým mecha‑
nismem logistice. Zde se všechny 
části scházejí a odtud pak putuje 
celý nákup k zákazníkům. Hema je 
sklad online obchodu, který otevřel 
dveře svým zákazníkům. Hema je 
showroom, kde všechno voní, na 
všechno si můžete sáhnout a ke 
všemu přivonět. Co je ale nejzají‑
mavější a proč jsem začal u babičky 
a krájení nudlí, je vaření. V Hemě 
vám z vámi vybraných ingrediencí 
uvaří večeři a tu si pak můžete od‑
nést. Nebo si ji sníst na místě. Nebo 
si ji rovnou sami uvaříte. A nebo si 
online vyberete ingredience a ne‑
cháte si uvařit i s donáškou. Prostě 
paráda. Pokud mluvíme v retailu 
o inovacích, neměli bychom se po‑
řád točit kolem dotykových displejů 
a bůh ví čeho digitálního. Techno‑
logie nám sice mohou pomoci, ale 
měli bychom přemýšlet holisticky. 
Jak našim zákazníkům pomáhat. 
A Hema to z mého pohledu dělá. 
„Všichni pracujeme nadoraz, 
chodíme domů pozdě a nemáme 
čas trávit dostatek času s našimi 
nejbližšími. V restauracích se jíst 
pořád nedá. Nejen kvůli ceně, ale 
i kvůli přepálenému tuku. A tak 
vám toho času trochu ušetříme. 
A vy budete řídit každičkou část 
tohoto procesu, protože Hema si 
uvědomuje, jak jsou pro vás zdraví 
a vitalita vaší rodiny důležité.“ Tak 
asi takhle by mohla znít její vize. 
Jakou vizi má vaše značka a jak ji 
naplňuje? 
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