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Abstrakt 

Hlavním zaměřením bakalářské práce je analýza vývoje a trendů obalů. V	první části 
budou nejdříve vymezeny pojmy důležité pro tuto bakalářskou práci jako obalový de-
sign, cirkulární ekonomika a merchandising. Následně bude analýza obalů nejdříve za-
počata jejich obecnou historií. Poté bude následovat podrobnější zaměření na jednot-
livá odvětví, kde budou zkoumány prvky patřící k obalům vybraného odvětví. V	další 
části budou dále zkoumány budoucí a současné trendy obalového designu. Analýza 
bude provedena na stejných odvětvích jako u historie obalů. V	poslední části bakalář-
ské práce budou uvedena určitá doporučení na bázi trendů a vývoje obalového de-
signu, nad kterými lze uvažovat při přípravě konkurenceschopného obalu na součas-
ném trhu.  
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Abstract 

The main focus of the bachelor thesis is the analysis of the development and trends of 
packaging. In the first part terms that are important for this bachelor thesis such as 
packaging design, circular economy and merchandising will be defined. Subsequently, 
the analysis will first begin with general history of packaging. This will be followed by 
a more detailed focus on individual sectors, where the elements belonging to packag-
ing of the selected sector will be examined. In the next part, future and current trends 
in packaging design will be further examined. The analysis will be performed on the 
same sectors as for the history of packaging. In the last part of the bachelor thesis, 
certain recommendations will be given based on trends and development of packag-
ing design, which could be considered when preparing packaging that is competitive 
on the current market. 
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Úvod 
Obaly jsou už odjakživa důležitou částí produktů. Ve většině případů, když se s	produk-
tem setkáme v	obchodě, tak je obal první věc, kterou zaznamenáme. V	této pozici je 
obal silným nástrojem pro ovlivnění, zda si zákazník vybere zrovna náš produkt nebo 
jiný, se kterým v	obchodě konkuruje. Je také důležitým nástrojem pro obohacení zku-
šenosti zákazníka a budování budoucího dlouhodobého vztahu s	ním.  
 
Nebylo tomu tak ale vždy. Po většinu historie zastával obal většinou jen praktické 
funkce, jako například ochranu produktu. K	počátkům	moderní podoby důležitého 
marketingového nástroje se obal dostal až kolem období Průmyslové revoluce, kdy se 
trh rozšířil a vyskytovalo se na něm čím dál větší množství produktů. Později byla jeho 
role v	konkurenceschopnosti produktu ještě zesílena. Počátky obalového designu jako 
disciplíny lze pozorovat v	první polovině 20. století a jeho důležitost pořád roste. 
 
Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V	první části práce bude zaměření 
na pojem design a na jeho různé pododvětví. Zde bude především věnována pozor-
nost obalovému designu. V	této části bude také krátké zaměření i na logistické rozdě-
lení obalů. Dále také budou krátce vysvětleny pojmy jako merchandising, POP a POS 
nástroje a cirkulární ekonomika. 
 
V	druhé části bude popisován vývoj obalů, kde bude ze začátku poskytnutý náhled na 
obecnou historii obalů. Následovat bude analýza vývoje v	určitých odvětvích během 
20. a 21. století, kde hlavním zaměřením budou: vývoj prvků, materiálů, jak environ-
mentální šetrnost ovlivňuje obaly a různé regulace, které omezují možnosti obalového 
designu. Rozdělení vývoje na odvětví je provedeno, protože v	různých odvětvích hrají 
obaly jinou roli. 
 
V	třetí části bakalářské práce bude zaměření na současné a budoucí trendy obalového 
designu. Provedení této analýzy bude opět rozděleno podle určitých sektorů, jelikož 
důležitost a funkce obalů má silné variace, které záleží zrovna na zvoleném odvětví. 
Tento náhled zahrne i krátké zaměření na dopad pandemické krize na vývoj součas-
ných a budoucích trendů obalů. 
 
V	poslední části této bakalářské části budou uvedena určitá doporučení, jak na sou-
časném trhu vytvořit teoreticky co nejlepší obal. Základem těchto doporučení bude 
provedená analýza vývoje společně se současnými a budoucími trendy obalů. 
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1 Vymezení pojmů 
Jelikož se tato práce zabývá především analýzou vývoje obalového designu a jeho 
trendů, tak je důležité nejdříve definovat samotný termín design a také se dále zaměřit 
na jeho pododvětví, které budou pro tuto práci důležitá. Pro účely této práce bude také 
zaměřením vysvětlení grafického designu a dále také produktového designu, pod 
který spadá samotný obalový design. Dále v	této části budou zmíněny určité pojmy 
týkající se obalů, jako je merchandising a cirkulární ekonomika. 

1.1 Vymezení pojmu design 

Nejdříve je důležité se zeptat na základní otázku. Co to je design?  Samotná tato otázka 
je záludná, protože sama o sobě nemá jednu určitou odpověď. Klíčové je v	této situaci 
přemýšlet nad tím, že každý designer, každý designerský tým a každá firma má speci-
fický vlastní pohled na tento termín. (Merchant, 2018) Jelikož se vyskytuje ve světě de-
signu tolik odlišných názorů na tento termín, tak nelze stanovit určitý soubor pravidel, 
pomocí kterého lze vytvořit nejlepší design. Vždy se najde oponent, jemuž se váš nej-
lepší design nelibí a považuje ho za špatný. (Samara, 2008) 

 
Design není jen o tom, jak produkt vypadá, i když je to jeho důležitou součástí. Obecně 
lze design charakterizovat jako proces, který se zabývá plánováním a navrhováním 
specifických služeb, produktů, vozidel, budov, programů a dalších. Toto navrhování se 
zabývá vytvářením řešení problémů pomocí například dříve zmíněných produktů, soft-
warů a služeb. Dále je klíčové zmínit, že se jedná o disciplínu, ve které jsou hlavním 
zaměřením zákazníci a jejich zkušenosti. Je důležité specifikovat, že design má větši-
nou jiný význam a může se velice lišit v	různých odvětvích. (Merchant, 2018) 
 
Palu Rand říká: „Abychom pochopili význam designu, musíme porozumět všem sou-
částem tvořících jeho obsah a uvědomit si, že design už sám o sobě je názorem, sta-
noviskem a komentářem. Je také druhem určité sociální zodpovědnosti. Vytváření de-
signu znamená více než pouze jednoduše sestavovat formovat nebo upravovat; když 
navrhujeme, dodáváme svému dílu jakousi hodnotu a význam, jeho prostřednictvím 
vysvětlujeme, zjednodušujeme, objasňujeme, přesvědčujeme, tvoříme, něco zdůraz-
ňujeme, někoho ctíme, vyzdvihujeme a snad i bavíme. Anglické slovo „design“ je nejen 
sloveso, ale i podstatné jméno. Označuje jak začátek, tak i konec; nazýváme jím tak 
samotný proces, tak i jeho výsledek.“ (Rand, 1993) 

1.1.1 Grafický design 

První pododvětví, na které bude zaměření je grafický design. Obecně lze stanovit, že 
grafický design je obor, ve kterém se designeři snaží komunikovat specifickou myš-
lenku pomocí visuálního obsahu. Dále jde o grafickém designu také říct, že se jedná o 
umění se specifickým účelem. Tento účel a sdělení nevychází z	osobního vnitra 
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designera, ale jeho záměr je přímo definovaný klientem. (Samara, 2008) Grafický de-
sign se zabývá vzhledem produktů a obalů. Může se ale také dále zaměřovat na design 
brandu a corporate identity. Prvky grafického designu jsou používány v	mnoha podod-
větvích. Zde lze zmínit například webový design. V této disciplíně dochází ke kombi-
naci technických aspektů designu, jako je například práce s	programovacími jazyky 
(Html, Javascript) a grafických aspektů, které determinují vzhled webové stránky nebo 
aplikace.  

 
Je důležité zmínit, že grafický design je blízce spojený s	reklamou. Přibližný vznik obou 
těchto odvětví lze datovat na přelom 18. a 19. století. Při detailnějším zaměření lze 
vidět, že sdílí jeden hlavní specifický cíl, a to je informovat veřejnost a také potenciální 
zákazníky o zboží, službách a popřípadě událostech. Kde se tyto termíny rozcházejí je 
v	jejich základním účelu. Hlavním cílem reklamy je informování zákazníků o službě 
nebo produktu, za účelem přimět ho k	utracení peněz. Jsou případy, kdy tento cíl je 
dosažen i klamavými reklamami. Při zaměření na grafický design lze vidět, že jeho hlav-
ním účelem je sdělit klientovo myšlenku a mínění a také dále popřípadě vyvolat v	zá-
kazníkovi nějakou emocionální odezvu. O rozlišení těchto dvou termínů mluvíme 
z	toho důvodu, protože grafický design je často používán s reklamou pro ještě efektiv-
nější podporu prodeje zboží a služeb. Při porovnání těchto dvou termínů je opět důle-
žité zmínit, že hlavní cíl grafického designu je vytvoření a znázornění specifického sdě-
lení. (Samara, 2008) 

 
Dále bude věnovaná krátce pozornost na pravidla grafického designu. Jak bylo zmí-
něno v	definici designu, tak lze konstatovat, že neexistuje jeden specificky nejlepší de-
sign a řada určitých pravidel, která by nás k	němu dostala. Jelikož tedy neexistují pra-
vidla pro vytvoření nejlepšího designu, tak musí být brány jenom jako řada pokynů a 
rad, díky kterým se lze vyhnout teoretickým chybám ve tvorbě grafického designu. Pro-
tože se jedná jen o rady tak mohou být vždy porušeny, například za účelem vytvoření 
nových inovací. Ne ale všechny z nich lze za tímto účelem porušit, protože určitá pra-
vidla jsou důležitější než ostatní z	historického hlediska. Jako příklad základních pravi-
del lze uvést používání maximálně tří typů fontů v	designu. Ve shrnutí pravidla v	gra-
fickém designu je důležité považovat za startovní bod a vodítka pro nový design. Je na 
designerovi, jestli se rozhodne pravidly řídit, a kdy pro zlepšení svého designu tato 
pravidla dodržovat nebude. (Samara, 2008)  

1.1.2 Produktový design 

Další odvětví, které je důležité zmínit ve spojení s	obaly je produktový design. Obecně 
lze produktový design stanovit jako proces identifikování určité potřeby nebo po-
ptávky na trhu, na kterou reagujeme vyvinutím řešení. Tímto řešením je následně určitý 
produkt nebo služba. (ProductPlan) Produktový design se nezabývá jen hmotným pro-
duktem a službami, ale může se také zaměřovat na výrobu systému, softwarů, aplikací 
a videoher. Produktový design lze považovat za cyklus s	určitými částmi, které lze for-
mulovat jako:  
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• Definování určitého problému, pro který bude produkt řešením 
• Rešerše trhu: positioning značky, sledování konkurence atd. 
• Stanovení koncepce produktu 
• Vytvoření prototypu a jeho testování v	uzavřené skupině 
• Vytvoření identity designu produktu  
• Zpracování identity jeho dalších prvků (např. obal)  
• Vydání produktu reálným zákazníkům   
• Analýza jejich zpětné vazby 

 
Pomocí analýzy zpětné vazby lze následovně vylepšovat produkt a odstranit jeho ne-
dostatky například systémem aktualizací. Je také možné tato data použít při výrobě 
nového produktu, kdy se cyklus produktového designu opakuje. 

1.2 Obalový design 

Obalový design je jeden z	nejdůležitějších oborů pro obyčejného zákazníka. Obal je 
většinou první věc, se	kterou se budoucí kupující setká. V	obyčejném supermarketu 
v	regálu konkuruje produkt z	mnoha dalšími stejného typu, a proto jeho zajímavost a 
jaký dokáže udělat první dojem na zákazníka může rozhodnout, jestli si zrovna vybraný 
výrobek koupí. Proto zajímavý a dobře graficky zpracovaný obal lze považovat za silný 
nástroj pro podporu konkurenceschopnosti na trhu.  

 
Obalový design lze definovat jako proces, který spojuje tvar, rozměry, strukturu, mate-
riály, barvy, obraznost, typografii a další vedlejší prvky grafického designu společně 
s	informacemi o produktu za účelem, aby byl výrobek vhodný pro marketing. Obaly na 
trhu dále plní funkci ochrannou, transportační, rozdělovací, identifikační a rozlišující. Při 
shrnutí lze stanovit, že obal komunikuje zákazníkovi na venek funkci a identitu pro-
duktu. (Klimchuk, a další, 2006) 

 
Obaly lze také rozdělit logisticky na primární obaly, sekundární a terciální obaly, které 
lze také značit jako spotřebitelské, manipulační a přepravní. 

1.2.1 Technické aspekty obalů 

Tvar obalu 
Tvar obalu může na první pohled vypadat jako malá část obalového designu. Je tomu 
ale naopak, jelikož dobrý tvar obalu může dobře diferenciovat produkt v	moři podob-
ných produktů a dát zrovna vybranému výrobku vlastní konkurenční identitu. Celé ka-
tegorie produktů lze často identifikovat na první pohled podle tvaru jejich obalů. Proto 
je možné při použití odlišného tvaru obalu od skupiny výrobků, do které patří, jedno-
duše vzhledově vybraný produkt odlišit a zaručit mu jedinečnost pro obyčejného zá-
kazníka. Změna tvaru obalu od normy se sebou nese určité hrozby. Při až moc radikální 
alteraci tvaru muže produkt ztratit identifikaci, pod jakou skupinu produktů patří. Tento 
problém lze vyřešit silným grafickým designem, anebo sílou stávající značky.  
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Rozměr obalu 
Rozměr obalu je odlišný pro každý produkt, ale řídí se většinou určitými stanovenými 
normami. Rozměr je vždy určen množstvím nebo velikostí produktu. Do plánování ve-
likosti nelze také zapomenout zahrnout ochranné prvky, které zajišťují bezpečnou dis-
tribuci křehkých produktů. Velikost obalu musí být přímo přizpůsobena vždy na vy-
braný produkt. Kdyby byl obal například moc velký, tak by mohl vytvořit celkově zby-
tečně velké náklady při hromadné výrobě. Je také důležité přemýšlet nad tím, že obal 
by dále vytvářel nadměrné množství obalového odpadu. 

1.2.2 Obalové materiály 

Důležitost materiálu obalu nelze zanedbat. Když není zaměření na marketingovou de-
finici obalu, tak jeho hlavní funkcí je ochrana a bezpečná distribuce produktu. Správná 
volba materiálu je proto důležitá, jelikož každý druh zboží není vhodný pro každý druh 
materiálu, protože všechny mají své určité silné a slabé stránky. Další důležitou otáz-
kou při výběru, z	čeho bude obal vyroben, je cena a v	jakém množství bude zrovna typ 
obalu vyráběn. Je důležité se rozhodnout, zda je vhodné hromadně vyrábět obaly z 
vybraného materiálu. Zde jsou ale také ovšem výjimky jako například limitované edice, 
které si mohou z	důvodu jejich malého množství vyžádat jiný kvalitnější materiál. Jako 
materiály obalů, které jsou nejčastěji používané lze zmínit sklo, papír, kovy a mnoho 
různých druhů plastů. V	této části bude následovat krátké zaměření na tyto nejčastěji 
používané materiály.  
 
Sklo 
Jako první bude zaměření na jeden z nejstarších typů materiálů obalů, čímž je sklo. 
Komerční sklo je většinou vyrobeno z	oxidu křemičitého, což je jeden z	hlavních kom-
ponentů obsáhlý v	písku. Ve výrobě tohoto skla nelze použít jakýkoliv písek, a tedy 
musí být písek obsahující oxid křemičitý vytěžen ze speciálních ložisek. (Emblem, a 
další, 2018) 

 
Sklu lze dodat mnoho dalších vlastností pomocí chemických látek pro lepší využití na 
určitých typech produktu. Například oxid hlinitý může podpořit sílu skla. Dále je také 
možné natřít povrch pro zpevnění skla. To obecně umožnuje výrobu lehčích pevných 
obalů ze skla. Lze také ovlivnit termální a nárazovou ochranu skla pomocí boranových 
sloučenin. Při zaměření na adaptaci tohoto materiálu je vhodné se zastavit u barvy 
skla. Asi nejvýznamnějším využitím barvy je u piva a u farmaceutických produktů, kde 
hnědá barva skla vytvořená pomocí železa, uhlíku a síry je chrání proti ultrafialovému 
světlu. Na pivním trhu lze také vidět tmavě zelené lahve, které slouží stejnému účelu 
jako hnědé. Jsou jen o něco méně efektivní. (Emblem, a další, 2018) 

 
I přes svoje stáří je sklo stále jedno z	nejvyužívanějších materiálu v obalech. Je to pře-
devším, protože je sklo nečinné s	většinou chemikálií, a proto je populární volbou pro 
obaly potravinových produktů. Další výhodou skla je jeho průhlednost, která umožnuje 
vidět produkt přes obal. Také je možné často použít skleněné lahve znova, což lze vidět 
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například u piva. Poslední výhodou je přizpůsobivost tvaru skla. Ta je nejlépe využita 
v	kosmetickém sektoru u	lahví na parfémy. Jako nevýhody lze uvést křehkost a hustotu 
skla, což vede k	těžkým přepravním jednotkám. Dále také nelze opomenout, že rozbité 
sklo vytváří střepy, které mohou být bezpečnostním rizikem. Další nevýhodou je také 
cena skla. Samotný materiál na výrobu skla drahý není, ale proces výroby je cenově a 
environmentálně náročný. (Emblem, a další, 2018) 

 
Kovy 
Dalším materiálem, na který bude zaměření je kov a jeho různé adaptace. Asi nejvíce 
rozšířeným typem komerčně používaného kovu je takzvaný pocínovaný plech. Tento 
materiál byl nejdříve použit na jednoduché nádoby. Poté v	18. století byly vynalezeny 
první konzervy a plechovky na uskladnění potravin. Tento druh materiálu je velmi fle-
xibilní a je možné sledovat jeho použití na obalech u potravin, aerosolů nebo jiných 
suchých a technických produktů. Užívání plechových obalů v	potravinářském odvětví 
je skoro z	úplné většiny zastoupeno mokrými produkty. Do těch řadíme například 
maso, ryby nebo ovoce. Je to především z	důvodu možnosti sterilizace těchto potravin 
po zabalení, čímž lze obecně prodloužit možnou dobu skladování. Při použití plecho-
vých obalů nelze zapomenout na využití u různých kapalin. Jednou z	hlavních nevýhod 
tohoto materiálu je koroze obalu při dlouhém skladování, což může vynutit nechtěnou 
chemickou reakci a zkazit potravinový produkt. V	porovnání se sklem také není trans-
parentní, což neumožňuje jednoduchou kontrolu produktu. Jako poslední nevýhodu je 
důležité uvést váhu tohoto typu balení. (Emblem, a další, 2018) 
 
Papír 
Při zaměření na nejpoužívanější druhy materiálu obalů nelze zapomenout na papír a 
lepenku. Je důležité zmínit, že když je zaměření na tyto dva materiály tak se spíše po-
ukazuje na obalové materiály, které jsou z	nich adaptovány. Tedy na příklad, když je 
zaměření na lepenku tak je referováno spíše na karton. Papír je vyroben z	rostlinných 
vláken, která jsou nejčastěji získávány ze stromů. Papír může být také dále vyroben 
z	jiných vláknitých zdrojů, kde lze uvést například cukrovou třtinu, len a bavlnu. Papír a 
lepenka jsou velmi všestrannými materiály a s	určitými modifikacemi mohou být pou-
žity v	mnoha průmyslových odvětvích. Dále nelze zapomenout na použití kartonu 
v	sekundárních obalech, kde jsou krabice z	tohoto materiálu asi nejpoužívanějším ty-
pem. (Emblem, a další, 2018) 

 
Jednou z hlavních výhod papíru a lepenky je jejich excelentní poměr mezi pevností a 
hmotností. Dále lze zde zařadit mezi výhody tohoto materiálu jeho znovu použitelnost, 
jednoduchost skladování a recyklovatelnost. Jako hlavní nevýhody tohoto materiálu 
lze uvést, že není dostatečně odolný proti povětrnostním podmínkám. Dále ho nelze 
použít pro příliš těžké produkty, protože může hrozit deformace obalu. Hlavní výhodou 
papíru je dostupnost materiálu, z	kterého je vyráběn. Dále je velmi levný, jednoduše 
přizpůsobitelný pro masovou výrobu, lehký a environmentálně šetrný. (Emblem, a 
další, 2018) 
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Plasty 
Poslední obalový materiál, na který bude zaměření jsou plasty. Plasty jsou jedním z 
nejnovějších typů materiálů obalů na trhu. I přes to jsou jedním z nejpoužívanějších 
materiálů na světě. Plasty se vyrábějí ze zemního plynu, ropy nebo také určitých rost-
linných materiálů. Ty jsou následně rafinované. (Emblem, a další, 2018) 

 
Jeho použití v	obalech lze evidovat v	mnoha průmyslech. Jako určité příklady lze zde 
uvést potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl. Dále lze evidovat celkem 
rozšířené použití v	různých elektronických průmyslech.  

 
I přes relativní mladost tohoto typu materiálu je plast preferován před ostatními z	dů-
vodu flexibilnosti. Plasty jsou extrémně jednoduché na tvarování, a proto lze pečlivě 
přizpůsobit obal pro většinu potřeb produktu. Plast jako materiál je dále taky velmi 
lehký a může být transparentní, což je velkou výhodu například v	potravinářském prů-
myslu. Cena výroby plastů je také oproti ostatním alternativám relativně nízká, což je 
jeden z	hlavních důvodů, proč se jeho použití pořád rozšiřuje. (Emblem, a další, 2018) 
Plasty jsou jedním z	nejméně environmentálně šetrných materiálů. To lze považovat 
jako hlavní nevýhodu tohoto typu. To lze zkoumat v	mnoha způsobech jako například 
u samotné výroby, kde je vyloučeno mnoho toxických plynů a odpadu, což vede k	zne-
čistění vody a ovzduší. Dále je důležité uvést, že nepodpořený rozklad plastů může 
trvat až 400 let, a proto je potřeba tento materiál recyklovat. To ale vytváří další nevý-
hodu, kterou je samotná cena recyklace plastů. Z	tohoto důvodu lze najít plastový od-
pad ve velkém množství po celém světě, kde je často rizikem pro ekosystém. 
(Vedantu) 

1.2.3 Design obalu 

Poslední důležitou částí obalového designu je grafické zpracovaní. Je prioritou, aby 
bylo řádně propracované, jelikož to bude nejspíše první částí obalu, kterého si spotře-
bitel všimne. Proto je grafické zpracování asi nejsilnějším faktorem obalového designu, 
protože má největší potenciál zaujmout a přimět spotřebitele zvážit ve výběru daný 
produkt. (Klimchuk, a další, 2006) Toto pravidlo ale neplatí ve všech průmyslových od-
větvích. Například v	elektronickém průmyslu plní obal především jen informační funkci. 
Koupě těchto produktů je místo toho spíše například rozhodnuta ukázkou vystave-
ného zboží na prodejně. 

 
Hlavním cílem visuálního designu obalu je informovat zákazníka o produktu a jeho 
vlastnostech. Specificky v	potravinářském průmyslu je tato funkce o něco důležitější, 
protože informuje zákazníky i o složení produktu, nutričních hodnotách a případných 
alergenech, které by mohly být pro určitou skupinu zákazníků nebezpečné. Dále má 
také dříve zmíněnou funkci přesvědčovací a odlišovací. K	dosažení těchto cílů používá 
široký rozsah grafických prvků a metod. (Klimchuk, a další, 2006) 

 



Zdroj Obrázku 1-1: 

https://www.emballagecartier.com/en/article/primary-secondary-and-tertiary-packaging-whats-the-
difference/: 
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Grafický design obalu má také funkci nositele značky a brand identity. Díky tomuto zá-
kazník ihned ví, co může od produktu očekávat. Jako dva hlavní příklady lze zde uvést 
Apple a Coca Cola. Jejich obalový design je ihned rozpoznatelný a ikonický. Díky tomu 
dokáže zákazník ihned poznat do jaké linie produktu patří. (Klimchuk, a další, 2006) 

 
Grafický design na obalech musí být přizpůsoben mnoha omezením jako je například 
velikost samotného produktu, tvar a materiál obalu. Všechny materiály nejsou až tak 
vstřícné ke grafickému designu. Zde lze jako hlavní příklad uvést sklo a v	určitých pro-
vedeních plast, kde nelze jen natisknout design na samotný povrch obalu. Na povrch 
obalu musí být tedy přidána etiketa, aby mohlo být grafické zpracování aplikováno. To 
nadále ovlivňuje volnost grafiky, a proto musí být design efektivnější ve využití místa. 
Na ostatní materiály, kde lze v	tomto případě uvést papír, lze natisknout design skoro 
na celý povrch obalu, a tedy je použití místa volnější. 

1.2.4 Primární, sekundární a terciální obaly 

Jak bylo zmíněno dříve, tak obaly lze dělit na primární, sekundární a terciální. Primární 
obaly jsou ty, které jsou nejblíže produktu. Jsou to tedy takové obaly, které jsou přímo 
v	kontaktu s	produktem a chrání ho. Klasifikace toho, co jsou primární obaly se liší mezi 
sektory. Například v	potravinářském sektoru lze jako primární obal klasifikovat lahve, 
ale ve farmaceutickém je toto značení rezervováno jen obalům, které přímo doléhají 
na léky. Zde lze uvést například blistry. Krabičky od léků jsou tedy řazeny do sekundár-
ních obalů. Sekundární obaly lze tedy definovat jako takové, které slouží k	jednoduší 
manipulaci a vystavování produktů. Terciální jsou obaly, které plní především funkci 
distribuční. Tento typ je používán pro vystavování produktu minimálně. Místo toho je 
využit na více praktické funkce jako je distribuce a skladování produktu. Tato bakalář-
ská práce se bude zaměřovat z	většiny na primární obaly a v	určitých situacích na 
sekundární. (Cartier Packaging, 2019)

 

Obrázek 1-1 Primární, sekundární a terciární obaly  
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1.3 Merchandising 

Merchandising lze krátce definovat jako podporu prodeje produktů. Tento proces 
může mít mnoho různých forem jako například úprava cen produktu nebo	visuální 
úprava místa prodeje. Má taky mnoho podtypů, kde pro potřeby této bakalářské práce 
bude především zaměření na visuální merchandising, protože synergeticky funguje 
s	obaly produktů.  

1.3.1 Visuální merchandising 

Visuální merchandising lze chápat jako prezentaci zboží v	co nejlepším světle. Jedná 
se o úpravu místa prodeje v	takovém smyslu, aby podpořil prodej produktu. Visuální 
merchandising je proces implementace efektivních designových konceptů, za účelem 
zvýšit množství zákazníků interagujících s	vybraným produktem a množství tržeb. 
(Bhalla, a další, 2010) 
 
Visuální merchandising je všechno, co zákazník vidí v	místě prodeje, a proto je důležité 
na něj udělat co nejlepší první dojem, aby v	něm byl vzbuzen zájem o produkt a byla 
zlepšena jeho zkušenost. To dále vede k	přesvědčení ke koupi. Specificky může být 
také upraveno místo prodeje za účelem přidání konkurenceschopnosti produktu. 
Může to být dosaženo pomocí integrace visuálního merchandisingu s	designem obalu 
produktu pro co nejlepší první dojem při setkání s	ním. (Bhalla, a další, 2010) 

1.3.2 Definice a rozlišení pojmů POS a POP 

Při zaměření na marketing v	místě prodeje musí být definovány hlavní pojmy s	ním 
spojené. Při marketingu v	místě prodeje je především diskutováno o pojmech POS 
(point of sale) a POP (point of purchase). 

 
POP a POS nástroje se popisují jako soubor reklamních materiálu, produktů a jiných 
praktik použitých pro propagaci určitého produktu nebo řady výrobků v	místě pro-
deje. POP lze definovat jako marketingová média, která se nachází v	celém místě pro-
deje. POS je na rozdíl od toho více specifický a řadíme do něj především jen marke-
tingová média v	místě transakce, což znamená tedy až v	oblasti pokladen. (Jesenský, 
2017) 

 
Z	toho vyplývá, že marketingové nástroje POP mají širší spektrum aplikací než ná-
stroje POS, protože mají k	dispozici větší plochu prodejny. Principiálně lze POP pocho-
pit tak, že se tyto nástroje snaží vyrušit, zaujmout a následně přesvědčit zákazníka 
v	momentu zvažování koupě. POP marketing může být proveden formu stylizovaných 
stojanů, regálů, plakátů, letáků, nástěnných poutačů nebo samolepek na podlahové 
ploše. Do POS nástrojů řadíme především například plakáty, wobblery a stopery. 
(Jesenský, 2017) 



Zdroj Obrázku 1-2: 

https://revenuesandprofits.com/5-reasons-point-of-purchase-displays-are-effective-in-retail-marke-
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V	určitém případě by se do aplikací mohly zařadit i kiosky, kde si zákazník může vy-
zkoušet produkt. Jednu z	aplikací tohoto konceptu lze zaznamenat v	herním prů-
myslu, kde si zákazník může zahrát v	prodejně na vystavené konzoli. 

1.4 Cirkulární ekonomika – recyklace 

Velmi krátce bude v	této části zaměření na cirkulární ekonomiku. Cirkulární ekono-
miku lze definovat jako takovou, která má co nejmenší dopad na životní prostředí. To 
znamená minimalizovaní vytvořeného odpadu během výroby a života produktu. Vý-
znamnou částí v	tom hrají cykly, kde lze zmínit především biochemické a recyklační. 
Pro potřeby této bakalářské práce bude především zaměření na recyklaci, protože je 
důležitou částí životního cyklu obalů. (The Circular Economy: An Interdisciplinary 
Exploration of the Concept and Application in a Global Context, 2017) 
 
Recyklace je významnou částí cirkulární ekonomiky. Je to především kvůli cyklování 
materiálů. Díky recyklaci je možné znovu použít například materiál z	obalů pro výrobu 
dalších nových produktů bez použití nových surovin. Lze to tedy shrnout jako použití 
recyklovaného odpadu v	dalším průmyslovém procesu místo nových surovin, za úče-
lem redukovat dopad na životní prostředí. (The Circular Economy: An Interdisciplinary 
Exploration of the Concept and Application in a Global Context, 2017) 
 
Opakem cirkulární ekonomiky je lineární. Lineární ekonomika je hlavní překážkou 
v	zakomponování konceptů environmentální šetrnosti. V	porovnání s	cirkulární eko-
nomikou je využití surovin takzvaně jednosměrné. Znamená to, že celý životní proces 
teoreticky končí mnohem rychleji, protože obsah není znovu používán nebo recyklo-
ván. To se tedy promítá ve zvýšeném využití úplně nových surovin a mnohem větším 
tvoření odpadu a emisí. Lineární ekonomika je především velmi významným problé-
mem, protože zmenšuje globální ekosystém. To se projevuje například kvantitativně 
v	rozšíření pouští a zvýšení hladiny oceánů. Může se to projevit i kvalitativně, kde lze 
jako příklad uvést ztrátu bio diverzity. Z	tohoto důvodu je důležité zakomponovat 
koncept cirkulární ekonomiky, aby byly tyto problémy redukovány. (Circular Economy: 
The Concept and its Limitations, 2018)  

Obrázek 1-2 Různé formy POP a POS nástrojů 



Zdroj Obrázku 2-1:  

https://eu.usatoday.com/story/tech/2014/02/10/bottle-gourd-new-world/5260193/ 
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2 Vývoj obalového designu 
V	této části práce bude zaměření na vývoj obalového designu v	určitých odvětvích. Ka-
pitola se bude zabývat potravinářským, farmaceutickým, herním a kosmetickým sek-
torem. Před zaměřím na jednotlivé sektory bude krátce uvedena obecná historie obalů 
do první poloviny 20. století. 
 
Úplné počátky obalů 
Vývoj obalového designu je blízce spojen se vzestupem lidských kultur, kde neustálé 
rozvoje v	oblasti materiálů, technologií, produkce a dalších aspektů pořád se vyvíjející 
společnosti vytvářely potřebu pro neustálou adaptaci obalů novým situacím pro 
účinné skladování, transportování a ochranu zboží. Používání obalů lze evidovat v	pri-
mitivní formě už například v	době kamenné, kde potřeba ochrany lidského majetku 
vedla k	výrobě jednoduchých obalů z	přírodních materiálů jako například trávy, dřeva, 
kůže a dalších. Dále byly v	této době využívaný duté tykve, které sloužily jako primitivní 
lahve. (Hook, a další, 2017) 
 

Období počátku obchodu 
Při analýze dalšího vývoje je důležité se přesunout k počátkům obchodu. Jednoduše 
se lze zamyslet nad myšlenkou, že určitá místa měla specifické zboží a výrobky. To 
vytvořilo poptávku po těchto produktech, což vedlo k	potřebě, zlepšit obaly pro lepší 
ochranu a jednoduší distribuci na těchto často dlouhých cestách. To dále vytvořilo po-
ptávku po větší variaci možných obalů, jako jsou například urny, pytle a další. Lze z	toho 
tedy zaznamenat, že zpracování obalů bylo čím dál více důležité. S	tímto rozvojem ob-
chodu také byla potřeba označit obaly, jaké zboží obsahovaly a komu popřípadě pat-
řily. Tento počátek lze považovat jako předchůdce obalového designu jako oboru. 
Úplné počátky lze poté evidovat při vývoji psaní. Při zaměření na vývoj obalového de-
signu nelze zapomenout na jeden z	nejdůležitějších materiálů. Tím je papír. Papír byl 
vynalezen v	Číně, ale určité primitivní formy jako papyrus byly viditelné například i 
v	Egyptě. (Klimchuk, a další, 2006)
 

Obrázek 2-1 Příklad lahve vyrobené z	tykve 
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Vynález tisku a vývoje obalů v	renesančním období 
Při návratu k vývoji obalového designu se musí zmínit jedna z	nezbytných technologií, 
která umožnila vývoj obalů do moderní podoby. Tímto vynálezem je tisk, kde je přes-
něji zaměření na jeho zpopularizování vynalezením tiskového lisu v	15. století. Vynale-
zení tisku umožnilo dostupnost papírových produktů většímu množství potenciálních 
zákazníků díky lehčí masové výrobě. Také umožnila použití nových metod a prvků 
v	obalovém designu. Jako příklad zde lze uvést natisknutí jména na obal. Tento prvek 
lze považovat za primitivního předchůdce brandingu. Další vývoje visuálního designu 
v	tomto období byly úzce propojeny s	rozvojem v	grafickém zpracování knih. Časem 
na trh přicházely pořád nové typy produktů, a proto dále narůstala potřeba, vytvářet 
nové druhy obalů, aby uspokojily potřeby výrobků v	aspektech skladování a ochrany. 
(Klimchuk, a další, 2006) 
 
Obalové vývoje průmyslové revoluce 
Se začátkem průmyslové revoluce lze evidovat velké změny v	rozložení trhu. Občané 
se přesouvají z	venkova do měst a hromadná výroba začíná být normou. Novým typem 
produktu na trhu bylo v	této době rozšířené spektrum hygienických výrobků. Ty byly 
určeny ve většině případů pro bohatší skupiny zákazníků z velkých měst průmyslové 
revoluce. Jelikož tyto produkty byly na rozdíl od dnešní doby určeny pro vyšší třídy 
společnosti, tak obaly reflektovaly jejich kvalitu a cenu. Kromě toho s	čím dál více ros-
toucí konzumní společností si obal držel svou důležitou tržní pozici. (Klimchuk, a další, 
2006)

 
Na obalech se začalo objevovat, kdo produkt vyrobil a jakou má funkci. Jako zajímavost 
lze uvést, že identita výrobce byla často označená například erbem. Tyto erby lze po-
važovat také jako brzkou verzi brandingu produktů, jelikož výrobci tím dávali najevo 
zaručenou kvalitu jejich linie výrobků. Byly také lépe rozpoznatelné, jelikož většina 
společnosti byla pořád negramotná. Určití výrobci z	této doby přežili až dodnes a jejich 
erby často tvoří brand, který je spojený s	tradicí a kvalitou. (Klimchuk, a další, 2006) 

 
V	této době je při analýze obalového designu důležité se zaměřit na vzdělání. Jelikož 
většina populace alespoň na britských ostrovech byla negramotná, tak bylo celkem 
zbytečné pro výrobce, aby se na obalech objevily jejich jména a adresy, protože pro 
obyčejné zákazníky tyto prvky neměly praktický význam. Proto lze spekulovat, že oba-
lový design byl dříve zaměřen spíše na bohatší gramotné skupiny, které si mohly 

Obrázek 2-2 Styl Obalového designu, který by bylo možné najít v 19. století 
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dovolit širší škálu produktů a ocenit všechny prvky obalů při výběru produktu. 
(Klimchuk, a další, 2006) 

 
Při analýze použitých materiálů v	této době lze evidovat rozšířené používání dřevě-
ných krabic, pytlů, sudů a dalších. V	této době lze zaznamenat také vývoj nových typů 
materiálu, jako jsou například cín nebo hliník. Nelze také opomenout další nové adap-
tace už dříve představených materiálů jako například u skla nebo papíru. Tento vývoj 
je hlavně poháněný potřebou pro větší množství druhů obalů kvůli růstu konzumního 
trhu. Při dalším zaměřením na použití papíru také nelze opomenout vyvinutí adaptace, 
která je důležitá v	dnešní době. Tou je lepenka. Vynalezení této adaptace materiálu 
změnilo scénu obalového designu navždy, protože se na trhu objevily nově papírové 
krabice. Tento typ obalu byl velmi populární už v	19. století, ale jeho popularita se 
masivně zvýšila na jeho konci, kdy byl představen způsob, jak mohl být masově vyrá-
běn. Po této době tento obal nahradil starší typy jako například dřevěné krabice. Jako 
druhý velmi inovativní materiál v	této době byl již zmíněný cín, který byl používán pře-
devším na konzervy. Tento nový typ obalu byl velkým krokem vpřed. Umožnil efektiv-
nější skladování dalších typů potravin, u kterých to dříve nebylo možné. (Hook, a další, 
2017)
 
Obalové vývoje počátku 20. století 
Počátek 20. století přinesl velké pokroky na trhu. Vynalezení montážní linky umožnilo 
výrobu většího množství produktů než dříve. Jak bylo naznačeno dříve, tak obal je 
velmi silným nástrojem, který dokáže přesvědčit zákazníka ke koupi produktu. Umož-
nuje produktu v	místě obchodu konkurovat s	dalšími výrobky. V	této snaze dostat se 
před konkurenty, se na trhu vyskytly případy, ve kterých byl obal klamavý a neseděl 
k	výrobku. Z	toho důvodu začala americká vláda přemýšlet o tom, jak před těmito 
obaly ochránit zákazníka bez toho, aby zanikl volný trh. Z	tohoto důvodu vznikla jedna 
z	prvních regulací obalového designu, která zakazovala tvoření klamavých obalů. 
(Klimchuk, a další, 2006) 
 
Další vývoj se týká síly obalu v	myslích zákazníků. Tento vývoj je výsledkem začátku 
silného zaměření na obaly v	době průmyslové revoluce a zbytku 19. století. V	myslích 
zákazníků bylo vytvořeno silné spojení mezi obalem a výrobkem. Tedy například si zá-
kazník nepředstaví nápoj jako produkt, ale spíše si představí lahev, která ho drží. Dále 
si například nepředstaví zápalku jako samotný produkt, ale myslí na krabičku sirek. 



Zdroj obrázku 2-4 
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Díky tomuto spojení byly produkty inzerovány v	magazínech a novinách pomocí ilu-
strací obalů. (Klimchuk, a další, 2006) 

 
Toto období je také poznamenáno začátkem používání hliníkových folií a plastů. Hliní-
ková folie umožnila skladování produktů citlivých na vzduch. Plasty i přes svoji mladost 
začaly být ve větším množstvím používány. Je to hlavně díky jejich ceně a flexibilnosti, 
pomocí které mohou posloužit mnoha typům produktů. Tento nový materiál dále po-
mohl s	efektivním balením mražených potravin, což dále umožnilo jednoduché kon-
zumování větší škály produktů i například v	krizových obdobích. (Klimchuk, a další, 
2006)
 
Další velká revoluce v	roli obalů přišla s	vynálezem nákupního košíku. To permanentně 
změnilo obchodní scénu. Obchody byly najednou větší a lidé mohli nakupovat více 
zboží najednou. To také znamenalo větší výběr dostupných	produktů, které mezi se-
bou v	regálech konkurovaly. Z tohoto důvodu byl tedy kladen větší důraz na obaly.  

 
Jako poslední obecný vývoj v	této době lze uvézt vynalezení moderních plechovek a 
konzerv, což umožnilo lehkou distribuci kapalin, krému a dalších produktů. Z	tohoto 
typu obalu také vzniklo mnoho podtypů obalů, kde lze uvést například nápojové ple-
chovky nebo plechovky na sprej. (Hook, a další, 2017) 

Obrázek 2-3 Inzerát v novinách na tablety Smith Brothers 

Obrázek 2-4 Příklady obalů v polovině 20. století 
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Počátky obalového designu jako disciplíny 
Jako poslední bude v	této části zaměření na obecný začátek obalového designu jako 
disciplíny. Jeho počátky lze sledovat přes celou historii, ale začátek moderní disciplíny 
lze pozorovat až v	první polovině 20. století.  
 
Kvůli rostoucí důležitosti obalu jako marketingového nástroje určité průmyslové spo-
lečnosti začaly vytvářet specializované oddělení zaměřené na tvoření obalových de-
signů. Marketingové společnosti se tomuto trendu také přizpůsobily a rozšířily spek-
trum svých služeb, aby obsahovaly i obalový design. Pracovníci těchto nových oddě-
lení většinou pocházeli z průmyslového designu a reklamního zaměření. S	dříve zmí-
něným vynálezem nákupního košíku se změnila interakce v	obchodech se zbožím, kde 
zákazníci nezískávali veškeré informace o produktu od obchodníka, ale museli je získat 
z jiných zdrojů, kde byl hlavním nástrojem například obal. Podle tohoto vývoje se dá 
říct, že dobrý obal nebyl zaměřený pouze na jeho estetický aspekt, ale musely v něm 
být podporovány i další faktory spojené s	produktem, aby bylo dosaženo maximální 
zákaznické spokojenosti. (Klimchuk, a další, 2006) V	tomto kontextu se tedy musí pře-
mýšlet nad tím, že díky více rozšířenému komerčnímu trhu se objevilo mnoho pro-
duktů stejného typu, které spolu v	regálech konkurovaly. V	těchto situacích byl obalový 
design důležitý a do dnešní doby si tuto důležitost drží.  

2.1 Herní sektor 

První odvětví, ve kterém bude sledován vývoj obalů je herní průmysl. Herní průmysl je 
velmi mladým odvětvím. Úplně první záznam herního stroje lze zaregistrovat v	roce 
1940. Ten byl vytvořen doktorem Edwardem Uhlerem. Tento první prototyp byl před-
veden na světové výstavě v	New Yorku. Nad komerčním začátkem tohoto odvětví lze 
uvažovat po uvedení první domácí konzole na trh. Tou byla Magnavox Odyssey v	roce 
1972. Herní průmysl lze klasifikovat jako pododvětví elektronického průmyslu. I přes 
své relativní mládí je v	dnešní době jedním z	největších a nejrychleji rostoucích prů-
myslů. (Chikhani, 2015). I přes pandemickou krizi v	dnešní době tento průmysl nestag-
noval. Herní průmysl zahrnuje široké spektrum produktů jako jsou hry, konzole, příslu-
šenství nebo také určité služby.  
 
Analýza obalového designu bude prováděna po konzolových generacích, kde bude za-
měření především na obaly her. Na obaly konzolí podrobné zaměření nebude, jelikož 
jejich důležitost je diskutabilní. Konzolové generace lze definovat jako časové úseky, 
ve kterých jsou aktivní aktuální konzole na trhu. Další generace začíná s	vydáním vy-
spělejšího následovníka předchozí konzole. Toto pravidlo však neplatí vždy, kde v	ur-
čitých generacích mohou být vydány silnější varianty stávajících konzolí.
 
Standartními obaly herního průmyslu jsou plastové krabice pro hry a papírové krabice 
pro konzole. U speciálních edicí lze evidovat použití jiných materiálů na obalech. Zde 
lze uvést použití například oceli. 
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2.1.1 První a druhá generace  

Tržní situace první generace 
První generace herního sektoru začala s	vydáním úplně první domácí konzole. Tou je 
Magnavox Odyssey. Tuto generaci lze datovat do 70. let 20. století. I přes svoji význam-
nost je tato konzole celkem obskurní. Hlavní známou konzolí této generace je Atari 
Pong. Ta je často považována za úplně první komerčně úspěšnou videohru na světě. 
Obecného úspěchu se herní průmysl dočká až v	druhé generaci. (History.com editors, 
2019) 

 
První generace je také speciální tím, že v	ní neexistovaly herní obaly. Herní sektor byl 
pořád nový, a proto kupování her nebylo ještě standardizované. Z	důvodu novosti sek-
toru byl i výběr her celkem limitovaný, jelikož se na jejich výrobě ve většině případů 
podíleli jen výrobci samotných konzolí. K	tomu lze ještě přidat, že hry byly často za-
komponované přímo v	konzoli a nebylo je možné vyměnit. Z	tohoto důvodu nelze 
v	první generaci sledovat vývoj herních obalů. 
 
Tržní situace druhé generace 
Druhá generace herního průmyslu začíná vydáním konzole Fairchild Channel F v	roce 
1976. Ta je poté následována nejpopulárnější konzolí této generace. Tou je Atari Video 
Computer System (VCS). Popularita této nové konzole následovala momentum vytvo-
řené konzolí Atari Pong. Obecně lze říct, že tato generace mnohem více zpopularizo-
vala herní sektor. Tato zvýšená popularita ale měla i negativní efekt na tento sektor. Se 
zvýšenou poptávkou po nových hrách se na trhu začalo vyskytovat obrovské množství 
nekvalitních her. To na konci této generace vedlo k	prvnímu krachu herního sektoru. 
Nekvalitní hry zaplavily trh a kvůli tomu spotřebitelé a investoři ztratili důvěru v	herní 
průmysl. Tato událost se bude promítat v	určitých obalových prvcích třetí generace a 
dále. (History.com editors, 2019) 
 
Obaly her druhé generace 
Tato generace je první, ve které byla zpopularizována koupě individuálních her. Od-
stoupilo se tedy od standartu, kde hry byly zabudovány přímo do konzole. Z	tohoto 
důvodu budou obaly her v	této generaci o něco podrobněji vysvětleny.  

 
Jako první lze zmínit základní prvek, který značí, na jakou konzoli je hra určena. Tento 
prvek je používán do dnešní doby, kde má především prevenční a informační funkci. 
Obecně ukazuje, na jaké konzoli hra funguje, aby náhodou nedošlo ke koupi produktu 
na špatný systém. Toto pravidlo funguje mezi systémově a mezigeneračně, protože ne 
každá konzole může zvládnout každou hru. Nezbytnost tohoto prvku nelze zanedbat 
a různé iterace jsou viditelné až dodnes. Každá konzole má jiné grafické zpracování 
tohoto prvku. 

  
Dále je důležité zmínit, že obaly této generace používají jiný materiál než moderní 
obaly her. Na rozdíl od současné doby byly standartními nosiči dat zásuvné kazety. Ty 



Autorem původní ilustrace: Susan Jaekel 

Zdroj obrázku 2-5: https://retrovolve.com/the-strange-and-wonderful-world-of-atari-box-art/ 
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jsou sami o sobě mnohem odolnější než například CD disky, a proto nepotřebují až 
takovou ochranu. Z	tohoto důvodu byl hlavním materiálem papír. V	domácnostech 
byly hry především skladovány mimo obal, a proto se do současné doby dochovalo 
limitované množství obalů.  

 
Poslední nezbytnou částí herního obalu je ilustrace hry. Jedná se o hlavní identifikátor 
produktu, a proto skoro úplně na všech obalech přes celý vývoj herního sektoru zabírá 
největší část obalu. Kontextuálně lze spekulovat, že herní ilustrace byly v	prvních ge-
neracích herního sektoru mnohem důležitější než v	pozdějších. V	současné době si 
může spotřebitel o	produktu jednoduše dohledat veškeré informace na internetu. 
V	druhé generaci takové možnosti nebyly, a proto byla ilustrace na obalu často jedním 
z	hlavních faktorů v	rozhodovacím procesu spotřebitele. K	tomu musí být také dále za-
nalyzováno zpracování těchto ilustrací.  
 
Ilustrace jsou v	této generaci mnohem primitivnější než v	pozdějších generacích. 
Obecně by se to dalo vysvětlit tím, že na designovaní obalů nebyly dostupné techno-
logické prostředky jako v	současné době. Tyto primitivnější obaly se ale dají také vy-
světlit jiným způsobem. Z	důvodu novosti konceptu vyměnitelných her nebyla žádná 
určitá šablona, podle které by se mohli vývojáři řídit. Je také důležité zmínit, že v	této 
době vzniklo mnoho nezávislých vývojářů, kteří dělali všechny aktivity vývojářského 
procesu sami, což také obsahovalo grafický design obalu. Na rozdíl od dnešní doby, 
kdy existují designeři přímo na obalové ilustrace, tak museli i je nezávislí vývojáři zpra-
covávat sami. Většina rozpočtu byla věnována na vývoj her, a proto obalový design byl 
často designován rychle na poslední chvíli. (Mcphie, 2014) 
 

Obrázek 2-5 Ukázka obalového designu systému Atari 2600/ 
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2.1.2 Třetí a čtvrtá generace  

Tržní situace třetí generace 
Třetí generace začíná roku 1983 vydáním konzole Nintendo Entertainment System 
známou spíše pod jménem NES. Později na trh byl představena konzole Sega Master 
System. Společně tyto dva systémy tvoří úspěšné duo této generace. NES a japonská 
verze Famicon byly úspěšné v	Japonsku a v USA. Při nahlédnutí na evropský trh lze za-
znamenat dominanci konzole Sega Master System. (History.com editors, 2019) 
 
Při analýze obalů třetí generace musí být brány v	potaz dopady krachu herního sektoru 
v	minulé generaci. Jak se to promítlo do obalového designu bude specifikováno u ana-
lýzy herních obalů. V	této části bude jen uvedena zajímavost o jednom z	prvních obalů 
konzole NES. Po ztrátě důvěry po herním krachu byla nižší poptávka po herních konzo-
lích. Aby společnost Nintendo neprodělala při vydání své konzole, tak se tedy rozhodla, 
že svojí konzoli bude inzerovat jako jiný revoluční produkt. Z	tohoto důvodu vzniklo 
inovativní příslušenství ROB, které hráčům umožnilo hrát specifické hry ve dvou. Dále 
toto příslušenství bylo použito jako hlavní lákadlo na prvních obalech NES. Tento tah 
byl relativně úspěšný a konzole NES si užila popularity. Je důležité zmínit, že na poz-
dějších konzolích byl obalový design vrácen zpět ke konvekčnímu. 
 
Obaly her třetí generace 
Při analýze obalového designu u her a jaký dopad měl herní krach na něm, musí být 
jako první zmíněna přidaná pečeť kvality. Tento prvek byl vytvořen jako odpověď na 
obrovské množství nekvalitních her, které zavinily první krach herního sektoru. Každá 
hra, která obsahovala na obalu tuto pečeť, měla důkaz, že prošla kontrolou společnosti 
Nintendo, a že byla klasifikována jako dostatečně kvalitní. Proto když zákazník viděl 
v	obchodě hru bez tohoto značení, tak byl ihned informován, že hra není oficiálně kla-
sifikovanou hrou. Tento systém ale nebyl bezchybný. Přes kontrolu se dostalo určité 
množství nekvalitních her. I přes to byl koncept úspěšný a v	určité formě ho lze vidět 
na obalech Nintendo až dodnes. Je ale mnohem méně důležitý. Jako zajímavost lze 
zmínit, že jiné společnosti si také později vytvořily vlastní adaptaci tohoto prvku.
 

Při opětovném zaměření na ilustrace a grafické zpracování musí být opět kladen důraz 
na tržní situaci. Na trhu se v	tuto dobu objevilo mnoho větších vydavatelů, kteří na oba-
lový design alokovali větší část rozpočtu. V těchto společnostech byly v	určitých přípa-
dech určení výtvarníci, jejichž úkolem bylo vytvoření více detailovaných ilustrací. Díky 

Obrázek 2-6 Nintendo Seal of Quality 
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této změně na trhu se tedy standart designu a ilustrací na herních obalech zvýšil. V	po-
rovnání s	těmito většími vydavateli byly designy menších vývojářů velmi primitivní a 
nemohly být až tak konkurenceschopní jako větší firmy. (Mcphie, 2014) 
 
Tržní situace čtvrté generace 
Momentum z	minulé generace pokračovalo i do čtvrté, kde hlavními zástupci jsou kon-
zole SEGA Genesis a Super Nintendo. Začátek této generace lze datovat do druhé po-
loviny 80. let 20. století. V	tomto období byly také zpopularizovány přenosné konzole 
s	vydáním systémů jako Nintendo Gameboy a SEGA Gamegear. Při analýze této gene-
race nelze zapomenout na rozšíření více násilných her na trhu. To se na obalech her 
projevilo tak, že byl představen systém hodnocení her. Detaily tohoto systému budou 
analyzovány v	této části. (History.com editors, 2019) 
 
Obaly her čtvrté generace 
U obalů her lze už evidovat pomalý přesun od papíru k	plastům. V	určitém měřítku to 
bylo důsledkem částečného přesunu k	CD diskům. V	této generaci lze tento přesun 
evidovat především u konzole SEGA Genesis.  
 
Jak bylo zmíněno v	minulé části, tak je v	této generaci důležité, se zaměřit na předsta-
vení věkového hodnocení her na obalech. Tento prvek byl vyvinut z	důvodu výskytu 
čím dál většího množství násilných her, které nejsou vhodné pro všechny skupiny 
hráčů. K	vyvinutí tohoto nového systému dále přispěla především reakce a tlak záko-
nodárců a rodičů na obsah těchto her. Toto hodnocení bylo implementováno, protože 
jedinou alternativou regulace prodeje by byl úplný zákaz tohoto typu násilných her. 
Skupina, která toto hodnocení vytváří, se jmenuje Entertainment Software Rating Bo-
ard. Evropská alternativa hodnocení se jmenuje PEGI.  

 
Mezi možné klasifikační skupiny ESRB v	této době lze řadit vzácně používanou eC (Early 
childhood) pro předškolní děti. Dále lze uvést E (Everyone), což značí hry vhodné pro 
všechny skupiny hráčů. Poté následuje T (Teens), což označuje hry vhodné pro tee-
nagery a poslední skupinou je M (Mature), do které patří hry vhodné pro osoby starší 
osmnácti let. Tyto hry obsahují silné násilí, výskyt krve a smrti, silná sexuální témata a 
hojné používání vulgárního jazyka. Dále ještě existuje velmi vzácná skupina Ao (Adults 
only), která je vhodná jen lidem starší dvacet jedna let. Do této skupiny se řadí většinou 
jen pornografické hry. Evropská alternativa tohoto hodnocení určuje skupiny čísly jako 
například 3+ místo E nebo 18+ místo M. Toto hodnocení věkových skupin také dopro-
vází specifikace, proč byla klasifikace udělena a co se ve hře vyskytuje. Obsah hry je 
poté vyobrazen na obalu pomocí jednoduchých ilustrací. Zde lze uvést například pěst 
pro násilí nebo pavouka pro strach. Toto hodnocení vytvořené ESRB je standardem až 
dodnes. (ESRB)
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Před přesunem k	další generaci herního sektoru bude krátké zaměření na spekulaci, 
jak toto věkové hodnocení v	současné době ztrácí hodnotu. Jak bude zmíněno v	po-
slední části vývoje herního sektoru, tak obecně fyzická distribuce a obaly ztrácejí svoji 
hodnotu. S	nástupem digitální distribuce se velká část zákazníků rozhodla přestoupit 
k	tomuto novému typu, jelikož je pohodlnější a v	mnoha případech rychlejší než fy-
zická distribuce. Jak se to ale promítá na hodnocení her ESRB? Jednoduše lze říct, že se 
na stránkách her u digitálních storefrontů hodnocení skoro vůbec nevyskytuje. Na jed-
nom z	mála míst, kde ho lze zde zaregistrovat, je v	ukázkách her, když zákazník na-
hlédne na určitou položku v	digitálním obchodě. Lze spekulovat o mnoho důvodech, 
proč tomu tak je, ale jako hlavní lze zmínit, že hodnocení a omezení obecně už efek-
tivně nefungují. Základní funkcí bylo informovat o obsahu a omezit prodej skupinám, 
pro které nebyl produkt vhodný. Tyto omezení je obecně velmi jednoduché obejít po-
mocí digitálních obchodů. Proto je zakomponování tohoto prvku na těchto místech 
celkem zbytečné. I v	kamenných obchodech na tyto omezení není kladen takový důraz 
jako ze začátku. Z	tohoto důvodu se diskutuje o předělání tohoto systému, a proto je 
v	blízké budoucnosti možné, že vznikne úplně nový na bázi tohoto konceptu. 

2.1.3 Pátá a šestá generace 

Tržní situace páté generace 
Pátá generace je velmi důležitým milníkem v	herní historii, protože značí většinový 
přesun k	3 D grafice. Proto se tato doba také nazývá 3D éra. Začátek této generace lze 
datovat na rok 1993. Na trhu se také v	této generaci objevil nový velký hráč. Tím byla 
společnost Sony se svojí konzolí Playstation. V	této generaci se dále na trhu objevily 
konzole Nintendo 64 a SEGA Saturn. Jako zajímavost lze zmínit, že společnost SEGA 
v	této generaci začala ztrácet svojí tržní pozici. Během této generace byly také před-
staveny následovníci přenosných konzolí jako například Gameboy Color. (History.com 
editors, 2019) 
 
Obaly her páté generace 
U obalů lze ihned zmínit většinový přesun k	plastovým herním obalům. Je to přede-
vším, protože CD potřebují mnohem více ochrany než zásuvné kazety. I když plast byl 
novým standardem u obalů her, tak nebyl používán všemi konzolemi této generace. 
Konzole Nintendo 64 stále používala papírové obaly, protože zůstala u zásuvných ka-
zet. 
 

Obrázek 2-7 Hodnocení obsahu ESRB 
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Další nově zpopularizovaný trend v	této generaci byly edice her, které prodaly určité 
množství kopií. Tyto verze her měly modifikovaný design jako například edice „Greatest 
hits“, kde černé značení konzole bylo změněno na výrazně zelené a byl přidán nápis 
názvu edice. Tyto verze her byly prodávány za nižší cenu než originální kopie. Za další 
příklady této praktiky lze považovat SEGA All stars a Nintendo Selects. Ty byly už vzácně 
použity v	minulé generaci. Jejich použití bylo dále zpopularizováno během této gene-
race. 
 
Při opětovném zaměření na ilustrace a obalový design musí být nejdříve zmíněna 
norma marketingu v	této době. Ilustrace byly specificky mířeny na největší zastoupe-
nou skupinou, kterou byly děti. Od této normy poté odstoupily hry na konzoli Playsta-
tion. Na této konzoli se ovšem objevovaly ilustrace mířené spíše na tuto demografii, 
ale také k	tomu přibylo nové zaměření na starší věkové skupiny. Díky tomuto rozhod-
nutí si konzole Playstation dokázala přilákat toto nové publikum a zaručit svůj úspěch 
v	této generaci. (Mcphie, 2014) 
 

Tržní situace šesté generace 
Šestá generace je významná především díky zpopularizování internetových služeb 
v	herním sektoru. Konzole, která tuto generaci začíná je SEGA Dreamcast v	roce 1998. 
Tato konzole byla poslední pro firmu SEGA. I přes to, že byla relativně úspěšná v	prvních 
letech této generace, tak vydržela na trhu jen malou chvíli, protože konkurenční kon-
zole Sony Playstation 2, která vyšla o dva roky později, byla pro zákazníky mnohem 
atraktivnější. V	této generaci také na trh vstoupila společnost Microsoft se svou konzolí 
Xbox. Tato konzole byla velmi důležitým průkopníkem ve zpopularizovaní online slu-
žeb v	herním průmyslu. Dále v	této generaci na trhu byly konzole Nintendo Gamecube 
a Sony Playstation 2. Mezi významné zástupce přenosných konzoli v	této generaci lze 
řadit jen Nintendo Gameboy Advance. (History.com editors, 2019) 
 
 
 

Obrázek 2-8 Ukázka ilustrace hry na konzoli Playstation 
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Obaly her šesté generace 
Asi největší změnou v	herních obalech je přesun ke standardizovaným DVD krabicím. 
Z	důvodu široké škály použití těchto plastových krabic musely herní společnosti vytvo-
řit další rozlišení, aby byly obaly her příslušné k určitým konzolím jednoduše rozpozna-
telné. Řešením tohoto problému bylo použití určité barvy plastu pro každou konzoli. 
Tedy například konzole Sony Playstation 2 měla krabice tmavě modré a Microsoft Xbox 
zelené.  
 
Dále byl v	této generaci zpopularizován koncept kolektorských edicí. Ty jsou určeny 
především pro herní nadšence, kteří chtějí od svojí zkušenosti s	produktem o něco 
více. Tyto edice kromě samotné hry obsahují další položky vztahující se k dané hře. 
Z	toho také vyplývá, že verze produktu tohoto typu jsou dražší, což dále odděluje 
opravdové nadšence od zbytku zákazníků. Každá kolektorská edice je odlišná, ale i 
přes to na trhu existují určité standardizované formy. V	tomto případě se jedná o tak-
zvaný steelbook, který je na rozdíl od klasického plastového obalu vyroben z	oceli. Ste-
elbooky jsou buď kupovány samostatně jako vlastní herní edice nebo jsou zahrnuty ve 
větších kolektorských edicích.
 

Jako poslední lze zmínit, že určité hry, které měly možnost hrát online nebo jiné inter-
netové vlastnosti, byly na obalu označeny, protože tato vlastnost nebyla úplně běžná 
u všech her. 

2.1.4 Sedmá, osmá a devátá generace 

Tržní situace sedmé generace 
Sedmá generace je především poznamenána komplexnějším zakomponováním on-
line služeb například ve formě představení digitálních storefrontů na konzolích. Od 
této doby bylo tedy možné pořídit si hry plně digitálně. Ze začátku ale funkce nenalá-
kala takové publikum, jako lze vidět třeba dnes. Tato generace začala v	roce 2005 

Obrázek 2-9 Ukázka kolektorských edicí dostupných během osmé generace 
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vydáním konzole Xbox 360. O pár měsíců později vyšla konkurenční konzole Playsta-
tion 3, jejíž hlavní inovací bylo používání Bluray místo DVD. Firma Nintendo v	této ge-
neraci představila inovativní konzoli Wii, která byla speciální svým pohybovým ovládá-
ním. Tato nová originální inovace nalákala velké množství zákazníků i přes to, že kon-
zole byla po technologické stránce o dost slabší než ostatní konkurenti na trhu. Také 
se této konzoli povedlo nalákat novou skupinu zákazníku, která dříve hry vůbec ne-
hrála. Od této generace se konzole Nintendo nezabývají hlavně grafikou a dalšími 
technickými prvky jako ostatní konkurenti. Místo toho je jejich cílem vytvářet inovativní 
systémy. Tento sentiment sdílí i druhá konzole Nintendo této generace: Wii U. 
(History.com editors, 2019) 

 
Přenosné konzole přešly od 2 D k	3 D grafice. Nintendo opustilo svoji řadu Gameboy a 
místo toho přišla se systémem DS. Společnost Sony vyvinulo konzoli Playstation Por-
table (PSP), aby dokázala konkurovat dosavadní nadvládě na trhu přenosných konzolí. 
I tyto přenosné systémy měly možnost připojení k	internetu. Tato generace je jedna 
z	delších, a proto lze evidovat další iterace přenosných konzolí, kterými jsou Sony Pla-
ystation Vita a Nintendo 3DS. 
 
Obaly her sedmé generace 
Při zaměření na obaly her lze zaznamenat počátek používání Bluray krabic. V	této ge-
neraci tyto obaly používají jen hry PS3. Ostatní konzole jako XBOX 360 nebo Wii a Wii U 
změnu neprovedly a zůstaly u standartních DVD krabic. Je tomu z	důvodu, protože je-
diná konzole PS3 používala v	této generaci Bluray technologii.  
 
Další nový prvek je spojený s	vývojem distribuce digitálního obsahu. Mnoho her má při 
zakoupení v	kamenných prodejnách v určitém čase výhody jako například před objed-
návkové bonusy. Tím myslíme digitální obsah, který je možný stáhnout po zakoupení 
hry. Informace o této výhodě jsou většinou zmíněny na přední straně obalu. 

 

Obrázek 2-10 Obal hry Call of Duty Ghosts s před objednávkovým bonusem FreeFall 
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S	pokrokem technologií se ilustrace obalů opět zlepšily. Je tomu, protože se rozšířilo 
množství dostupných nástrojů, se kterými mohou ilustrátoři herních obalů pracovat. 
Zde lze uvést například používání technologií CGI. (Mcphie, 2014)
 
Obecně lze spekulovat, že dřívější ilustrace byly mnohem kreativnější. Díky technolo-
gickým pokrokům mohly hry poskytovat interaktivní filmový zážitek na par s	mnoha 
filmy této doby. To se projevilo na ilustracích her tak, že byl v určitých situacích kladen 
důraz, aby se ilustrace řídily standarty stanovenými ve filmovém průmyslu. To zname-
nalo, že se na trhu začalo objevovat čím dál více generických obalových designů. 
(Mcphie, 2014)  
 
Pro demonstraci se lze zaměřit například na žánr válečných her. Při výběru náhodného 
vzorku si lze všimnout hlavního motivu ilustrace, čímž je voják držící zbraň. Lze dále 
spekulovat, že tyto generické ilustrace souvisí s	tím, že zákazník z	obalů již nedostává 
veškeré informace, a proto je pro něj vhodnější podrobnější informace hledat na inter-
netu. Generická ilustrace sdělí zákazníkovi, že je hra válečná, nesdělí mu však, čím se 
odlišuje od ostatních a proč zrovna ji by si měl zakoupit.  
 

Tržní situace osmé a deváté generace 
Poslední segment, na který bude zaměření bude osmá a devátá generace. Tyto dvě 
budou analyzovány společně, jelikož vývoj mezi těmito systémy není dostatečně vý-
znamný. Počátek osmé generace lze datovat na rok 2013 a začátek deváté na rok 2020. 
Mezi konzole osmé generace řadíme PS4, Xbox One a Nintendo Switch. Do deváté poté 
řadíme konzole PS5, Xbox Series X a Xbox Series S. Toto období je poznamenáno dal-
ším vývojem v	online službách a obecným zlepšením a zefektivněním zákaznické zku-
šenosti. Jeden koncept, který je s	tímto spojený je crossplay. Ten umožnuje spojit ko-
munitu hráčů mezi konzolemi. To znamená, že konzole už nemají jen svoje vlastní ko-
munity u her, ale jsou i dále propojeny s	ostatními hráči z	jiných konzolí. Tento koncept 
platí i mezigeneračně, což znamená, že hráči z	PS5 mohou hrát například i s	hráči PS4. 

Obrázek 2-11 Ukázka ilustrace sedmé generace 
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Mezi hlavní technologické pokroky této doby lze považovat představení Virtuální rea-
lity. (History.com editors, 2019).
 
V	osmé generaci se taky na trhu začaly znovu objevovat staré retro konzole. Ty nemají 
vyměnitelné hry a místo toho obsahují kompilaci nejznámějších her daného systému. 
Dostupné hry jsou ihned viditelné na obalu konzole, který je zpracován ve stejném 
stylu jako originál. Jako příklad tohoto typu produktu lze uvést Playstation Classic nebo 
NES Classic. 
 

Obaly her osmé a deváté generace 
Před analýzou obalů je nejdříve důležité se zaměřit na změnu herního trhu v	pořizování 
her. Jak bylo zmíněno dříve, tak od minulé generace bylo možné pořídit si hru přes 
online obchody, které jsou dostupné na konzolích. Pořizovaní her digitálně je v	dnešní 
době tak jednoduché, že velká část hráčů si je pořizuje jenom tímto způsobem. Z	to-
hoto důvodu lze říct, že fyzické obaly ztrácí svou důležitost na dnešním trhu.  
 
Při zaměření na největší změny u obalů	osmé generace lze zaznamenat přesun obalu 
her Xbox od DVD k	Bluray krabicím. Jelikož konzole PS4 a Xbox One používají opět stej-
nou bázi obalu, tak musely začít zase využívat výrazné zbarvení plastu odpovídající 
značce. Tedy je použita modrá pro Playstation a zelená pro Xbox. U obalu se také vy-
skytuje nově upozornění, zda hra požaduje odběr služby k	hraní na síti. 
 
V	této části lze také zmínit zajímavý vývoj u obalů Xbox Series X. Při obecném zaměření 
na obaly deváté generace nelze zaznamenat významnou změnu. Obaly konzole PS5 
jsou skoro úplně identické, kde se jen minimálně liší zpracování horní lišty, kde je uve-
deno, na kterou konzoli hra patří. Na rozdíl od toho je změna obalů Xbox mnohem vý-
znamnější. Na horní liště, kde je normálně naznačeno, na kterou konzoli hra patří, byl 
název specifické konzole přeměněn jen na Xbox. Při spekulaci o důvodu, proč byl tento 
krok proveden, je důležité připomenout kontextuální situaci konzolí deváté generace. 
Všechny konzole, které jsou zařazeny do deváté generace, mají možnost hrát hry 

Obrázek 2-12 Obal nostalgické konzole Playstation Classic 
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minulých generací. Kromě toho mají i vlastní sortiment exklusivních her této generace. 
Výhodou těchto nových konzolí u starých her je, že dokážou ukázat jejich opravdový 
potenciál. Je to možné, protože nové konzole jsou opět technologicky vyspělejší. Tím, 
že na nových obalech her je jen jméno celé značky, symbolicky komunikuje, že se snaží 
mezi konzolemi minulé a této generace zrušit bariéry ve hraní. To sedí s	moderní agen-
dou společnosti Microsoft, kde se snaží být co nejvíce pro konzumní a transparentní. 
Označení, na kterých konzolích je hra hratelná je dále přesunuto pod tuto lištu. Na 
obalu se dále objevuje označení výhod, které jsou dostupné jen na konzolích deváté 
generace.  

2.2 Potravinářský sektor   

Další sektor, na který bude zaměření je potravinářský. Před tím, než se začne s	popisem 
vývoje obalů, bude krátce zaměření na funkce obalů v	tomto sektoru a jak mohou pro-
dukt, ke kterému patří, případně obohatit.  
 
Význam obalů v	potravinářském sektoru nelze zanedbat. Pro většinu produktů je obal 
první věcí, s	kterou se při výběru produktů setkáme, a proto musí být dobře propraco-
vaný, aby v	plných regálech produktů stejného typu vyčníval a v očích zákazníka pro-
dukt vyzdvihnul.  

 
Dobrý obal může povýšit produkt a zlepšit zákaznickou zkušenost s	ním. Dále také 
může hned zákazníkovi ukázat identitu brandu a účel výrobku. Někdy lze použít oba-
lový design jako samotnou ikonu značky. Zde lze uvést například obaly nápojů (Coca 
Cola, Pepsi atd.).  

 
Obalový design lze také použít jako indikátor, pro kterou zákaznickou skupinu je pro-
dukt zaměřen. Zde je možné například uvést praktické zaměření jako u vegetarián-
ských nebo bezlepkových produktů, kde jsou zákazníci hned informováni o obsahu na 
přední straně obalu pomocí speciálních znaků.

Obrázek 2-13 Ukázka herních obalů Xbox dostupných během deváté generace 
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Další forma této funkce se zabývá spíše věkovou nebo zájmovou skupinou. To je dosa-
ženo použitím například určité postavy duševního vlastnictví. Asi nejednoduše lze tuto 
funkci vysvětlit u takového obalu, kde je použita dětská postava. Tento produkt je v	re-
gálu ihned odlišený od ostatních, protože lze hned poznat, že je výrobek mířený na 
děti. Cenová skupina produktu může být z	obalového designu také zákazníkovi komu-
nikována.  

 
Další informační funkcí obalu je také ukazatel nutričního složení produktů. Tento prvek 
je velmi důležitý kvůli velkému množství různých produktů na trhu u stejného typu 
zboží. Poslední důležitou částí obalu pro rychloobrátkové zboží je datum trvanlivosti.  

 
Ochrana produktů je hlavní funkcí obalu a v	potravinářském průmyslu je ještě důleži-
tější než v ostatních. Potraviny jsou náchylné velkému množství venkovních hrozeb a 
jen trochu kontaminovaný produkt je ve většině časů ihned neprodejný. Proto jsou 
obaly důležité, aby byla prodloužena životnost produktu.   

 
Různorodost produktů tohoto průmyslu také vyžaduje úplně nejširší variaci typů ma-
teriálu u obalů ze všech odvětví. Je to především proto, že každý materiál nemůže 
efektivně udržet a ochránit všechny typy potravin. Správný typ může také zlepšit zku-
šenost zákazníka při používání produktu. Tento fakt lze vysvětlit u piva. Pivo může být 
skladováno ve skle, plastu i plechu. I přes to většina zákazníků preferuje konzumování 
tohoto nápoje ze skla.  
 
Na vývoj bude v	této kapitole zaměření především ve 20. a 21. století, kdy začal být 
obalový design nejdůležitější v	oblasti konkurenceschopnosti v	porovnání s	ostatními 
obdobími v	historii. Obecný vývoj obalů přes historická období lze popřípadě nalézt 
v	úvodu tohoto celkového segmentu. Jako v	předešlé kapitole budou analyzovány 
obalové vývoje podle období. V	této části bude zaměření na obecný vývoj v	oblasti 
obalů a na nové prvky, které byly představeny do obalového designu v	dané době. Je 
to z	důvodu množství typů a široké variace obalů v	potravinářském průmyslu. 
 
Standartní obaly v	potravinářském sektoru nelze definovat z	důvodu velkého množství 
různých produktů. Různé pododvětví mají své typické obaly, ale obecně u celého po-
travinářského sektoru nelze definovat standart. U materiálů obalů lze vidět také velké 
množství různých typů.
 

2.2.1 Období mezi roky 1930 a 1950  

Analýza vývoje obalů v	potravinářském sektoru bude započata v	první polovině 20. sto-
letí. V	tomto období je nepostradatelným faktorem vývoje dříve zmíněný vznik super-
marketu. Po Velké hospodářské krizi v USA bylo mnohem výhodnější kvůli poptávce po 
levných produktech otevřít velké obchody, které obsahovaly široké spektrum výrobků 
než provozovat specializované menší obchody. Jelikož v	supermarketech byl kontakt 



Zdroj obrázku 2-14:  

https://www.adkinslightingcenter.com/why-you-should-choose-flexographic-printing/ 

39 

s	obsluhou většinou až na transakci úplně minimální, tak obal zaujmul roli takzvaného 
tichého prodavače. (Mittal, 2013) 
 
Flexografický tisk 
Jako první důležitý vývoj týkající se především grafického zpracování obalů lze pova-
žovat vynalezení flexografického tisknutí. Tato nová metoda umožnila flexibilnější a 
přesnější tisk, což umožnilo výrobu více komplexních, propracovaných a expresivních 
obalových designů. Další důležitou výhodou tohoto stylu bylo umožnění tisku na vět-
ším množství materiálů. Tato metoda je do dnes standardem v	tisku obalů. (Mittal, 
2013) 
 

Balení potravin pomocí vakuum (MAP) 
Během druhé světové války se na trhu také vyskytl způsob balení za použití vakuu. 
Hlavní výhodou tohoto stylu balení je ochrana potraviny například před výskytem mi-
kroorganismů a další kontaminace. Toho je dosaženo pomocí odebraní veškerého kys-
líku z	obalu. To dále také prodlužuje možnou dobu skladování produktů. V	této době 
byl tento typ obalu používán většinou pro ochranu potravin rodin a armády. Toto ba-
lení má tedy spíše domestický začátek, kde jeho rozšířené průmyslové používání lze 
zaznamenat až v	roce 1963. (First Food Machinery, 2019) 

 
Tento typ balení spadá do podsekce aktivních obalů zvaných MAP (Manufactured At-
mosphere Packaging). Už z	názvu lze poznat, že se jedná o obalový systém, který upra-
vuje plynné atmosférické podmínky kolem produktu za účelem jeho lepší konzervace. 
Další adaptace aktivních obalů budou dále definovány v	období mezi roky 1980 a 2000. 
(Farmer, 2013) 
 
 
 
 
 

Obrázek 2-14 Flexografický tisk 
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Zpopularizování určitých materiálů 
Při dalším zaměření na vývoj materiálů v	této době se musí zmínit zvýšená popularita 
používání plastů, hliníku a dalších lehce tvarovatelných kovů. Většina velkých vývojů 
v	tomto odvětví bude evidentní až v	další kapitole, a proto zde budou zmíněny jen 
krátce počátky. Než se tyto materiály dostaly k	masám, tak byly většinou limitovány 
k	použití ve válce. Určité adaptace plastu jako lepící páska byly v	obalech používány už 
před válkou. Po druhé světové válce americká společnost zaznamenala významný 
ekonomický růst. Díky tomu se rozšířil konzumerismus. I nejchudší zákazníci v	této 
době měli dostatek peněz, aby si dovolili veškerý komfort. Z	tohoto zvýšeného konzu-
merismu byl umožněn růst popularity těchto dvou materiálu v	potravinových obalech. 
Environmentální šetrnost použití těchto materiálů nebyla v	této době ještě hluboce 
zkoumaná, jelikož masové použití tohoto materiálu bylo pořád novinkou. (Food 
Packaging History and Innovations, 2009) 

2.2.2 Období mezi roky 1950 a 1980 (Období plastů) 

Tato doba je dále poznamenána dříve zmíněným rozšířením používání plastů a hliní-
kové folie. Tyto materiály byly během tohoto období čím dál více rafinované a nové 
vývoje s	nimi spojené umožnily výrobu nových komplexnějších obalů. To dále vedlo k 
nahrazení většiny tradičních materiálu u obalů produktů. Tuto změnu lze lehce vysvět-
lit tak, že tyto nové materiály byly levnější než ty tradiční. Tradiční materiály byly ve 
většině případů vyhrazeny specificky pro produkty vyšších cenových skupin. (Mittal, 
2013)
 
Použití hliníku v	obalech tohoto období 
Jednou z významných aplikací hliníku v	obalech je hliníková folie, která byla vynalezená 
roku 1954. Hliníková fólie v	kombinaci s	plasty umožnila rozšíření mražených jídel na 
trhu. Postupně se na trhu také objevily obaly mražených jídel, které byly optimalizo-
vány konzumnímu životnímu stylu poválečné společnosti. Povalečná společnost byla 
čím dál více fascinovaná bavením se a šetřením časem. Z	toho důvodu byla vyrobena 
řada předpřipravených mražených jídel, které si zákazníci mohli během pár minut po-
hodlně připravit. Tento produkt se nazývá „TV diner“, protože byl ze začátku připraven, 
aby by se dal jíst u televize. Jídlo bylo většinou ze začátku připravené na hliníkových 
tácech. Později v	budoucnosti lze zaznamenat přesun k	plastovým tácům tohoto typu. 
Zlepšení lze dále také evidovat u hliníkových plechovek. V	této době byl vynalezen 
nový styl výroby, který umožnil výrobu levnějších a lehčích obalů tohoto typu. (Mittal, 
2013) 
 
Adaptace Plastů 
Při zaměření na adaptace plastů této doby musí být kladen především důraz na vyna-
lezení nepostradatelné části dnešního konzumního života, čímž je plastová lahev. 
Plastová lahev byla patentována v	roce 1973 vědcem Nathanielem Wyethem jako lev-
nější a lehčí alternativa skleněných lahví. Hned ze začátku byla dobře přijata, protože 
určitá část zákazníku měla obavy o bezpečnostní faktor skleněných lahví. Problémem 
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dřívějších verzí plastových lahví před patentem byla jejich nestabilita při	udržení so-
dových nápojů, pro které byla určena. Jestli se obal nerozpadl, tak nápoj ztratil veške-
rou karbonaci a byl nepoužitelný. (Parker, 2019)  
 
Jako další adaptace tohoto materiálu v	tomto období lze uvést například bublinovou 
folii, která je důležitá v	obalech pro lepší ochranu produktů. Na konec lze zmínit, že na 
konci tohoto období byly také vynalezeny igelitové tašky. Jejich používání je v	dnešní 
době čím dál více limitované, protože je snaha o nalezení a přestupu k	více environ-
mentálně šetrným alternativám.  
 
Brand maskoti 
Tato doba je také velmi poznamenána růstem množství televizí v	domácnosti. To 
umožnilo propagování produktů přímo dětem pomocí brand maskotů. Děti viděli po-
stavu například v	reklamě, což poté mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí v	obchodech, když 
se setkali s tou stejnou postavou vyobrazenou na obalu. Brand maskoty lze pochopit 
jako široké spektrum lidských, antropomorfních, nebo animovaných objektů, které pro-
pagují určitý produkt, službu nebo nápad. Jsou používány, aby dodaly produktu iden-
titu, ukázaly osobnost značky a podporovaly v	marketingové komunikaci kontinuitu. 
Jsou dva typy tohoto stylu propagace. Brand maskoti, kde si společnosti zachovají 100 
% tržeb a cross propagace, kde určitá jiná postava duševního vlastnictví je použita pro 
propagaci produktu. Tyto akce se dějí většinou například při vydání filmů. Na rozdíl od 
předchozího stylu jsou za použití postavy placeny licenční poplatky, takže nejsou tržby 
pro společnost 100 %. Tento prvek je velmi běžný například u cereálií. (Influence of 
food companies' brand mascots and entertainment companies' cartoon media 
characters on children's diet and health: A systematic review and research needs, 
2014)

 
Počátky nutričního značení 
Většina potravinových produktů před rokem 1960 byla tvořena ze základních ingredi-
encí bez jakýchkoliv doplňků. Nutriční značení se vyskytlo většinou jen u specializova-
ných potravin jako například u bezlepkových. Během 60. let vzrostlo množství zpraco-
vaných potravin. Problémem bylo, že mnoho výrobců o svých potravinách uvádělo ne-
pravdivé výroky, což nebylo dobré pro zákazníky, kteří často nevěděli, jaký produkt si 

Obrázek 2-15 Obal cereálií Captain Crunch 
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doopravdy kupují. S	řešením tohoto problému přišla americká organizace FDA (Food 
and Drugs Administration) legislativou v	roce 1973, která přikázala povinné zahrnutí 
nutričních informací na všech obalech produktů, u kterých výrobce uváděl nutriční tvr-
zení v	marketingu produktu. Tímto způsobem byl zákazník ujištěn, že obsah produktu 
je takový, jaký je inzerován. Značení se v	této době skládalo z	obsahu kalorií, proteinu, 
tuku, vitamínu A a C, železa a případně dalších informací.  (Watson, 2017) 
 
Environmentální dopady 
S	čím dál více rozšířeným používáním plastů se začaly pozorovat dopady plastů na 
prostředí. Během těchto brzkých let používání plastů v	obalech byl tento materiál bez 
regulací. Z	tohoto důvodu zavedla americká vláda zákon o ochranně životního pro-
středí v	roce 1970 a vytvořila agenturu EPA (Environmental Protection Agency), aby se 
zabývala regulacemi a případy spojenými s	ohrožením životního prostředí. (Mittal, 
2013)  
 
První známky ekologické škodlivosti plastů v oceánech byly pozorovány v	70. letech, 
kdy byl vydán výzkum zabývající se přítomností malých plastových kousků v	Severním 
Atlantském oceánu. To dále vedlo k	dalším výzkumům, které se zabývaly dopady na 
mořská zvířata. Dalo by se říct, že tento výzkum je jedním ze základů, proč mnoho 
obalů v	dnešní době odstupuje od plastů k	jiným více šetrným alternativám. (Rosane, 
2018)
 
Čárový kód 
V	této době byl také vynalezen a zpopularizován čárový kód. Tento prvek je na dneš-
ních obalech nepostradatelný, jelikož umožnuje rychlejší a pohodlnější obsluhu v	ob-
chodech. Hlavní výhodou je jeho levné a pohodlné použití. Čárový kód má mnoho růz-
ných využití, kde lze jako příklad uvést kontrolu inventáře a zásob. Asi nejznámějším 
použitím je zjednodušení obsluhy u pokladny. Čárový kód byl vynalezen v	roce 1951 
Josephem Woodlandem a Bernardem Silverem. Ze začátku tento prvek neměl úspěch, 
a proto lze jeho rozšířené použití evidovat až v	70. letech. Lze říct, že po zpopularizo-
vání čárového kódu začalo období obalů poznamenané digitalizací. Tento nový prvek 
dále posílil dominanci supermarketů na trhu a zeslabil pozici menších obchodů. (Mittal, 
2013) 

Obrázek 2-16 Čárový kód 
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2.2.3 Období mezi roky 1980 a 2000 (Digitalizace) 

Dobu digitalizace lze považovat za období velkého ekonomického růstu. S	vývojem di-
gitálních technologií a internetu se rozšířil globální trh. Na trhu se začalo objevovat čím 
dál větší množství produktů, což vedlo dále k	více intenzivní konkurenci. Z	tohoto dů-
vodu byl obalový design čím dál důležitější, jelikož výběr produktů ve	velkých obcho-
dech byl velmi extensivní.  
 
Aplikování digitálních technologií do obalového designu 
Období Digitalizace je poznamenáno především rostoucí dostupností počítačů. To 
znamenalo významnou revoluci v	designu obalů, kde se normou stalo designovaní 
obalů pomocí softwarů na počítačích. Díky této změně v navrhování grafického de-
signu obalů byl také zaznamenán vývoj v	digitálním tisku. Ten umožnil natisknutí de-
signů vytvořených pomocí softwarů přímo na obaly. Proces byl tedy zjednodušen, což 
umožnilo čím dál rychlejší designové procesy v	podnicích. Z	tohoto důvodu se během 
80. let většina trhu přesunula k	těmto digitálním technologiím při designování obalu. 
(Mittal, 2013) 
 
Další adaptace aktivních obalů  
V	této době lze evidovat rozšířené používání aktivních obalů. Aktivní obaly lze jedno-
duše definovat jako takové, které mají další aktivní funkce mimo základní jako je 
ochrana produktu. Tato aplikace je u každého produktu s	tímto typem obalu jiná, dá se 
ale říct, že ve většině případů tento obal zlepšuje zkušenost zákazníka s	produktem. 
Jeden z	typů aktivních obalů se nazývá „suspector“. Princip tohoto typu se dá vysvětlit 
na jednom známém aktivním obalu, který byl vynalezen v	80. letech. Tím je popcornový 
pytel. Po zakoupení popcornu nemá zákazník ještě hotový produkt. Popcornový pytel 
mu umožnuje dokončení popcornu v	mikrovlnné troubě. (Food Packaging History and 
Innovations, 2009) Když si naopak koupí už dříve uvařený popcorn v	sáčku, tak si může 
všimnout, že není tak čerstvý jako popcorn z	aktivního obalu. Zde lze vidět výhodu 
v	konkurenceschopnosti aktivních obalů. 

 
Obecně lze u adaptací aktivních obalů zmínit samo zahřívací obaly. Ty pomocí che-
mické reakce dokážou ohřát potravinu drženou v	obalu bez pomoci jiných prostředků 
na vaření. Asi nejvýznamnějším využitím tohoto konceptu je v	obalech bojových dávek 
potravin (MRE).  

Obrázek 2-17 Popcornový pytel 
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Nutriční informace  
V	minulém období byl zmíněn začátek vývoje povinného nutričního značení. Tento typ 
se stahoval jen k	určitým produktům, které splňovaly speciální podmínky. V	roce 1990 
vyšel zákon týkající se obecného a nutričního značení potravin, který přidal povinnost 
zahrnout přesné a podrobné nutriční informace na většině balených potravin. Byla to 
odpověď na nejasné značení obsahu potravin. Jako příklad lze uvést, že výrobce ozna-
čil produkt za málo tučný, ale hodnotu tuku nespecifikoval. Rozšířené využití tohoto 
prvku dalo tedy zákazníkům možnost zkontrolovat obsah látek v	produktu před zakou-
pením, což jim dodalo další důležitý nástroj při	rozhodování. (Watson, 2017)
 
Ekologické zaměření na obaly tohoto období 
V	tomto období také přišla změna v	tom, jak jsou obaly designovány. Příčinou této 
změny bylo enormní množství potravinového odpadu. Kvůli rapidnímu růstu a neefek-
tivním výrobním praktikám se na trhu vyskytovalo čím dál více nekvalitních obalů, což 
vedlo k	většímu množství obalového odpadu. Důsledkem těchto nekvalitních obalů 
bylo časté porušení produktu, což vedlo k	dalšímu tvoření potravinového odpadu, kdy 
i často čerstvé potraviny musely být vyhozeny. Dalším krokem v	tomto vývoji bylo po-
užívání více environmentálně šetrných materiálu. Na ty bude zaměření v	kapitole o 
obalech 21. století. (Plastic Packaging Technologies, 2020) 

2.2.4 Obaly v	České republice za komunistického režimu 

Před přesunem k	vývojům obalového designu ve 21. století bude provedeno krátké za-
měření na obaly za komunistického režimu v	České republice. Pro kontext je důležité 
se nejdříve zaměřit na situaci trhu během tohoto režimu.  

 
Na trhu byl v	porovnání se západním světem limitovaný sortiment zboží. Bylo tomu 
z	toho důvodu, že technicky neexistoval soukromý sektor podnikání. Většina firem pat-
řila pod stát. Ekonomika byla založena na plnění plánu. Aby měli jistotu, že splnili plán, 
tak výrobci neustálé vytvářeli rezervy. Důsledkem těchto rezerv bylo hromadění zboží, 
což paradoxně vedlo k nedostatku spotřebních zásob a dalších materiálů, což vedlo 
dále k	snižování hospodářských výsledků. Byly evidovány i situace, kdy určité produkty 

Obrázek 2-18 Flameless Ration Heater (příklad samo zahřívacího aktivního obalu) 



Zdroj obrázku 2-19: 

Jakub Deml – dostupné z: https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zajimavosti/retro-fotky-takhle-se-menily-
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nebyly vůbec na trhu dostupné. (Wiesnerová, 2019) Import zboží byl také velmi limito-
ván, jelikož byl většinově složen jen z	produktů pocházejících z	východního bloku. Im-
portované zboží ze západního bloku bylo velmi vzácné a prodávalo se jen ve speciál-
ních obchodech. Uvnitř těchto obchodů byl tedy design komplexnější jako ve většině 
západního bloku. Ve většině normálních obchodů tomu bylo naopak a v	porovnání 
s	obaly ze západního světa bylo ihned evidentní jejich archaické zpracování. Také v	po-
rovnání byl trh složen spíše z	menších obchodů na rozdíl od amerického standartu do-
minovaného velkými obchody, jako jsou supermarkety.  
 
Tato limitovanost alternativ v	produktových kategoriích se promítla do obalového de-
signu. V	tomto režimu nehrál obal roli tichého prodavače, protože si zákazník často 
nemohl vybrat jiný typ produktu stejného typu. To se promítlo na designu tak, že de-
generoval. Oproti designu ze západního světa je grafické zpracování základní, kde jen 
jednoduše prakticky obsahuje popis, o jaký produkt se jedná, případné identifikační 
znamení výrobce a jednoduchou ilustraci produktu. Produkty nemusely v	regálech 
konkurovat s	ostatními, a proto z toho vyplývá tento jednoduchý styl designu. Čárové 
kódy se na toto území dostaly až po roce 1989. Jednoduchost designu byla dále pod-
pořena tím, že nebyl používán dříve zmíněný digitální styl designování obalu. Díky po-
užívání zastaralých technologií byl tedy design archaický oproti západnímu světu. 
 
Používání materiálů v	obalovém designu bylo také za tohoto režimu odlišné. Na výrobu 
obalů byly používané spíše tradiční materiály jako papír, sklo a další na rozdíl od zá-
padního světa, kde bylo rozšířené používání plastů normou. Plasty byly ovšem také 
používány, ale jen v	limitované podobě. Většinou se jednalo o PVC neboli igelit. Ten byl 
používán buď na celé obaly (mléko v	igelitovém sáčku) nebo na určité prvky obalu 
(pevnější plast u víček). 
 
Z	důvodu nedostatku materiálu byla také velmi důležitá recyklace v	podobě vratných 
lahví, jelikož nápoje byly podávány ve skleněných lahvích. Tento koncept existuje i do-
dnes, ale jeho důležitost byla snížena, protože mnoho produktů podle norem přešlo u 
obalů k	jiným materiálům. Asi nejvýznamnější jsou v	dnešní době vratné lahve u piva. 
Vyskytují se i jiné případy, ale jen v limitované formě. 

Obrázek 2-19 Příklad potravinových obalů za komunistického režimu v České republice 



Zdroj obrázku 2-20: 

https://www.foodsafetynews.com/2013/02/new-regulations-to-re-float-country-of-oriugin-labeling-
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Po sametové revoluci v	roce 1989 se obalový design přiblížil více k	obalům západního 
světa a v	dnešní době se design drží norem stanovených ve zbytku světa. 

2.2.5 Obaly ze začátku 21. století  

Poslední období, u kterého bude provedena analýza vývoje je počátek 21 století. 
Obecně je tato doba poznamenána rozšířením internetu. S	růstem popularity chytrých 
telefonů ho má skoro každý zákazník pořád k	dispozici. Zaměření na tuto dobu bude 
krátké, protože většina z	trendů a vývojů spadá do současných. Obecně lze shrnout, že 
se tato doba především zaměřuje více na environmentální šetrnost. S	tím lze také spo-
jit počátky vývoje bio materiálu. V	této části budou dále zmíněny určité regulace, které 
se zabývají obalovým designem. 
 
COOL a další obalové regulace 
V	tomto období přibylo mnoho nových regulací. Jednou z	nich je zákon COOL (Country 
of Origin Labeling), který přikazuje obchodníkům na obalech obeznámit zákazníky o 
místě původu potravin. Tento zákon se vztahuje na určité produkty z	kuřecího, kozího 
a jehněčího masa, ryb, ovoce a zeleniny. Hlavním teoretickým důvodem zavedení této 
regulace je vyšší zaručené bezpečí pro zákazníky. (US Department of Agriculture) 

 
Další velmi diskutované téma se zaměřuje na používání brand maskotů a postav na 
obalech potravin, které obsahují vysoké množství soli, cukru a tuku. Určité země jako 
například Velká Británie zakázaly používaní těchto dětských postav na nezdravých po-
travinových produktech, protože podporují obezitu u dětí. Z	toho lze vidět, že vznikají 
určitá omezení v	grafickém designu obalů. (Influence of food companies' brand 
mascots and entertainment companies' cartoon media characters on children's diet 
and health: A systematic review and research needs, 2014) 
 
Environmentální šetrnost obalů a Bio materiály 
Environmentální šetrnost obalů je v	dnešní době velmi důležitá. S	tím je spojené za-
měření na typy materiálů používané v obalech. Velký důraz je na použití materiálů, 
které jsou snadno recyklovatelné nebo sami pocházejí z	recyklace. Z	tohoto důvodu 
lze zaznamenat výrazné odstoupení od používání plastů v	obalech. Místo toho je 
snaha nahradit tento materiál environmentálně šetrnějšími alternativami. Tento větší 

Obrázek 2-20 Country of origin labeling (COOL)/ 
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důraz je viditelný i na samotném obalovém designu, kde jsou často k	vidění ikony 
recyklace a určitá vodítka, které ukazují, jak obal po použití co nejlépe recyklovat. V	ur-
čitých zemích světa je toto zaměření ještě přísnější, kde určité materiály jsou úplně 
zakázány. Jedním z	těchto příkladů je zákaz výroby a používání igelitových tašek. 
Obecně lze tedy říct, že obalový design je zaměřený na vytváření co nejnižšího množ-
ství nerecyklovatelného odpadu. Je také důležité zmínit, že čím dál více zákazníků si 
v	dnešní době vybírá firmy a značky, které se zapojují do ekologických praktik, a proto 
je používaní těchto více šetrných materiálů důležité i ve smyslu konkurenceschop-
nosti. (Plastic Packaging Technologies, 2020)
 
Při zaměření na environmentálně šetrnější materiály je také důležité se podívat na tak-
zvané bio materiály. Bio materiály lze jednoduše vysvětlit jako takové, které jsou vyro-
beny z	různých obnovitelných plodin místo	fosilních paliv. Jedním ze zástupců u 
těchto materiálů jsou bio plasty. Jak bylo zmíněno dříve, tyto plasty jsou vyrobeny 
z	obnovitelných materiálů místo petroleje. Jeden z	používaných materiálu je cukrová 
třtina. Teoreticky hlavní výhodou oproti normálním plastům by bylo snadnější rozlo-
žení tohoto materiálu. To by dále také umožnilo tvoření menšího množství odpadu 
díky snadnější recyklaci. Hlavní nevýhody spočívají v	rostlinném původu těchto mate-
riálů. Oproti normálním plastům má tento bio materiál limitovanou životnost. Další ne-
výhodu je možná reakce materiálu obalu s	produktem. Jeden z	populárních bio plastů 
je PLA (polyaktid). (ANTEC 2011 Plastics: Annual Technical Conference Proceedings, 
2011) 

2.3 Farmaceutický sektor 

Farmaceutický sektor bude dalším odvětvím, ve kterém bude analyzován vývoj 
obalů. Farmaceutický sektor je pododvětvím chemického průmyslu. Jako u ostatních 
průmyslů plní obal základní funkce, kde lze uvést například prezentaci, identifikaci a 
ochranu produktu. Obaly se u těchto produktů skládají většinou z	primárních a 
sekundárních obalů. Materiál a typ obalu je vybírán podle typu léku a jeho vlastností. 
V	tomto sektoru je ochrana produktu velmi důležitá, především protože degradace 
produktu by mohla vést k	vývoji toxických vlastností u léku, což by mohlo být velmi 
nebezpečné pro zákazníky. Obecně lze tedy říct, že standart obalů ve farmaceutic-
kém průmyslu je mnohem vyšší než u ostatních sektorů.
 
Materiály a hlavní typy obalů farmaceutického sektoru 
V	této další části budou analyzovány nejpoužívanější obaly farmaceutického sektoru. 
Jako první bude zaměření na lahve. Materiál většinou použitý na těchto obalech je 
buď plast nebo sklo. Tyto lahve jsou často zbarveny oranžově nebo světle hnědě. Je 
to především aby byly léky ochráněny před UV zářením. Tento typ balení je používán 
na solidní a tekuté léky. Dále bude zaměření na blistry. Tyto obaly jsou používané vět-
šinou na ochranu solidních léků, jako jsou tablety nebo kapsle. Blistry jsou tvořené 
z	plastu a hliníkové folie. Společně s	lahvemi je tento typ jeden z	nejvíce používaných 
obalů v	tomto sektoru. K	tomu lze ještě přidat, že je jeden z	nejefektivnějších tohoto 



Zdroj obrázku 2-21 
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sektoru, protože výroba obalu je velmi levná a vytváří relativně méně odpadu než 
ostatní typy. Sáčky jsou většinou používané na práškové léky. Ve většině případů jsou 
vyrobeny z	plastů a jsou jednorázovými obaly, kde každý sáček má v	sobě jen jednu 
dávku produktu. Ampule jsou malé nádoby, které jsou většinou využívány jako obaly 
malého množství tekutých léků. Tento obal je většinou vyráběn z	plastů nebo ze skla. 
Jsou většinou využívány na skladování jednorázových léků. (Meghmani Group, 2020)

 
Analyzovány budou dále hlavní materiály používané v	tomto sektoru a jaké jsou jejich 
výhody a nevýhody. Hlavní materiály, které jsou v	tomto sektoru používané jsou papír 
na sekundární obaly a sklo a plasty na primární. U jakých obalů jsou materiály použity 
lze evidovat v	minulém odstavci, kde je zaměření přímo na hlavní obaly používané 
ve	farmaceutickém sektoru. První bude zaměření na plasty. Plast je velmi lehkým ma-
teriálem, který je jednoduše tvarovatelný a přizpůsobitelný. Obaly vytvořené z	plastu 
jsou také velmi pevné a odolné. Hlavní nevýhodou tohoto typu materiálu je případná 
reakce plastu z	obalu se samotným lékem. Pří zaměření na sklo je evidentní jeho his-
torická tradice ve farmaceutickém sektoru. Tento typ materiálu má mnoho výhod. Je 
transparentní a také lehce tvarovatelný. Sklo je také lepší pro ochranu produktu, pro-
tože je inertní. To znamená, že má menší šanci, reagovat s lékem. Jak bylo zmíněno u 
lahví v	minulé část, tak lze sklo zbarvit například na světle hnědou barvu, aby obal 
chránil lék před UV zářením. Hlavní nevýhodu je váha ve velkém množství. Používání 
papíru v	tomto průmyslu je zcela standartní. Tento materiál je především určen pro 
sekundární obaly jako krabice, které slouží jako další ochrana primárních obalů. 
(Origin Pharma Packaging) 
 
Regulace obalů farmaceutického průmyslu 
Farmaceutický sektor je jeden z	nejvíce regulovaných v	oblasti obalového designu. Je 
to především kvůli důležitosti obalů v	tomto sektoru. Tyto specifické regulace určují 
speciální obaly pro většinu léků za účelem ochrany zákazníka. Existují především, 
protože léky mohou být v	určitých situacích jedním z	nejbezpečnějších produktů na 
trhu. Špatné nebo zavádějící značení produktu by mohlo znamenat hrozbu pro zá-
kazníky. Každý rok jsou zaznamenány určité případy, kde jsou pacienti obětmi podání 

Obrázek 2-21 Příklad obalů farma. sektoru: Blistry (primární) a papírová krabička (sekundární) 
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špatných léků. Tyto chyby jsou většinou způsobeny podobností obalů nebo jeho zna-
čení k požadovaným lékům. Aby se těmto chybám zamezilo, tak se každým rokem 
jedná o nových trendech, které by mohly tento problém řešit. Na obalech tohoto sek-
toru musí být uvedeny přesné dávky, které jsou pro zákazníky bezpečné, jelikož ne-
správné použití produktu může být pro zákazníky velmi nebezpečné. Do regulací far-
maceutických obalů také řadíme určité prvky, které chrání děti před omylnou kon-
zumací produktů. Na řadu jejich současných adaptací bude zaměření v	současných a 
budoucích trendech farmaceutického sektoru. Další standartní regulace požadují 
také datum trvanlivosti. (Yam, 2009)
 
Předpisy pro farmaceutické výrobky vyžadují předprodejní schválení. To znamená, že 
výrobce léků musí regulatorním orgánům jako například FDA poskytnout důkazy o 
bezpečnosti produktu a jestli splňuje veškeré vystavené podmínky. Je tedy důležité 
naznačit, že obal je regulacemi považován jako část léku. Tyto regulace obsahují na-
příklad testy stability léku v obalu, ve kterém je propagován. Když si výrobce obalu 
případně přeje obal změnit pro daný lék, tak musí znovu podstoupit celý farmaceu-
tický produkt dříve zmíněný test. (Selke, a další, 2016) 

2.3.1 Historie typů obalů ve farmaceutickém sektoru 

Obecná historie obalů farmaceutického sektoru je velmi rozsáhlá. Už od starověku ti, 
co vytvářeli léky a další medicínu, se museli potýkat s	potřebou konzervace a jejich 
skladování. Asi úplně nejstarší dokumentované obaly na léky lze evidovat ve	starově-
kých civilizacích, kde byly používané především primitivnější nádoby. Přes historii se 
poté dále vystřídalo mnoho dalších typů medicínských obalů. Tato kapitola se bude 
zaměřovat na historii hlavních obalů používaných v	dnešním farmaceutickém sektoru. 
Těmi tedy myslíme především primární obaly jako lahve, blistry a ampule.  
 
Medicínské lahve 
Prvním analyzovaným typem obalů budou medicínské lahve. Z	moderních typů pri-
márních obalů jsou tyto jedny z	nejstarších. Používání medicínských lahví lze evidovat 
od 17. nebo 18. století. Tyto obaly byly vyráběny ze skla a byly v	mnoha hlediskách vý-
hodné. Byly odolné, nepropustné a velmi přizpůsobivé pro různé potřeby výrobců léků. 
Výroba těchto brzkých medicínských lahví byla drahá. Samotné obaly byly těžké a hro-
zilo u nich určité riziko, že se rozbijí nebo se	nějakým způsobem poškodí. Později bě-
hem průmyslové revoluce byly medicínské lahve zdokonaleny, což je spojeno přede-
vším se zlepšením sklářství. Tento vývoj také snížil cenu výroby těchto obalů, a proto 
se popularita používání ještě zvýšila. Další velký vývoj přišel ve 40. letech 20. století, 
kdy lze evidovat počátek používání prvních typů plastových medicínských lahví ve far-
maceutickém průmyslu. Ze začátku byly používané méně než skleněné lahve, poté co 
se ale výrobní proces zefektivnil, tak začaly konkurovat popularitě tohoto tradičního 
typu. V	dnešní době tento nový typ nahradil skoro úplně skleněné lahve a pro většinu 
léků jsou používány plastové lahve. (Comar, 2017)
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Na dnešním trhu lze vidět mnoho přizpůsobení tohoto typu obalu. Předepsané léky 
jsou spíše ve skleněných lahvích a léky nebo vitamíny prodávané přes pult v	lékárnách 
jsou většinou v	plastových. Dále jsou tyto nádoby použity pro kapalné léky, kde spíše 
převažují skleněné obaly. 
 
Blistry 
První použití blistrů lze zaznamenat v	60. letech 20. století. Blistry byly koncipovány 
kvůli potřebě vhodného obalu pro nový typ léku. Tím byla orální antikoncepce. Většina 
stávajících obalů v	této době nemohla efektivně potřeby těchto prášků splnit. Po 
úspěšném použití blistrů na tomto typu léku byl uznán jeho potenciál pro jiné typy 
solidních farmaceutických produktů. Tento typ umožnil jednoduší řízení dávek léků pa-
cientem, protože si mohl zkontrolovat přesně kolik už léku zkonzumoval. To samo o 
sobě zvýšilo míru, ve které se řídí pacient pokyny od lékařů. Kromě toho mají blistry 
mnoho dalších výhod. Použití obalů je jednoduché a hned na první pohled je evidentní, 
když je obal porušen. Pro produkt také zajištuje obal účinnou obranu a pomáhá dodr-
žet jeho stabilitu a integritu. Blistry jsou výhodné i pro výrobce obalů, protože jsou 
velmi levné a jednoduché na výrobu. Na výrobu jsou používaný specifické stroje, které 
nazýváme „Blister Machine“. Ty dokážou rychle zabalit velké množství léků do tohoto 
typu obalů. Blistry také vytváří převážně méně odpadu než ostatní typy farmaceutic-
kých obalů. V	dnešní době je tento typ jedním z	nejvíce používaných obalů. Role blistrů 
je především významná na Evropském farmaceutickém trhu, kde jsou jedním z	nejvíce 
používaných obalů u většiny léků. (Weber, 2006) 
 
Ampule 
Krátké zaměření bude věnováno ampulím. Tento typ obalů byl vynalezen v	roce 1890 
francouzským vynálezcem Stanislausem Limousinem. Byly vynalezeny za účelem skla-
dování sterilních roztoků, které jsou náchylné na kontaminační látky ve vzduchu. V	mo-
derním farmaceutickém průmyslu obsahují ampule většinou látky, které budou paci-
entům podávány injekčně. Jako zajímavost lze uvést, že je tento typ používán i napří-
klad v	kosmetickém sektoru, kde je často využit na vzorky produktů. (Bell-Young, 2021) 

2.4 Kosmetický sektor 

V	současné době jsou kosmetické produkty nezbytnou částí každodenního života. 
Kosmetický sektor je pododvětvím chemického průmyslu. Jako u ostatních průmyslů 
plní základní funkce, kde lze uvést například prezentaci, identifikaci a ochranu pro-
duktu. 
 
Materiály a hlavní typy obalů kosmetického sektoru 
V	této části budou krátce analyzovány materiály používané v	kosmetickém průmyslu 
a budou u nich uvedeny určité výhody a nevýhody. Hlavními materiály u primárních 
obalů v	tomto sektoru jsou sklo, plasty a kovy. U sekundárních převažuje ve většině 
případů papír.  
 



Zdroj obrázku 2-22:  
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První bude zaměření na plasty. Plasty jsou jako v	ostatních průmyslech používané u 
nejvíce různých produktů. Mezi hlavní výhody plastu řadíme jeho váhu, odolnost a 
lehkou tvarovatelnost. Díky své lehké váze a odolnosti je velmi jednoduchý na pře-
pravu. Hlavní nevýhodou je možná chemické reakce mezi obalem a produktem, který 
drží. Dále je také propustný pro vodní páru a další plyny. Další bude krátce analyzo-
vané sklo. Sklo je používáno především na obalech různých laků na nehty a parfémů. 
Mezi hlavní výhody skla lze řadit transparenci, inertnost a odolnost tohoto materiálu. 
Hlavními nevýhodami jsou váha materiálu a možnost jeho rozbití. Jako poslední bude 
zaměření na kovy používané v	kosmetickém průmyslu. Hlavními používanými kovy 
v	tomto průmyslu jsou hliník, nerezová ocel, cín a hliníkové slitiny. Tyto materiály jsou 
používány většinou u obalů rtěnek a sprejových deodorantů. Dále jsou také často po-
užívány u exklusivních dárkových obalů. Mezi hlavní výhody kovových obalů řadíme 
jejich lehkost a odolnost především proti světlu, vlhkosti a plynům. Hlavní nevýhodou 
je cena v	porovnání s	ostatními materiály a možnost, že se do produktu dostanou ko-
vové částice. Využití materiálů u sekundárních obalů je zcela standartní, kde je papír 
využit především na krabice. (TRENDS IN COSMETIC PACKAGING: A REVIEW, 2017) 

V	této části budou uvedeny hlavní obaly používané v	kosmetickém sektoru. První 
bude zaměření na sklenice. Tento typ obalu je používán většinou na gely a masti. Ve 
většině případů je vyroben z	plastů nebo ze skla. Plechovky spreje jsou používané 
především na deodoranty a na laky na vlasy. Jak je evidentní z	názvu, tak jsou vyrá-
běny z	kovů. Lahve mají mnoho různých aplikací v	kosmetickém průmyslu. Jsou vyrá-
běny většinou ze skla a plastů. Jedním z	hlavních použití tohoto typu je jako obal na 
parfémy. Dále jsou lahve používané třeba na mýdla a další produkty. Tuby jsou větši-
nou obalem různých krémů a jsou vyrobeny z	plastů. 

2.4.1 Historie typů obalů v	kosmetickém sektoru 

V	této části bude analyzován vývoj určitých obalů používaných v	kosmetickém sektoru. 
Zaměření bude především na historii specifických aplikací obalů, a tedy budou vyne-
chány obecné vývoje obalů.  
 

Obrázek 2-22 Ukázka obalů kosmetického sektoru 



Zdroj obrázku 2-23:  
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Parfémové lahve 
Lahve jsou jedním z	nejpoužívanějších typů obalů na trhu. Mají mnoho různých speci-
fických využití. V	této části bude analyzován vývoj parfémových lahví, jelikož tento typ 
je jeden ze specifických aplikací v	kosmetickém sektoru. 
 
Úplně první předchůdce parfémových lahví lze nalézt ve starověkém Egyptě, kde ná-
doby se silnou vůní byly nalezeny ve hrobkách faraonů. Počátky moderního stylu par-
fémových lahví lze evidovat během Průmyslové revoluce, kdy francouzský parfémový 
průmysl začal být světoznámý. Díky tomu se rozšířilo zaměření na výrobu elegantních 
a sofistikovaných parfémových lahví, které by dokázaly přesvědčit zákazníka ke koupi. 
Francouzský sklář René Lalique pomohl vést parfémový průmysl do moderního světa 
na počátku dvacátého století a navrhl parfémové lahve pro Françoise Cotyho a další 
slavné výrobce parfémů. Ve dvacátém století dále přišla revoluce, kdy parfémy už ne-
byly určeny jen jako produkt pro bohaté. S	touto změnou začaly být používané jedno-
duší lahve a designy, aby zákazníkům ukázaly, že se jedná o produkty nižší cenové sku-
piny. V	druhé polovině 20. století se dále dramaticky rozšířil parfémový trh, kde se ši-
roké spektrum produktů dále odráží na množství různých typů parfémových lahví. Do 
dnešní doby tento vývoj pokračuje a na současném trhu lze vidět mnoho různých za-
jímavých parfémových lahví. (Downie, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2-23 Ukázka parfémové lahve z první poloviny 20. století 
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3 Současné a budoucí obalové trendy 
V	této části budou hlavním zaměřením současné a budoucí obalové trendy. Jako 
v	minulé kapitole budou trendy rozděleny podle určitých odvětví. Je to z	důvodu od-
lišného vývoje mezi odvětvími, ale také protože určité odvětví mají více dramatický 
vývoj než jiné. V	určitých odvětvích je dále důležitost obalů větší než v	ostatních, a 
proto je vhodnější toto rozdělení znovu provést. Zaměření bude například na nové 
technologie a materiály použité v	obalech nebo na vývoj určitých prvků obalového 
designu. Na konci této části bude také zmíněno, jak pandemická krize ovlivnila vývoj 
trendů v	oblasti obalů. Jako poslední bude proveden náhled na dopad pandemické 
krize na obalový průmysl a jakým způsobem se bude do budoucna vyvíjet. 

3.1 Obecné obalové trendy 

Před zaměřením na trendy určitých dříve definovaných sektorů budou krátce analyzo-
vány vlivy a obecné obalové trendy. Zkoumání těchto vlivů bude provedeno na bázi 
mírně modifikované PESTLE analýzy. Určité části jako legislativní a politické vlivy budou 
tedy například sloučeny do jedné. 

3.1.1 Obecné faktory ovlivňující obalové trendy 

Před zaměřením na jednotlivé části vlivů budou nejdříve zmíněny obecné faktory, 
které ovlivňují obalové trendy v	současné době.  

 
Asi nejvíce významným obecným faktorem je zaměření na environmentální dopad 
obalů. To se týká především dopadu obalového odpadu na životní prostředí nebo po-
stupného nedostatku nových surovin. Z	tohoto důvodu jsou při zaměření na obaly dů-
ležité určité aspekty cirkulární ekonomiky. Zde lze zmínit především recyklaci. Lze spe-
kulovat, že může být důležitým nástrojem k	řešení obou hlavních problémů. Recyklací 
může být redukováno množství obalového odpadu, což po zpracování starých obalů 
dále dokáže teoreticky uspokojit poptávku po nových surovinách. Asi ze všech vlivů se 
environmentální dopad promítá nejvíce do legislativy o obalech. 

 
Dalším velmi aktuálním obecným vlivem je pandemická krize spojená s	virem COVID-
19. Tato krize velmi radikálně změnila potřeby obalového sektoru. Přesnější informace 
o dopadech na obalový sektor budou specifikovány v	poslední části kapitoly tři.  

 
Poslední obecný faktor, který lze zmínit je digitalizace trhu. To se promítá například 
rozšířením e-commerce a sociálních médií. Jak se promítá e-commerce v	obalech 
bude popsáno v	této kapitole. Využití sociálních sítí bude popsáno u trendů kosmetic-
kého sektoru. S	digitalizací je také blízce spojen pojem Průmysl 4.0. Tento koncept je 
jeden z	nejdůležitějších trendů v	současné době. 
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3.1.2 Politické a legislativní vlivy 

V	této části bude zaměření především na regulace Evropské Unie, které se týkají přímo 
obalového designu. Prvním základním pravidlem je limitování spotřebovaného mate-
riálu při výrobě. Při této limitaci musí být, ale ovšem dodrženy veškeré podmínky spo-
jené s	bezpečností, hygienou a přípustností obalu. Obaly a jednotlivé obalové prvky 
musí být vyrobeny z	materiálů, které neobsahují žádné škodlivé látky. Jako poslední 
lze u obecného obalového designu zmínit, že obaly musí být designované tak, aby 
mohly být případně znovu použitelné. Jestli tomu není možné, tak je vhodnější, aby 
byly obaly tvořeny z	materiálů, které jsou co nejlépe recyklovatelné a případně i biolo-
gicky rozložitelné. (EUR-lex, 2020) 

 
Dále se obecně obaly drží základních informačních norem, které jsou zadány regula-
cemi. Na obalu musí být tedy veškeré informace o produktu jako například nutriční in-
formace a upozornění, zda produkt neobsahuje určité nebezpečné látky. Dále nesmí 
být obecně obaly klamavé a musí obsahovat jméno produktu. 

 
Určité typy produktů mají dále také své specifické regulace a podmínky, podle kterých 
musí být obalový design přizpůsoben. V	předchozí části této práce byla uvedena na-
příklad regulace COOL, která vyžaduje, aby na určitých potravinách bylo uvedeno místo 
původu. 
 
Evropská Unie chce dosáhnout určitých cílů v	recyklaci obalového odpadu. Jedním 
z	těchto cílů je, aby v	roce 2025 bylo recyklováno alespoň 60 % váhy veškerého obalo-
vého odpadu. Při podrobnějším zaměření na tento cíl lze evidovat, že jednotlivé oba-
lové materiály mají odlišné procentuální hodnoty váhy, kterých musí dosáhnout. Envi-
ronmentálně šetrnější materiály jako dřevo mají tyto hodnoty nižší, na rozdíl od rozší-
řenějších materiálů jako jsou například papír a plasty, u kterých může být cíl až trojná-
sobný. (EUR-lex, 2020) 

3.1.3 Ekonomické vlivy 

Jako první z	ekonomických vlivů lze zmínit určité omezení v	používaní určitých materi-
álů. U těchto omezení začneme se speciálními daněmi, které se vztahují k	specifickým 
materiálům. Nyní bude zaměření na novou navrženou daň na plasty ve Spojeném krá-
lovství. Jednoduše lze tento návrh vysvětlit tak, že společnost by musela platit daň, 
když by obaly neobsahovaly alespoň 30 % recyklovaných plastů. To by se vztahovalo 
jak na obaly vyrobené ve Spojeném království, tak i na importované plastové obaly. 
Tato daň by mohla začít být používaná v	roce 2022. Mohla by značit počátek vlny dal-
ších materiálových omezení, pomocí kterých by mohl být redukován dopad obalového 
odpadu na životní prostředí. (Government Digital Service, 2020) 
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Tyto materiálové omezení se mohou také projevit v	jiných způsobech. Zde lze uvést 
například igelitové tašky. V	současné době je igelitová taška dražší než environmen-
tálně šetrnější varianty jako třeba tašky z	papíru. Toto zvýšení ceny obecně snižuje po-
ptávku po tomto typu obalu a zvyšuje tedy poptávku po papírové alternativě. Dále lze 
zmínit, že v	určitých zemích je úplný zákaz používaní typů obalů, které obsahují škod-
livé materiály pro životní prostředí 
 
Dále lze uvést, že jsou obaly čím dál více přizpůsobovány e-commerce. Obecně lze 
stanovit, že jsou obaly přizpůsobeny pro efektivnější ochranu a přepravu produktu. To 
se může projevit například v	redukování velikosti a výběru pevnějšího materiálu pro 
obal. E-commerce je především populární kvůli aktuální pandemické situaci. 
 
Pojem velmi blízce spojený s	e-commerce je Frustration Free Packaging. Na rozdíl od 
klasických obalů je tento typ přímo designován pro e-commerce. Jak je evidentní z	ná-
zvu, tak se tento typ pokouší o redukování problému spojenými se	zacházením s	balí-
kem v	domácnosti. Významným průkopníkem tohoto konceptu byla společnost Ama-
zon. Jelikož je v	současné Amazon největší e-commerce platformou na světe, tak lze 
konstatovat, že je normou pro zavedení tohoto konceptu. Při zaměření na příklad Ama-
zon lze definovat tento typ balení jako takový, který neobsahuje zbytečné kroky navíc. 
Amazon poskytuje specifické obaly, které jsou připraveny na e-commerce. Při náhledu 
na klasické obaly je evidentní, že je u produktu zbytečné množství použitého materiálu 
navíc. Kromě obalu, který přímo drží produkt, je přidaná při zaslání další obalová vrstva. 
Tou je další krabice. Na rozdíl od toho jsou obaly spadající pod koncept Frustration Free 
Packaging designovány tak, že obsahují jen jednu vrstvu, čímž je myšlena jen jedna 
krabice. Tento obal neobsahuje žádné prvky, které by přispěly k	problémům při oteví-
rání obalu a zabíraly zbytečné množství času navíc. Tím, že tyto prvky neobsahuje, dále 
redukuje množství vytvořeného obalového odpadu. Dalšími významnými výhodami je 
redukování váhy a obecné velikosti balíku. Nelze také opomenout, že společnost Ama-
zon o těchto obalech tvrdí, že jsou vytvořené 100 % z	recyklovaných materiálů. (Seller 
Labs, 2021) 

Obrázek 3-1 Frustration Free Packaging 
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3.1.4 Sociální vlivy 

Při zaměření na sociální vlivy ovlivňující obaly je důležité se zamyslet nad tím, že zá-
kazníci přemýšlí nad produkty jinak. Čím dál větší podíl spotřebitelů bere v	potaz, jaký 
efekt mají produkty, které kupují na životní prostředí. Recyklace je každodenní částí 
života velkého podílu spotřebitelů. Toto myšlení se dále tedy i promítá do praktik oba-
lového designu. Například se používají varianty plastů, které jsou jednodušší na 
recyklaci. Tyto obaly mají často označení, že jsou biologicky rozložitelné. Dále se na 
obalech často objevují určité instrukce, které radí, jak obal co nejlépe recyklovat. Na 
obalech je často také zmíněno, že jsou vyrobeny z	určité části z	recyklovaných materi-
álů. Dále se také kvůli tomuto myšlení na trhu objevuje čím dál více případů znovupo-
užitelných obalů. 
 
Lze také evidovat přesun k	více jednoduchému obalovému designu. Je to především 
za účelem snížit využití materiálu, s	čímž je dále následně spojen lehčí recyklační pro-
ces.
 
Dnešní společnost se také čím dál více zaměřuje na zdravý životní styl. Například v	po-
travinářském sektoru lidé vyžadují potraviny, které obsahují minimální množství doda-
tečných látek.  

 
Obecně je také životní styl zákazníků v	současné době velmi rušný, což se může v	ur-
čitých aspektech taky promítat do obalového designu. 

 
Důležitou součástí marketingu dnešní doby je budování dlouhodobých vztahů mezi 
společností a zákazníkem. Jedním způsobem, jak lze budování vztahu podpořit, je po-
skytnout zákazníkovi co nejlepší zkušenost. Velká část zákazníků chce vědět, že je spo-
lečnost považuje za jedince, a nejen za čísla. Kvůli tomu se na trhu objevují způsoby, 
pomocí kterých si zákazník může ovlivnit produkt a přizpůsobit ho svým očekáváním. 
Jednou z	možných aplikací tohoto konceptu je tvoření personalizovaných obalů. Pří-
klady určitých aplikací budou viditelné v	sekci s	trendy potravinářského sektoru. 

3.1.5 Technologické vlivy 

S	pokrokem technologií lze evidovat	komplexnější používání takzvaných inteligent-
ních obalů. Ty mohou být použity v	mnoha způsobech, u kterých převládají dodatečné 
informační funkce pro zákazníka. Obecně se skládají ze	senzorů, kódů a jiných obalo-
vých prvků. Podrobnější zaměření na tento koncept bude provedeno v určitých	odvět-
vích, ve kterých jsou inteligentní obaly využívány.  
 
V	současné době lze evidovat také určité pokroky ve vývoji bio materiálů. Ty by mohly 
nahradit v	budoucnu stávající klasické materiály. Asi nejvýznamnějším typem z	této 
skupiny jsou bio plasty, které by mohly nahradit klasické plasty. Jednou z	hlavních 
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výhod těchto materiálů je především biologická rozložitelnost. Aplikace těchto mate-
riálů do obalů budou uvedeny ve specifických odvětvích.  
 
Při zaměření na technologické vlivy nelze opomenout Průmysl 4.0. Jeden z	hlavních 
konceptů s	ním spojeným je IOT. IOT lze vysvětlit jako systém ve kterém mezi sebou 
stroje a další věci komunikují pomocí výměny dat. Umožňují jím to určité prvky, jako 
jsou senzory, čipy a další nosiče dat. (Aeris) Toto propojení lze v	současné době evido-
vat v	mnoha různých provedeních. IOT je používáno ve výrobě, skladech, a dokonce i 
v	domácnostech. Nahlédnutí na využití toho systému bude uvedeno u doporučení 
obalového designu.  
 
Dále se u technologických vlivy lze zaměřit na možnost využití nových výrobních tech-
nologií v	procesu výroby a obalového designu. Zde lze specificky zmínit případný po-
tenciál technologie 3D tisku. Tato technologie by mohla být velmi silným nástrojem při 
navrhování obalů, kde může být aplikována pro vytvoření prototypů obalů. Dále lze 
také spekulovat o využití 3D tisku v	hromadné výrobě obalů. Zde ale zatím pořád čelí 
mnoha překážkám, kde lze jako příklad uvést vysokou cenu v	porovnání se standart-
ními používanými metodami. 

3.1.6 Environmentální vlivy 

Při zaměření na environmentální vlivy je opět velmi důležitým tématem environmen-
tální šetrnost. Obecně jsou preferované environmentálně šetrnější obaly. Ty lze defi-
novat jako takové, které v	produkci spotřebují co nejméně nových surovin a energie a 
po využití produktu vytvoří co nejméně obalového odpadu. Z	toho vychází dále velký 
důraz na recyklaci a používání takových materiálu, které jsou co nejjednodušeji 
recyklovatelné. K	tomu lze zařadit i používání nových biologicky rozložitelných mate-
riálů.
 
Při zaměření na environmentální vlivy nelze také opomenout další faktory jako jsou 
například spotřeba energie a vytvořený odpad při výrobě. Nedostatek surovin je taky 
jedním z velkých témat současné doby. Lze spekulovat, že se to dále promítá do čím 
dál jednoduššího obalového designu. Řešením na nedostatek surovin je obecně brána 
například recyklace. 
 

Obrázek 3-2 Ukázka obalu vytvořeného pomocí 3D tisku 
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Dále lze zde zmínit i například znovupoužitelné obaly. Pomocí tohoto typu je možné 
redukovat spotřebované materiály na výrobu, protože zákazníkovi zůstane jeden obal, 
který bude s	produktem opakovaně používat. Na aplikace tohoto konceptu bude za-
měření v	určitých odvětvích. 

3.2 Herní sektor 

U herního průmyslu bude zaměření především na přechod od fyzických médií k	digi-
tálním. To by znamenalo úplnou ztrátu hodnoty obalů u her.  

3.2.1 Argumenty přesunu od fyzických médií k digitálním 

Tento vývoj už má určitý základ v	deváté generaci, kdy jsou ve velkém množství pro-
dávané konzole bez mechaniky na disky. U těch je možné jen stahování her z	poskyt-
nutého obchodu v	systému konzole.  
 
Jedním z	hlavních argumentů pro tento přesun je místo. Při vlastnění velkého množství 
fyzických kopií her zabírá skladování mnoho místa. Jediným limitem na digitálních 
konzolích je místo na disku, kde uživatel po vymazání může produkt lehce znovu stáh-
nout, kdyby potřeboval místo pro jiné položky.  
 
Dále musí být analyzována také ochranná funkce obalu. Jednou z	hlavních nevýhod je 
křehkost disků. Poškrábaní disku je jednoduchý způsob, jak zničit hru. Špatné zajištění 
disku může vést ke zničení produktu ještě v	obalu. Další výhodou by byla eliminace 
případného obalového odpadu z	herních krabic. Herní obaly jsou většinou vyrobeny 
z	plastů. Redukování množství by zmenšilo dopad na životní prostředí způsobeno 
obalovým odpadem.  
 
Dále musí být bráno v	úvahu zjednodušení nákupního procesu při argumentování pře-
sunu k	digitální distribuci. Možnost získání her přímo v	domácnosti odstraňuje pro-
středníka, jako jsou herní kamenné obchody. Jediný aspekt, který ovlivňuje rychlost 
obstarání hry v	tomto případě je internetového připojení. V	dnešní krizové virové době 
je tento styl pořizování her velmi populární, protože se zákazník nemusí vzdalovat 
z	bezpečí svého domova, aby si užil produkt. Digitální distribuce také umožňuje auto-
matické stahování před datem vydání hry, aby byl produkt připraven přímo v	moment, 
kdy má vyjít. Toto pohodlí nemohou kamenné obchody poskytnout.  
 
Na herním trhu také začíná být zpopularizovaný systém streamingu her. To dává zá-
kazníkům možnost hrát přes dálkové sdílení, což umožňuje hraní her bez potřeby je-
jich stáhnutí. Je ale důležité poznamenat, že tento způsob hraní je vhodný jen pro je-
dince se silným internetovým připojením přes LAN kabel, protože zkušenost se slabým 
není ideální kvůli častým zásekům a jiným technickým problémům. 
 



Zdroj dat grafu 1: 

https://www.statista.com/statistics/190225/digital-and-physical-game-sales-in-the-us-since-2009/  
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Když je dále například analyzován americký herní trh, tak je evidentní přesun od fyzické 
distribuce k	digitální. Na grafu lze tedy evidovat postupný přesun od fyzických k	digi-
tálním hrám. Lze vidět, že po představení konceptu digitálních storefrontů na konzo-
lích a počítačích v	sedmé generaci se distribuce pomalu přesouvá k	většinové digitální.  
 

Přesun od fyzických médií má také určité nevýhody. Jelikož při procesu nákupu her 
zákazníci vynechávají klasický prostřední krok, kde jdou do herního obchodu, aby pro-
dukt získali, tak to znamená celkové snížení tržeb pro tyto obchody. Dále je problém 
s	možnou ztrátou zakoupených her. Aby fungovala digitální distribuce her, tak musí 
fungovat servery digitálních storefrontů. Když tyto servery přestanou fungovat, tak ne-
existuje skoro žádný způsob, jak sehnat své zakoupené hry. Tento případ lze evidovat 
například u digitálního storefrontu konzole Wii, kde v	současné době nelze stáhnout 
zakoupené hry. Dále je cena her o něco vyšší digitálně než u fyzických kopií. Problé-
mem může být také potřeba připojení konzolí k	internetu. U fyzických konzolí stačí hru 
jen zakoupit a nainstalovat, kde je následně připravena k	hraní. Uživatelé s	pomalejším 
internetem mohou na hru čekat mnohem déle, než by trvala obyčejná návštěva klasic-
kého herního obchodu.  
 
Zajímavým faktem je, že na trhu se vyskytují firmy, kteří se snaží udržet starý styl herní 
distribuce. Zde lze uvést například společnost Limited Run Games. Ta se zabývá tím, že 
hrám dostupným jen digitálně vytvoří limitované fyzické vydání. Většinou se jedná o 
nezávislé herní projekty, které jsou ve většině případů distribuovány jen digitálně kvůli 
předpokládanému rozsahu tržeb. Je to především kvůli celkem limitovanému množ-
ství zákazníků, které tento typ her zajímá. 
 
Přesun k	digitální distribuci her také dále podporuje velikost mobilního herního trhu. 
V	současné době je mobilní trh velmi významnou částí herního průmyslu. Zákazník ne-
potřebuje k	hraní žádný další herní přístroj kromě svého telefonu. Z	tohoto důvodu je 
hraní na mobilech velmi populární. Jediným způsobem, jak lze na telefonech získat hry, 
je přes digitální storefronty. 
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3.3 Potravinářský sektor 

V	této části budou uvedeny budoucí a současné obalové trendy v	potravinářském sek-
toru. Jeden ze základních vlivů, pod který budou spadat určité prvky a materiály, je čím 
dál větší zaměření na environmentální šetrnost. Jak lze evidovat v	minulých kapitolách, 
tak jednou z	priorit při zaměření na tento cíl je snížení obalového odpadu. Dále se 
trendy často zabývají, jak zákazníkovi poskytnout další informace navíc a jak případně 
zlepšit jeho zkušenost s	produktem. 

3.3.1 Jedlé obaly 

Potřeby dnešních spotřebitelů změnily globální trh. Je čím dál větší poptávka po více 
kvalitních přírodních potravinách na trhu. Jeden z	aspektů, kde se tento sentiment pro-
mítá, jsou zrovna obaly. Každým dnem roste poptávka po obalech, které jsou environ-
mentálně šetrnější. Z	tohoto důvodu se na trhu vyskytuje čím dál více adaptací bio ma-
teriálů. Jedním z nejběžnějších typů, který lze nalézt na dnešním trhu je PLA (Polyaktid), 
který spadá pod bio plasty.  
 
Jednou z	nevýhod většiny bio plastů současné doby je to, že mohou být rozloženy pře-
devším jen v	průmyslových kompostárnách. To znamená, že kdyby se obal z	bio plastů 
dostal například do oceánů, tak zůstane z	velké části nerozložitelný. Většina typů bio 
materiálů má také své vlastní omezení. I přes tyto nedostatky jsou bio materiály důle-
žitým zaměřením ve vývoji obalů. Jedlé obaly se také řádí do bio materiálů. Jsou velmi 
významným trendem, protože se pokouší vyřešit nedostatky bio materiálů v	oblasti 
rozložitelnosti. (Gibbens, 2018) 
 
Jedlé obaly lze definovat jako takové, které využívají jedlé sloučeniny jako například 
proteiny, polysacharidy, lipidy, pryskyřice nebo jiné jedlé složky pocházející z různých 
obnovitelných zdrojů. Obaly jsou designovaný tak, aby byly konzumovány společně 
s	potravinou nebo následně po konzumaci dané potraviny. Z	toho také vyplývá jako u 
ostatních bio materiálů, že jsou jedlé obaly biologicky rozložitelné pomocí komposto-
vání nebo jiných metod. Jedlé obaly se obecně skládají z jedlých filmů, listů, potahů a 
sáčků. (Edible Packaging Materials, 2010) Je důležité stanovit rozdíl mezi prvními třemi 
typy jedlých obalů. Obaly z	filmů a listů jsou vyrobeny odděleně od produktu, kde jsou 
až následovně umístěny na	potravinu. Na rozdíl od toho jsou potahy aplikovány přímo 
na povrch potraviny. To znamená, že obal nemůže být od produktu oddělen. Je důle-
žité zmínit, že jedlé obaly mohou fungovat hlavně jen v	potravinářském sektoru, pro-
tože produkty ostatních sektorů nejsou pro tento typ vhodné. (Johannes, 2020) 
 
Jedlé obaly mají určité výhody a nevýhody. Asi hlavní možnou výhodou by byla redukce 
obalového odpadu díky konzumaci obalu s	produktem. To by znamenalo obecné re-
dukování množství obalového odpadu. I když zákazník případně obal nezkonzumuje, 
tak je nadále možné ho recyklovat v	průmyslových kompostárnách. Další výhodu je to, 
že materiály jsou udržitelné na rozdíl od většiny zavedených typů.



Zdroj obrázku 3-3: https://www.notpla.com/products-2/ 61 

Jedlé obaly také mohou obohatit produkt v	určitých způsobech a zvednout jeho hod-
notu. Jedlý obal může být například designován tak, aby amplifikoval vzhled produktu. 
Pro tuto situaci by byly použity především jedlé potahy, které mohou být designovaný 
tak, aby například přidaly lesk, anebo upravily barvu produktu. Také mohou být jedlé 
obaly dále designovaný tak, aby obohatily chuť produktu. Jedlé obaly také mohou pro-
dloužit trvanlivost potravin. Například u potahů chrání produkt před vlhkostí, mikro 
bakteriemi a dalšími aspekty, které mohou poškodit produkt a zkrátit jeho životnost. 
Dále u ovoce mohou zlepšit strukturální integritu. To znamená, že se pomaleji zkazí. 
(Edible Packaging Materials, 2010) 
 
Tento koncept má velký potenciál. Aby byl úspěšný, tak záleží, jestli ho spotřebitelé 
správně přijmou. Obavy ohledně bezpečí obalů, přidané ceny a jiných faktorů musí být 
vyřešeny. Dále musí být kladen důraz, aby byl jedlý obal kvalitní a přidal na zkušenosti 
zákazníka svou chutí nebo jinými vlastnostmi. Musí být také kladen důraz na to, že 
jedlé obaly mohou představovat problémy pro citlivé skupiny spotřebitelů s alergiemi 
nebo jinými kulturními a náboženskými omezeními. (Edible Packaging Materials, 2010) 
 
Jedlé obaly jsou pořád daleko od rozšířeného komerčního vydání na trh, a proto je	v	
této části považován jen jako nový originální koncept, který byl adaptován určitými 
specializovanými výrobci. V	současné době jsou jedlé obaly zkoumány především jen 
v	laboratořích a jejich vysoká cena je dělá nevhodnými pro širokou distribuci na trhu. 
Dalším problémem s	jedlými obaly je jejich limitovaná životnost na rozdíl od ostatních 
obalů. Výrobci potravin požadují, aby jejich produkty měly delší trvanlivost a jedlé 
obaly to zatím nemohou zaručit. Jedlé obaly dále musí být regulovány jako potraviny, 
ale také jako obaly. Důležité je také předvídat, že k těmto stávajícím regulacím budou 
přidány specifické přímo pro jedlé obaly. Tento koncept má velký potenciál, a proto je 
důležité, tyto možné problémy dalším výzkumem vyřešit. I přes to bude v	této části 
zaměření na určité adaptace tohoto konceptu. (Edible Packaging Materials, 2010) 

Obrázek 3-3 Ooho! jedlé kapsle 



Zdroj obrázku 3-4:  

https://www.nanopack.eu/2018/02/09/future-packaging-already/intelligent-packaging/ 
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Jednu z	adaptací, kterou lze uvést je obal „Ooho!“ od společnosti Skipping Rock Labs. 
Jedná se o flexibilní obal na různé nápoje nebo omáčky. Tento obal je většinou ve 
formě kapslí, které jsou naplněné produktem. Je vyroben z	materiálu NotPla. Tento ma-
teriál je vytvořený z rostlin a mořských řas. Obal je lehce biologicky rozložitelný i jedlý. 
Jako zajímavost lze uvést, že na Londýnském maratonu v	roce 2019 byl hlavním pou-
žitým obalem na vodu, kde nahradil klasické PET lahve. (Skipping Rocks Lab) 
 
Při krátkém odstupu od obalů se lze také zaměřit na další možné použití jedlých ma-
teriálů v	potravinářském sektoru. Jeden z	velkých problému způsobující znečistění je 
odpad z	produktů na jedno použití. Asi nejznámějšími zástupci v	tomto případě jsou 
plastová brčka, kelímky a příbory. V	dnešní době už lze zaznamenat trend přesunu od 
plastových brček například k	papírovým. Na trhu ale také v	limitované formě existují 
například i jedlá brčka. Ty vyrábí společnost LoliWare. Tato společnost se zabývá způ-
soby, jak eliminovat používání jednorázových plastů, a proto ve svém sortimentu má 
také například i jedlé kelímky. Jako u předchozího příkladu jsou tyto produkty převážně 
vyrobeny z	mořských řas. Jiné firmy se zabývají například také jedlými příbory. Z	těchto 
dvou příkladů je evidentní, že by jedlé materiály mohly být v	budoucnosti důležitým 
nástrojem pro redukování nerozložitelného odpadu. (LOLIWARE) 

3.3.2 Inteligentní obaly 

Velmi zajímavou novinkou na trhu je představení takzvaných inteligentních obalů. 
Spolu s	dříve zmíněnými aktivními obaly se zařazují pod termín „Smart Packaging“. In-
teligentní obaly lze definovat jako prvky, které umožnují monitorování stavu balených 
potravin nebo také okolního prostředí. Je důležité stanovit, že jen komunikují stav po-
travin nebo dodávají zákazníkům další informace. Na produkt jinak obal dále nepůsobí. 
Hlavním cílem je sdělit zákazníkovi stav produktu před tím, než ho zakoupí. Tyto prvky 
mohou být použity na primárním, sekundárním i terciárním obalu. (Intelligent 
Packaging in the Food Sector: A Brief Overview, 2019)
 

 
 

Obrázek 3-4 Senzor, který dokáže posoudit zralost ovoce (RipeSense) 



Zdroj obrázku 3-5: https://www.qrcodechimp.com/qr-codes-on-food-packaging/ 63 

Typy inteligentních obalu  
Tento typ obalů lze dále rozdělit do tří podskupin: indikátory prostředí, indikátory kva-
lity a nosiče dat. Jako první bude zaměření na indikátory prostředí. Jednoduše je lze 
popsat jako indikátory, které monitorují podmínky, které by mohly ovlivnit kvalitu pro-
duktu. Formy adaptací, které pod tento typ spadají, jsou časové teplotní indikátory, in-
dikátory plynového úniku a relativní indikátory vlhkosti. Další typ, na který bude zamě-
ření jsou indikátory kvality. Ty se zabývají přímo kvalitou samotného produktu. Jako 
příklady lze uvést bio senzory a senzory čerstvosti. Nosiče dat, lze jednoduše popsat 
jako systémy, které skladují data. Patří do nich čárové a QR kódy. Na čárové kódy už 
bylo zaměření v	historii obalů potravinářského sektoru, a tedy bude v	této části jen de-
tailní zaměření na QR kódy. Jako poslední lze uvést více vyspělého nosiče dat, čímž je 
RFID. RFID je identifikace na rádiové frekvenci a je prvkem, který navazuje na základy 
od čárových a QR kódu. Splňuje podobné funkce jako ostatní nosiče dat na obalech, 
kde jeho hlavní výhodou je možnost nahraní nových dat na čip, který tento prvek tvoří. 
Jeho hlavní nevýhodou je cena v	porovnání s	ostatními nosiči dat a potřeba složité in-
frastruktury pro provoz. (Intelligent Packaging in the Food Sector: A Brief Overview, 
2019)
 
QR kódy 
V	současné době lze evidovat na obalech časté využívání QR kódu. Tento kód byl vy-
nalezen v roce 1994 v Japonsku, kde byl ze začátku používán v	automobilním prů-
myslu. Poté později v	roce 2000 byly QR kódy přidány do ISO standardů, což umožnilo 
jejich globální používání. Tento kód funguje na podobném principu jako čárový, ale 
dokáže se v	něm uložit mnohem více dat, jelikož se s ním nepracuje jen horizontálně 
jako u čárového, ale i vertikálně. Popularitě tohoto kódu velmi pomohlo představení 
chytrých telefonů. Většina zákazníků si může kód ihned oskenovat pomocí kamery u 
svých telefonů a použít ho. Hlavní výhodou QR kódů na obalech je propojení obalu 
s	dalšími prostředky výrobce. Například po naskenování bude zákazník přesměrován 
na webovou stránku výrobce, kde se může jednoduše dozvědět další informace o pro-
duktu. Dále také může zákazníka odkázat na různé akce a slevy týkající se produktu. 
Další velmi populární využití se týká sociálních sítí, kde QR kód může přesměrovat uži-
vatele na profil výrobce. Jedno ze specifických využití v	potravinářském sektoru je pře-
směrování k	receptům obsahující produkt. QR kódy jsou velmi flexibilní a z	toho dů-
vodu jsou v	dnešní době velmi populární. (Egoditor, 2019) 

Obrázek 3-5 Příklad možného použití QR kódů na potravinových obalech 



Zdroj obrázku 3-6: https://www.mediaguru.cz/aktuality/pepsi-v-zimni-kampani-sazi-na-retro-80-

let/ 
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Výhody, nevýhody a výzvy při používání inteligentních obalů 
U inteligentních obalů je důležité zaměřit se na určité výhody a nevýhody. Indikátory 
umožnují více bezpečné používání produktů a případné redukování potravinového od-
padu, díky jednoduché kontrole kvality produktu. Nevýhodou je především specifické 
použití těchto indikátorů. Pro každý typ potravin musí být vytvořen speciální typ indi-
kátorů. Dále nesmí být vyloučeny chyby těchto systémů, což může být škodlivé pro 
kvalitu potravin. Inteligentí obaly také paradoxně vytváří více obalového odpadu kvůli 
zakomponování těchto nových prvků. Jeden z	dalších	hlavních problémů při zavedení 
inteligentních obalů je přidaná cena obalu, což dále zdražuje i produkt. Zákazníci chtějí 
kvalitnější produkty a vítají možnost se o nich dozvědět více. To ale neznamená, že je 
většina ochotná na to dát další náklady. Je důležité zmínit, že tento problém se nevy-
skytuje u úplně všech typů inteligentních obalů. QR a čárové kódy se s	tímto problé-
mem nesetkávají. Tento problém se spíše týká senzorů a indikátorů. Aby byl tento kon-
cept více použit na trhu, tak musí být dále proveden další výzkum, za účelem reduko-
vat cenu spojenou se zakomponováním těchto prvků. To by dále umožnilo masové 
použití tohoto konceptu u vhodných typů potravin. (Intelligent Packaging in the Food 
Sector: A Brief Overview, 2019) 

3.3.3 Retro a personalizované obaly 

V	dnešní době lze také zaznamenat používání retro obalů. Tyto obaly jsou používány, 
aby vzbudily pocit nostalgie v určité demografické skupině. Dále ho lze také použít, 
aby výrobce poukázal na historii produktu. Tento typ obalů je většinou používán při 
oslavě určitého výročí, nebo aby společnost signalizovala dočasný návrat k	dřívější 
verzi produktu jako například u nápoje Pepsi, kdy byl starší obal použit při představení 
limitované edice produktu na základě starého receptu. Na území České republiky za-
řazuje například řetězec Lidl do sortimentu retro zboží během tematických retro týdnů.
 

Určité firmy v	dnešní době také nabízí výrobu personalizovaných obalů. Jedním z	pří-
kladů mohou být kampaně, ve kterých si mohou zákazníci vybrat z několika různých 
odlišných designů obalu. Dalším velmi populárním případem jsou obaly nápoje Coca 

Obrázek 3-6 Retro obaly produktu Pepsi  
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Cola. Součástí určité marketingové kampaně bylo možné zakoupení lahví nápoje Coca 
Cola, kde na etiketě byla křestní jména. Ty měly teoreticky určovat, komu se má nápoj 
darovat. Tyto personalizované obaly dávají zákazníkovi pocit, že jsou produkty desig-
novány přímo pro něj, a proto jsou tedy důležitým nástrojem pro vytvoření co nejlep-
šího dlouhodobého vztahu se zákazníky.	
	

3.3.4 Koncept „Package Free“ 

V	potravinářském sektoru lze v	současné době dále také zaznamenat rozšíření kon-
ceptu „Package free Shopping“. Růst popularity tohoto trendu spočívá ve změně myš-
lení spotřebitelů. Uvědomují si, kolik odpadu obaly generují a snaží se ve svých kupních 
rozhodnutích tento fakt zahrnout. Jak bylo evidentní u jedlých a biologických materi-
álů, tak tento trend je především reakcí na množství plastů, které tvoří asi nejvýznam-
nější část obalového odpadu. Package Free obchody lze definovat jako takové, ve kte-
rých se prodávají produkty bez obalů. Reakce tedy na obrovské množství obalového 
odpadu je jeho úplná eliminace u produktů. (Unpacking package free shopping: 
Alternative retailing and the reinvention of the practice of shopping,, 2019) 
 
Aby rozšířené použití tohoto konceptů bylo možné, musí být evidentní změna chování 
u většiny zákazníků. Jak bylo naznačeno u inteligentních obalů, mnoho zákazníků ne-
vydá více úsilí pro další funkce obalu. U inteligentních obalů se jednalo o vydání více 
peněz za informace, které inteligentní prvky mohou zákazníkovi dodat. V	tomto pří-
padě se musí uvažovat nad tím, že aby zákazník získal produkt, tak musí obětovat po-
hodlí spojené s	normálním nákupem, kde si musí přinést vlastní obal. To vytváří ale 
určité nevýhody. Obaly jsou u potravin velmi významným marketingovým nástrojem a 
jeho absence může mít negativní dopad na	marketabilitu produktu. Nelze také opo-
menout, že obaly u potravinových produktů plní mnoho důležitých praktických funkcí, 
jako jsou například zdroj informací a ochrana produktů. Prodejny musí být tedy upra-
veny POP nástroji, aby před zakoupením produktů dostali zákazníci dostatečné 

Obrázek 3-7 Kampaň personalizovaných obalů "Share a Coke with…" 
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množství informací o něm. (Unpacking package free shopping: Alternative retailing 
and the reinvention of the practice of shopping,, 2019) 

 
Tento koncept je v	současné době provozován například ve specializovaných prodej-
nách. Zde lze například uvést prodejnu Bezobalu, která prodává širokou škálu potravi-
nových produktů na principu, že si každý zákazník přinese svůj vlastní znovupoužitelný 
domácí obal. Dále lze také zmínit, že použití tohoto konceptu je možné nalézt i napří-
klad v	supermarketech v	sekcích zvaných „Refill Station“. Tyto sekce působí ve stejné 
formě jako „Package Free“ obchody. Jen jsou v	trochu limitovanější formě.
 

Jako další aplikaci tohoto konceptu by se dal považovat produkt Soda Stream. Před 
definováním je ještě důležité zmínit, že by se dal koncept považovat za součást zno-
vupoužitelných obalů. Na ty bude podrobnější zaměření v	části	o současných a budou-
cích trendech kosmetického sektoru. Soda Stream funguje tak, že si zákazník nejdříve 
zakoupí znovupoužitelnou láhev a elektronický přístroj. Princip lze obecně vysvětlit tak, 
že místo toho, aby si zákazník musel jít kupovat perlivou vodu do obchodu, tak si jí 
může sám vytvořit v	pohodlí svého domova. Marketingová kampaň zdůrazňuje jedno-
duchost tohoto procesu, a jak moc je efektivnější než tahání těžkých balení vody z	ob-
chodu. Tím, že má zákazník jeden znovupoužitelný obal, tak eliminuje potřebu pro 
další jednorázové obaly a redukuje tvoření dalšího obalového odpadu. Většina obalů 
pro nápoje je tvořena z	plastů, a proto je tato adaptace konceptu významná, jelikož se 
snaží především redukovat tvoření plastového odpadu, který je obecně považován za 
jeden z	nejškodlivějších. Jako poslední lze zmínit, že Soda Stream se nezaměřuje jen 
na perlivou vodu, ale také jsou nabízeny náplně, pomocí kterých si zákazník může vy-
tvořit jiné sodové nápoje. 

3.3.5 Environmentálně šetrnější inkousty 

Konvenční inkousty jsou jednou z dalších překážek v	zavedení environmentálně šetr-
ných obalů. Materiály, z	kterých jsou tyto inkousty tvořeny, často obsahují kovy. Pro-
blém s	tím je, že tyto inkousty nepodporují biologickou rozložitelnost, a tedy přispívají 

Obrázek 3-8 Prodejna Bezobalu v Praze na Florenci 
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k	dalšímu znečištění prostředí, i když jsou použity na materiálech, které tuto vlastnost 
mají. (Paige, 2020) Přesun k	novým typům je v	současné době také způsoben potřebou 
využívání obnovitelných zdrojů. U konceptu environmentálně šetrných inkoustů exis-
tuje mnoho různých typů provedení, a proto na ně bude v	této části zaměření. 

 
Jako první lze začít u biologicky rozložitelných inkoustů. Skládají se především z	pří-
rodních materiálů, jako jsou zeleninové oleje, kde lze jako příklady uvést sójové a slu-
nečnicové oleje. Tyto inkousty jsou výhodné v	tom, že se lépe rozšiřují na povrchu, a 
proto je při aplikaci použito méně inkoustu než v	normálních metodách. Dále lze zmí-
nit, že tento typ inkoustu produkuje velmi výrazné a syté barvy. Hlavní nevýhodou to-
hoto typu je délka rozložení při recyklačním procesu. Dále lze uvést inkousty založené 
na bázi vody. Na rozdíl od klasických inkoustů, které jsou tvořeny z	petrochemických 
sloučenin a chemikálií, mají tyto inkousty jako bázi vodu. Tato metoda je vzácně pou-
žívaná na obalech, významnější roli však má v	oděvním sektoru. Jako poslední lze 
uvést UV inkousty. Jsou to takové, které používají UV světlo, aby byla spuštěna che-
mická reakce, která aplikuje polymerovou sít na povrch produktu nebo obalu. Tento 
polymer později zaschne jako inkoust. Tento typ je používán především protože nevy-
tváří VOC sloučeniny a využití UV světel není energeticky náročné. Obecně jsou také 
čistější a vytváří méně odpadu (Paige, 2020)

 
Použití těchto ekologicky šetrnějších inkoustů a praktik ovšem není jen exklusivní pro 
potravinářský sektor. Jako příklad použití lze pod tímto odstavcem vidět obal od spo-
lečnosti Alza. Na tom je uvedeno, že je použitý jen sójový inkoust. 

3.3.6 Koncept Clean Label 

Clean Label produkty jsou jedním z	trendů potravinářského sektoru v	současné době. 
Lze je definovat jako potraviny, které neobsahují přidané látky. Název Clean label pro-
dukty pochází z	toho, že zákazníci považují v	současné době potraviny zdravější, když 
je u nutričních informací co nejméně položek. Tyto produkty jsou tedy potom považo-
vané za „čistější“. Popularita tohoto trendu vzrostla, protože roste čím dál více zájem 
o zdravý životní styl. S	přidanými látkami jsou často spojeny určité negativní zdravotní 

Obrázek 3-9 Obal  určitých produktů Alza spadajících pod linii Alza Power 
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efekty. Clean Label produkty jsou u mnoha spotřebitelů populární, protože je jejich ob-
sah lehce pochopitelný a transparentní. (Making sense of the “clean label” trends: A 
review of consumer food choice behavior and discussion of industry implications, 
2017,)
 
Jak se to ale promítá do obalů? Jak bylo zmíněno dříve, tak nutriční informace jsou 
mnohem jednoduší a lépe čitelné. U Clean Label to lze pojmenovat jako transparentní 
značení. Složení produktu je ihned viditelné a skládá se jen z	částí, které jsou pro zá-
kazníka lehce pochopitelné. Obaly jsou tedy přizpůsobeny tak, aby byly pro zákazníka 
co nejtransparentnější. Často je u Clean label produktů složení viditelné hned na 
přední straně obalu, kde je výrazné a naznačuje hlavní ingredience potraviny. Určité 
produkty tento koncept posouvají ještě dál a používají složení produktu jako hlavní 
designový motiv obalu. Clean label obaly často obsahují také značení jako Gluten Free, 
Non GMO nebo All Natural. Tyto značení jsou typické pro obaly Clean Label produktů. 
Dalším důvodem, proč jsou tyto jednoduché obaly používány je, protože život zákaz-
níků je čím dál více rušný. Zákazníci nemají čas dohledávat a číst dlouhý list ingrediencí 
při výběru produktu, a proto mohou být transparentní obaly důležitou součástí zdra-
vého rušného konzumního života. Jako příklad Clean label obalů lze uvést obal tyčinky 
KIND. 

 

3.3.7 Interaktivní obaly 

U obalů současné doby si lze také všimnout používání takzvaných interaktivních obalů. 
Interaktivní obaly lze definovat jako takové, se kterými se dá interagovat. To znamená, 
že obaly mohou mít jinou funkci, kterou mohou zákazníci použít. Může to obohatit zku-
šenost s	produktem. Dále to také může umožnit využití obalu jiným způsobem. Je dů-
ležité stanovit rozlišení mezi interaktivními a aktivními obaly. Aktivní obaly jsou takové, 
které přímo obohacují produkt. Můžou být například ve formě konzervačních nebo ji-
ných ochranných prvků. Interaktivní obaly se přímo takto do vztyku s produktem ne-
dostávají. Mohou například také poskytovat určitou jinou službu oproti produktu. Pro 
lepší vysvětlení budou uvedeny příklady adaptace konceptu. 

 

Obrázek 3-10 Obal tyčinky KIND 
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Krátce lze jako první uvést použití augmentované reality v	obalech. U obalů potravin 
by mohly být použity například pro zobrazení slev při načtení obalů. Podrobnější defi-
novaní konceptu bude provedeno v	části s	kosmetickými trendy. 

 
Další lze uvézt interaktivní obaly takové, které plní svojí funkci transformací. Jako první 
bude zaměření na obaly sendvičů. Po vybalení produktu, by bylo možné obal proměnit 
na „talíř“, na který může být produkt případně odložen. Obalu je tedy přidána další 
hodnota kromě jen ochrany produktu. 
 

Dále na trhu existují určité hrací obaly. To znamená, že na obalu mohou být určité hla-
volamy, které si může zákazník vyplnit. Jako příklad lze zde uvést obaly vín Finca de la 
Rica. Je tedy evidentní, že na trhu existuje mnoho originálních adaptací konceptu.  
 

Obrázek 3-11 Interaktivní sendvičový obal 

Obrázek 3-12 Obal vína Finca de la Rica 



Zdroj obrázku 3-13:  
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3.3.8 Antimikrobiální obalové systémy 

Jednou z	nových zkoumaných adaptací konceptu aktivních obalů jsou antimikrobiální 
obalové systémy. Bezpečnost a kvalita potravin je jedním z	nejdůležitějších aspektů 
pro zákazníky a výrobce potravin. Mikrobiální částice mohou poškodit kvalitu a bez-
pečnost produktu. To dále obecně zkracuje životnost produktu. Z	tohoto důvodu jsou 
do různých produktů zakomponovány prvky, které slouží jako ochrana proti výskytu 
mikrobiálních částic. Jedna z	forem tohoto konceptu je rozptýlení antimikrobiálních lá-
tek do obalových polymerů. (Jung, 2014) Antimikrobiální látky, které jsou zakompono-
vané do polymeru interagují v	povrchem produktu, čímž zabraňují mikrobiálnímu 
růstu a zajištují nepřetržitou přítomnost antimikrobiálních látek na povrchu potravin. 
Nelze opomenout, že tento typ obalu má určité negativní dopady na potraviny, ale i 
přesto je používán, jelikož výhody používání převažují nad nevýhodami. Dodávají po-
travinám mnoho antimikrobiálních vlastností, což umožňuje delší skladování potravin 
bez jejich poškození. Tento typ obalů se vyskytuje většinou ve formě sáčků a filmů, 
které doléhají přímo na produkt. (Polymeric Antimicrobial Food Packaging and Its 
Applications, 2019) 

3.4 Farmaceutický sektor 

Obalové trendy farmaceutického sektoru se budou především zabývat adaptací inte-
ligentních obalů. Ty mohou zjednodušit a dále obohatit zkušenost zákazníků díky svým 
funkcím. Dále budou zmíněny určité prvky proti padělání léku a nové vývoje u	prvků na 
ochranu dětí. V	této části budou také zmíněny adaptace environmentálně šetrných 
obalů a materiálů.

 

Obrázek 3-13 Testované antimikrobiální obaly od společnosti CuanTec 
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3.4.1 Smart Packaging (Inteligentní obaly) 

„Smart Packaging“ lze vysvětlit jako obaly, které obsahují technologii, což jim umož-
nuje plnit mnoho jiných funkcí než jen ochranu produktu. Jako v	potravinářském sek-
toru do „Smart Packaging“ řadíme aktivní a inteligentní obaly. V	této části bude zamě-
ření především na používání inteligentních obalů. Ve farmaceutickém sektoru jsou in-
teligentní obal navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu a bezpečnost produktu.  
 
RFID 
K	prvkům inteligentních obalů spadá dříve zmíněná rádio frekvenční identifikace. Tato 
identifikace pomáhá zjednodušit přepravu, příjem, umístění zásob a kontrolu pro-
duktů. V	dodavatelském řetězci tento prvek přenáší a shromažďujte data potřebné ke 
sledování produktu a dále zabraňuje padělání a zneužití tak, že informuje systém bě-
hem transportu a skladování, jestli nebyly určité parametry porušeny. (Origin Pharma 
Packaging) 
 
Mikročipy 
Velmi zajímavým použitím inteligentních obalů ve farmaceutickém sektoru je využití 
mikročipů a senzorů. Jejich použití může výrobcům léků poskytnout mnoho dat o tom 
jak zákazník nebo pacient produkt používá. Senzory mohou například kontrolovat, kdy 
byl lék odebrán z	obalu a v	jakém množství byl konzumován. Nashromážděná data 
mohou být později zaslána výrobcům léku nebo doktorům na přezkoumání. To napří-
klad umožnuje případné kontaktovaní pacienta, když nebyla po dlouhou dobu zazna-
menána konzumace předepsaných léků. Lze také přemýšlet nad možností prevence 
proti předávkovaní léky díky kontrole dávek konzumovaných léků. Lze tedy konstato-
vat, že tento prvek má možnost být účinným nástrojem pro zvýšení bezpečnosti při 
používaní produktů farmaceutického sektoru. (RECENT TRENDS IN PACKAGING SYSTEMS 
FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS, 2014) 
 
TalkPak (mluvící obaly) 
Jedním z	exklusivních typů inteligentních obalů farmaceutického sektoru jsou tak-
zvané mluvící obaly neboli „TalkPack“. Tato technologie je používaná pomocí speciální 
čtečky ve tvaru pera. Na obalech je integrován určitý tečkový kód. Speciální čtečka poté 
pomocí tohoto kódu načte data a přehraje je uživateli ve formě zvukových stop. Tento 
prvek je zakomponován jenom graficky a pro jeho použití není potřebován žádný čip 
nebo rádio frekvenční identifikace. Může být zakomponován i skrytě do grafického de-
signu. Tento prvek je například určený pro pacienty, kteří mají problém s	pravidelností 
používání léků. Také může být zvuková stopa případně načtena pomocí QR kódu. 
(RECENT TRENDS IN PACKAGING SYSTEMS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS, 2014) 
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NFC 
Dále může být v	obalech také používaná technologie NFC (Near Field Communication). 
Tato technologie je v současné době například používaná u platebních karet. Princip 
tohoto prvku je takový, že zákazník přiloží telefon k	obalu, kde je integrovaný malý čip. 
To umožní zákazníkovi stažení určitých dat, jako je například obsah obalu. Využití se 
velmi podobá QR kódům, jen může být samotný proces o něco rychlejší. Tento prvek 
může být použit také jako způsob zjednodušení procesu mluvících obalů. NFC techno-
logie může být použita, aby si zákazník po přiložení stáhnul zvukovou složku. Díky 
tomu by nebyla potřeba použít specializované čtečky pro načtení dat, což by umožnilo 
širší používaní konceptu „TalkPak“. Musí být bráno v	potaz taky to, že při použití tohoto 
typu obalu je vytvořeno o něco větší množství obalového odpadu. (Origin Pharma 
Packaging) 

3.4.2 Environmentálně šetrnější farmaceutický sektor 

I ve farmaceutickém sektoru lze evidovat snahu redukovat dopad obalů na životní pro-
středí. V	této části budou popsány určité strategie a způsoby, jak se farmaceutický sek-
tor s	tímto dlouhodobým problémem pokouší vypořádat.
 
Aby řešily tento problém, tak farmaceutické společnosti mají určité iniciativy, které se 
zaměřují přímo na zmenšení dopadu farmaceutických produktů na životní prostředí. 
Jako první příklad lze uvést program společnosti AstraZeneca, ve kterém umožnuje zá-
kazníkům poslat zpět použité inhalátory. Takové programy snižují množství vytvoře-
ného obalového odpadu, ale také redukují kontaminaci prostředí léčivy. Dále lze na 
trhu evidovat eliminaci materiálů jako Polyvinyl, který byl často používán například 
v	lahvích a blistrech. Místo toho na trh vstupují efektivnější materiály jako HDPE, které 
spotřebují méně energie pro výrobu, vytváří méně odpadu a jsou lépe recyklovatelné. 
Jako v	ostatních sektorech lze evidovat i využití bio materiálů. Designy typů obalů jsou 
také pořád zlepšovány, aby využívaly pořád méně materiálu a byly jednoduší na 
recyklaci. To se může týkat i grafického zpracování obalů, kde je důraz na použití čím 
dál menšího množství inkoustu, což se tedy dále promítá v rozšířenějším výskytu mi-
nimalistických designů. Na trhu lze také evidovat aplikaci konceptu Loop od společ-
nosti TerraCycle, která umožnuje vrácení obalů pro jejich opakované použití. Je důle-
žité dodat, že to platí jen pro léky, které jsou jednoduše dostupné v	lékárnách, a ne pro 
předepsané. (Forcinio, 2020) 

3.4.3 Prvky proti padělání a porušení léků 

Další trend, který je důležitý ve farmaceutickém sektoru jsou prvky proti padělání léků. 
Každý rok ztrácí farmaceutický sektor velké množství příjmu kvůli padělaným lékům. 
Je předvídáno, že evropský farmaceutický sektor ztrácí miliardy eur. Tento problém se 
nepromítá jenom ve příjmech. Padělané léky z	neověřeného původu mohou být velmi 
nebezpečné pro zákazníky. Doktoři varují, že každý rok zemře kvůli falešným lékům 
velké množství dětí. Tento problém už je dlouho trvající a zavinil mnoho tragédií. Aby 



Zdroj obrázku 3-14:  
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prodeji padělaných léků farmaceutický sektor zabránil, tak jsou aplikovány na obaly 
určité prvky, které ověřují pravost produktu. V	této části budou tedy analyzovány určité 
prvky, které spadají do této bezpečnostní kategorie.  
 
Holografické značení 
Jako první bude zaměření na prvky spojené se značením na obalech. Zde lze uvést 
například holografické materiály, které jsou používány například na štítkách. Je důle-
žité zmínit, že tento prvek je velmi populární a není exkluzivní jen pro farmaceutický 
sektor. Princip této ochrany je takový, že při namíření obalu na světlo vyprodukuje pr-
vek určitý obrázek. Tento nástroj je velmi silný, protože si výrobce obalu sám může 
určit, jak silnou ochranu potřebuje. Může vytvořit velmi komplexní hologram, aby bylo 
složité pro padělatele ho replikovat. Tento prvek může také doplnit design obalu, kde 
obrázek na holografickém značení může zobrazovat například logo společnosti. Holo-
grafické štítky jsou většinou tvořeny z	polyesterové folie. (Pharmaceutical packaging: 
Current trends and future, 2014)

 
Bezpečnostní inkousty 
Na obalech dále mohou být použity určité speciální inkousty. Tyto bezpečnostní in-
kousty mají určité specifické vlastnosti jako například objevení celého obsahu natisk-
lého prvku jen při určitých podmínkách. Jeden z	příkladů je neviditelný inkoust, kde 
obsah jím vytvořený lze vidět jen při použití speciálních prostředků. Na trhu se také 
vyskytuje skupina speciálních inkoustů, které mění barvu za určitých podmínek. Prvky, 
které používají tyto speciální inkousty mohou pří pohledu z různých úhlů měnit barvu. 
Tyto vlastnosti lze snadno ověřit nakloněním produktu a zkontrolováním, zda se na 
obalu tento efekt vyskytuje. K dispozici jsou různé barevné kombinace a mohou být 
vytvořeny neprůhledné i jemné průhledné efekty, které mohou doplnit stávající design 
obalu. (A Review on Packaging Materials with Anti-Counterfeit, Tamper-Evident 
Features For Pharmaceuticals, 2013) 
 

Obrázek 3-14 Holografické štítky 



Zdroj obrázku 3-15:  
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Prvky proti narušení produktu 
Určité prvky se zaměřují na ochranu proti porušení obalu před zakoupením produktu. 
Jeden ze způsobů jsou nálepky, podle kterých lze evidovat neoprávněné porušení 
obalů. Ve většině případů jsou vyrobeny z	vinylu a polyesteru. Při odlepení této nálepky 
je na obalu zanechán důkaz, že byla odebrána. Následné vrácení nálepky na obal je 
nemožné, protože je permanentně deformována. Z	toho je ihned evidentní, že je pro-
dukt narušen. (Pharmaceutical packaging: Current trends and future, 2014) 

 
RFID 
Dále mohou být k	ochraně produktu proti padělání použity prvky z	inteligentních 
obalů. Zde lze uvést rádio frekvenční identifikaci (RFID). Pomocí tohoto prvku může být 
systém ihned informován o podezření narušení produktu.
 
Obaly vhodné pro evidenci porušení 
Dále lze uvést používání takových primárních obalů, na kterých jsou ihned evidentní 
známky narušení. Zde lze uvést například sáčky a blistry. Při použití produktu musí být 
obaly vždy nenávratně otevřeny. Vhodným příkladem jsou třeba léčebné nápoje, kde 
musí být sáček obsahující prášek roztržen. Používané primární obaly také většinou 
mají velmi distinktivní design, který je těžké napodobit. Je to především z	důvodu, aby 

Obrázek 3-15 Neviditelné inkousty 

Obrázek 3-16 Nálepky proti narušení produktu 
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primární obaly od výrobce nebyly nahrazeny novým zfalšovaným produktem. Tento 
koncept je dále rozšířen u medicínských lahví, kde při prvním otevření musí být ode-
brána z	ústí lahve pečeť. Její absence může ihned signalizovat dřívější porušení obalu. 
Určité variace tohoto konceptu lze evidovat i u dalších typů obalů ve farmaceutickém 
průmyslu. (A Review on Packaging Materials with Anti-Counterfeit, Tamper-Evident 
Features For Pharmaceuticals, 2013) 
 
Forenzní značky 
V	určitých obalech jsou také zakomponované určité forenzní značky. Hlavními typy 
jsou biologické a mikroskopické značky. Oba tyto prvky potřebují speciální vybavení 
pro kontrolu, zda je produkt pravý. Biologické značky jsou tajně zakomponovány do 
prvků nebo materiálu obalů. Při tak malé velikosti jsou velmi těžko odhaleny běžnými 
analytickými metodami a pro ověření vyžadují vysoce specifické soupravy činidel 
zvané „lock and key“. Z	důvodu tohoto velmi specifického využití nejsou jako ochrana 
v	mnoho případech použity. U mikroskopického značení jsou na obal umístěny částice, 
které obsahují určitou sadu dat. Ty mohou být identifikované po analýze pod mikro-
skopem a většinou jsou v	podobě alfanumerických znaků. (A Review on Packaging 
Materials with Anti-Counterfeit, Tamper-Evident Features For Pharmaceuticals, 2013) 

3.4.4 Bezpečností prvky obalů pro ochranu dětí  

Bezpečnostní prvky obalů pro ochranu dětí byly představeny v	70. letech 20. století a 
za dobu jejich využívaní snížily počet případů dětí, které si ublížily nadměrnou kon-
zumací léků. I přes to je tento problém pořád velmi významný a nové inovace pro bez-
pečnější způsoby skladování léků jsou pořád zkoumány. Proto bude v	této části zamě-
ření na určité současné adaptace. (RECENT TRENDS IN PACKAGING SYSTEMS FOR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS, 2014)
 
Jako první budou zmíněny přizpůsobení blistrů na tento koncept. Lze začít s obaly 
GUARDLID®. Oproti normálním blistrům nabízí tento typ film z	polyesteru nebo polya-
midu, který je více odolný proti narušení. Dále musí být film místo klasického propích-
nutí odloupnut, aby se dostal zákazník k	produktu. Odloupnutí je těžší než u alternativ 
tohoto typu obalu. Celý proces získání léků je tedy mnohem těžší pro děti. (Life Science 
Connect) 
  
Asi nejpoužívanější způsob bezpečnostních obalů pro ochranu dětí je na základě 
principu „Push – Turn“ nebo „Squeze – Turn“. Na otevření tohoto obalu musí být pou-
žity obě ruce a z	názvu je evidentní, že fungují na principu zatlačení, čímž se ode-
mkne víčko obalu, kde ho následně lze odšroubovat. (RECENT TRENDS IN PACKAGING 
SYSTEMS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS, 2014) 
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3.4.5 Používání před plněných injekčních stříkaček 

V	současném farmaceutickém sektoru si lze také všimnout čím dál více rozšířeného 
používání před plněných injekčních stříkaček. Je důležité stanovit, že injekční stří-
kačky lze považovat za typ primárního obalu. Jsou používány především na kapalné 
produkty pro jejich injekci přímo do těla. Před plněné injekční stříkačky lze považovat 
za adaptaci tohoto typu. 
 
V	této části bude zaměření na určité výhody této adaptace a proč by mohly v	bu-
doucnu většinově nahradit standartní typ injekčních stříkaček. U výhod lze začít s jed-
noduchostí používání. Před plněné injekční stříkačky umožnují mnohem rychlejší 
aplikaci produktu, což může být kritické při pohotovosti. Dále také eliminují případy 
nepřesného dávkování produktu, protože je už správné množství připravené v	obalu. 
To následně omezuje plýtvání produktu a případné riziko předávkování. Další výho-
dou je, jak dlouho zůstává produkt sterilní. Při použití standartních injekčních stříka-
ček zůstane produkt po vložení sterilní dva až tři dny. V	porovnání v	tomto novém 
typu může produkt vydržet sterilní až tři roky. To s	předchozí výhodou dále dělá pro-
ces používání produktu více bezpečným. (Prefilled syringes: An innovation in 
parenteral packaging, 2011) 
 
Lze také uvažovat, že celý proces aplikace produktu díky tomuto typu injekčních stří-
kaček spotřebuje méně materiálu, protože je eliminován krok, ve kterém musí být 
dávka připravena a extrahována z	dalších jiných obalů.  

3.5 Kosmetický sektor 

Jako v	ostatních sektorech jsou důležitým zaměřením v	současné době environmen-
tálně šetrnější obaly. V	této části budou dále zmíněny adaptace různých technologií 
do obalů. Zde lze uvést například augmentovanou realitu nebo QR kódy. U kosmetic-
kého sektoru také nelze opomenout roli sociálních médií, a proto bude krátké zamě-
ření na analýzu, jak mohou být obaly adaptovány do sociálních médií. 

3.5.1 Trend ZERO WASTE v	kosmetickém průmyslu 

S	trendy kosmetického sektoru lze opět začít u environmentální šetrnosti obalů. Kos-
metický sektor je ročně jeden z	největších producentů obalového odpadu. Z	tohoto 
důvodu bude v	této části zaměření na specifické způsoby, jak se kosmetický sektor 
pokouší tento dopad redukovat.
 
Bio materiály použity v	kosmetickém sektoru 
Kosmetický trh je přeplněn plastovým odpadem. Je to, protože plasty jsou hlavním 
používaným materiálem v obalech tohoto sektoru. Z	tohoto důvodu v	současné době 
roste poptávka po nových lépe biologicky rozložitelných alternativách, které by plasty 
nahradily. Jedním z	řešení na tento problém je představení bio plastů. Díky této 
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zvýšené poptávce lze spekulovat, že produkty, které používají environmentálně šetr-
nější materiály, mají zvýšenou hodnotu. Je to především z	důvodu, protože si zákazníci 
uvědomují, jaký dopad má obalový odpad na prostředí, a proto preferují environmen-
tálně šetrnější možnosti. (Cosmetic Packaging to Save the Environment: Future 
Perspectives, 2019) 
 
Jedním z	hlavních zástupců na trhu bio materiálů je takzvaný PLA (Polyaktid). Polyaktid 
je materiálem s	velkým potenciálem. Jeho hlavní slabinou je jeho překvapivá křehkost. 
Proto je často kombinován s	dalšími polyestery, které pomáhají tuto slabinu elimino-
vat. Další obecnou nevýhodou bio plastů při skladování kapalných kosmetických pro-
duktů se základem vody nebo oleje je potenciál hydrolyzace, což snižuje možnou 
délku skladování produktu. Nevýhodu je taky možnost další reakce produktu s	obalem, 
což by vedlo dále k	poškození produktu. (Cosmetic Packaging to Save the 
Environment: Future Perspectives, 2019) 
 
Znovupoužitelné obaly v	kosmetickém sektoru 
Jeden z	konceptů, který by mohl být v	budoucnosti rozšířen je používání znovu použi-
telných obalů. To by mohlo dále zredukovat množství obalového odpadu, protože by 
stačil teoreticky pro zákazníka jeden obal pro stejný produktu. V této části bude zamě-
ření na určité adaptace tohoto konceptu.  
 
Jako první se lze zaměřit na příklad společnosti BLUELAND. Systém aplikování konceptu 
je celkem jednoduchý. Zákazník si nejdříve od společnosti zakoupí lahev, která se jme-
nuje „Forever Bottle“. Po zakoupení do lahve doplňuje produkt pomocí reakce mezi 
speciální tabletou a vodou. Obal je následně velmi lehké vyčistit a v	budoucnu znovu 
použít. (Blueland) 

 
Dále lze uvézt iniciativu LOOP od společnosti TerraCycle. Princip iniciativy Loop lze vy-
světlit na příkladu mlékaře z	americké společnosti. Tím je myšleno, že při doručení pro-
duktu dodavatelem zákazník vrátí zpátky jeho obal, který bude naplněn a vrácen, kde 
tento proces bude následně znovu pokračovat dále. Celý proces je zajištěn společností 
TerraCycle. LOOP zahrnuje přes 300 různých produktů a kosmetika je důležitou sou-
částí tohoto sortimentu. Kosmetické společnosti, které tento koncept využívají, jsou 

Obrázek 3-17 Znovupoužitelné obaly společnosti BlueLand  



Zdroj obrázku 3–18: 

Mark Kauzlarich, 2019; Dostupné z: https://edition.cnn.com/interactive/2019/01/business/loop-reusa-
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například Ren nebo Love Beauty and Planet. Loop je zatím aktivní jen ve Velké Británii, 
Francii, Kanadě a ve Spojených Státech. Proto je tento koncept považovaný pořád za 
celkem nový. Lze tedy konstatovat, že zatím nedosáhl svého plného potenciálu. 
(TerraCycle) 
 
Je důležité zmínit, že aby tyto koncepty fungovaly tak se musí změnit standart chování 
zákazníků. V	dnešní hyper konzumní společnosti jsou obaly považovány za něco, co se 
po použití vyhodí. Proto musí být navrženy různé strategie, jak zákazníka informovat o 
výhodách tohoto nového konceptu. Tento koncept může být velmi silným nástrojem 
pro redukování odpadu na kosmetickém trhu. Jen na něj musí být zákazníci připraveni. 

3.5.2 Použití technologií v	kosmetickém sektoru 

Zaměřením této časti je použití určitých technologií v	kosmetickém sektoru. Tím jsou 
myšleny například QR kódy a augmentovaná realita. Budou tedy analyzovány způsoby, 
jak by mohly být aplikovány pro potřeby tohoto sektoru. 
 
QR kódy na obalech kosmetického sektoru 
QR kódy mají určitý potenciál na obalech kosmetického sektoru. Společnosti na 
tomto trhu mají silnou presenci na sociálních sítích a QR kódy mohou být jednodu-
chým způsobem, jak se na jejich profily dostat. Stačí jen naskenování kódu na obalu a 
zákazník je ihned spojen s	profilem společnosti.  
 
Dále také mohou poskytovat QR kódy v	kosmetickém sektoru další různé funkce. Zde 
lze uvažovat například nad funkcemi, které by mohly pomoct zákazníkovi v	rozhod-
nutí jaký produkt zakoupí. Například by mohl kód přesměrovat zákazníka na stránku, 
kde si může stáhnout aplikaci společnosti, která mu může dále poskytnout podrob-
nější informace o produktu.  
 
Použití augmentované reality u obalů 
Augmentovaná realita může být v	budoucnosti součástí každodenního života. V	této 
části bude tedy zaměření na to, jak by mohla být augmentovaná realita zakompono-
vaná do	obalů, aby zlepšila a zjednodušila nákupní proces zákazníka. 

Obrázek 3-18 Znovupoužitelné obaly patřící pod iniciativu LOOP 
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V	kosmetickém sektoru lze už evidovat používaní augmentované reality. Jako příklad 
použití lze uvést aplikaci od společnosti Sephora, která umožnuje zákazníkům v	reál-
ném čase na svém obličeji vyzkoušet účinky různých kosmetických produktů před za-
koupením. Tento koncept byl také adaptován do kiosků v	obchodech ve formě speci-
álních zrcadel. Jak by bylo možné ale zakomponovat tento koncept do obalů? Princip 
je relativně jednoduchý. Zákazník by přišel s	obalem k	určitému zařízení, kde by obal 
naskenoval. Následně by kamera také oskenovala obličej zákazníka, kde by poté zob-
razila efekty vybraného produktu na jeho obličeji. Tato aplikace by mohla teoreticky 
zrychlit a zjednodušit rozhodování zákazníku a eliminovat nejistotu, zda bude produkt 
pro něj vhodný. (Peterson, 2020) 

3.5.3 Role sociálních médií u obalového designu 

V	kosmetickém sektoru nelze zanedbat důležitost sociálních sítí. Sociální sítě jako In-
stagram jsou velmi silným nástrojem v	nákupním procesu, jelikož hned přes sociální 
sít si může zákazník produkt prohlídnout a následně zakoupit. Sociální sít Instagram 
byla vybrána, protože je jednou z	hlavních platforem na sdílení fotek, a proto je per-
fektní platformou pro prezentaci produktů. Z	tohoto důvodu můžeme evidovat silnou 
presenci kosmetických společností zrovna na této platformě. 
 
Obalovým designerům je zde umožněno ukázat své obaly v	co úplně nejlepším světle, 
v	čemž může pomoci i následná úprava fotky, aby byly evidentní jedinečné designové 
prvky obalů. Po prohlédnutí obalu může poté zákazník kliknout na fotku, kde se mu 
zobrazí veškeré produkty obsažené v	příspěvku, kde ho následně může jednoduše za-
koupit.  

3.6 Dopad pandemické krize na obaly 

COVID-19 ovlivnil mnoho aspektů každodenního života. Dopady jsou evidentní v	určité 
formě na vývoji obalových trendů. V	této části bude tedy zaměření na to, jak pande-
mická krize změnila normy v	obalovém designu a jak případně ovlivnila vývoj různých 
trendů obalového designu. 

 
Jako první bude zaměření na obalové materiály. V	této bakalářské práci byly již uve-
deny různé formy environmentálně šetrnějších obalů. Lze spekulovat, že se vývoj 
těchto alternativ výrazně zpomalil. Jeden z	důvodů, proč lze zpomalení vývoje šetrněj-
ších obalů evidovat, je přesun zpátky ke klasickým materiálům, jako jsou plasty, sklo a 
papír. Je to především z	bezpečnostních důvodů, kde jsou v	současné době prefero-
vány jednorázové obaly. Jeden z	uvedených materiálů, který na tom inkasoval nejvíce 
je plast. Aby byl tento systém udržitelný, tak musel být proveden přesun k	obalům 
z	materiálů, které lze lehce rychle vyrobit, aby byla uspokojena poptávka. Z	toho dů-
vodu jsou plasty velmi populární, protože jsou velmi levné, pevné a snadno tvarova-
telné. Jednorázové plastové obaly jsou ale v	přímé opozici trendů, které mají za účel 
redukovat obalový odpad, což má za důsledek zpomalení vývoje environmentálně 
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šetrnějších alternativ. Lze tedy konstatovat, že dokud se toto rizikové období nezklidní, 
tak bude pořád pokračovat mnohem pomalejší vývoj tohoto typu trendů. Nelze to ale 
vnímat jako nezájem o vývoj těchto trendů. I přes toto výrazné zpomalení je environ-
mentální šetrnost jedním z	hlavních zaměření současného a budoucího výzkumu 
obalů.

 
Dále je důležité zaměřit se na to, že určitá část spotřebitelů se chce vyvarovat rizikům 
spojenými s	pořizováním produktů v	normálních prodejnách. V	současné době je tedy 
spíše preferováno doručování produktů přímo na adresy zákazníků. Proto jsou obaly 
produktů spíše přizpůsobovány e-commerce. Příklady přizpůsobení e-commerce byly 
zmíněny v	první části této celkové kapitoly 

 
Tato část bude zakončena náhledem na situaci a vývoj obalového průmyslu způso-
bený pandemickou krizí. Na rozdíl od ostatních sektorů, které pandemická krize ovliv-
nila negativně, lze v	obalovém evidovat určité pozitivní vývoje. Při boji s	virem COVID-
19 je potřeba velkého množství rychloobrátkového zboží (FMGC). Zde je důležité zmínit 
především potřeby farmaceutického sektoru během pandemické krize. Obaly jsou ne-
zbytnou součástí skoro každého produktu, a tedy rostoucí poptávka po rychloobrátko-
vém zboží znamená i zvýšenou poptávku po obalech. Tuto zvýšenou poptávku dále 
podporuje zvýšený podíl jednorázových obalů při pandemické krizi. Lze spekulovat, že 
díky pandemické krizi bude průmysl dále plynule růst i přes další roky. Globální trh 
obalů představoval v roce 2019 kolem 930 miliard amerických dolarů a spekuluje se, 
že do roku 2027 by mohl dosáhnout kolem 1650 miliard amerických dolarů. Během 
tohoto odhadu se uvažuje se složenou roční mírou růstu v	hodnotě 7,5 %. (RESEARCH 
AND MARKETS, 2021)

 
  

Graf 2 Odhad růstu globálního obalového růstu při použití CAGR v	hodnotě 7,5 % 
(stanoveno v miliardách USD) 

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00

1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
1800,00

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Odhad růstu globálního obalového trhu



Zdroj dat grafu 3 

https://www.statista.com/statistics/1095969/retail-sales-by-channel-worldwide/ 

81 

4 Příprava obalu: doporučení 
V	poslední části této bakalářské práce budou definována určitá doporučení pro vytvo-
ření teoreticky co nejideálnějšího obalu. Jako báze tohoto doporučení budou využity 
obalové vývoje a trendy uvedené v	této bakalářské práci. 

4.1 Obecná doporučení 

Jak je evidentní ve skoro celé bakalářské práci, tak nelze zanedbat environmentální 
dopad všech aspektů, které jsou spojené s	obaly. Ze začátku lze obecně říct, že by 
obaly měly být co nejjednodušší, aby bylo pří výrobě využito co nejméně materiálu a 
surovin. Tím, že je obal navržen, aby byl co nejjednodušší, tak by měl také vytvářet co 
nejmenší množství obalového odpadu. Obalový design však nesmí být ale moc jedno-
duchý, jelikož musí dostatečně plnit veškeré základní funkce obalů. Při aktuální pan-
demické situaci je především velmi důležitá bezpečnost a ochrana produktu.  

 
Z	tohoto doporučení tedy vyplývá, že obaly by měly být designovány tak, aby co nej-
více podporovaly koncept cirkulární ekonomiky a za celý svůj životní cyklus měly co 
nejmenší dopad na životní prostředí. To znamená, že lze doporučit, aby byly obaly co 
nejvíce optimalizovány na recyklaci a obecně vytvářely co nejméně obalového od-
padu. 
 
Důležité je také dát na obal určitá vodítka, která by podporovala koncept cirkulární 
ekonomiky. Mohlo by to být například ve formě určitých značení, které by zákazníkovi 
poradily, jak obal co nejlépe recyklovat.  

 
Dále je vhodné, aby zkušenost s	obalem byla pro zákazníka co nejpohodlnější. To zna-
mená eliminování zbytečných bariér a dalších rušivých prvků při zacházení s	obalem. 
Jako příklad tohoto doporučení lze zmínit koncept „Frustration Free Packaging“ od 
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společnosti Amazon, na který bylo poukázáno v	minulé části této bakalářské práce. 
Obecně lze tedy dále doporučit, aby byly obaly čím dál více optimalizovány pro e-com-
merce, protože se podíl nákupů tímto stylem každým rokem zvyšuje. To by znamenalo 
poskytnutí další ochrany produktu. Také mohou být použity určité prvky, které chrání 
soukromí zákazníka tím, že kryjí, jaký produkt zásilka obsahuje. 
 
Růst popularity e-commerce je výsledkem rozšíření digitalizace, což je dále podpo-
řeno aktuální situací na trhu, zaviněnou pandemickou krizí. Jak je evidentní z	prvního 
grafu, tak e-commerce tržby stabilním tempem rostly do roku 2019. Poté v roce 2020 
výrazně vzrostly kvůli pandemické krizi a očekává se, že budou dále stabilně růst. 

 
Z	druhého grafu je evidentní podíl e-commerce na celkových globálních maloobchod-
ních tržbách. Lze zaznamenat, že je předvídáno zvýšení podílu e-commerce tržeb 
v	celkových globálních tržbách, a proto lze říct, že přizpůsobení obalů digitálním ob-
chodům bude každým rokem čím dál důležitější. 
 
Jak bylo evidentní například v	herním průmyslu, tak obaly často ztrácí úplně svoji hod-
notu. Proto je důležité přemýšlet, zda produkt dokáže zasáhnout takové publikum, aby 
bylo výhodné distribuovat obsah fyzicky. Když se to nevyplatí, tak nemá cenu vůbec 
zvažovat obalový design.  
 
Kontraktování obalového designera 
Obecně lze dále doporučit práci s	obalovými designery při výrobě a návrhu nových 
obalů. Obalový design je velmi komplexní disciplína, která v	procesu návrhu obalu ob-
sahuje mnoho překážek, a proto je lepší najmout experta, aby bylo dosaženo co nejú-
spěšnějšího designu.  
 
Při zaměření na určité překážky lze například uvést	materiál. Jak již bylo zmíněno dříve, 
tak ne každý materiál je vstřícný ke grafickému designu. Když se například zaměříme 
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na sklo, tak na jeho povrchu je velmi těžké aplikovat design. Z	tohoto důvodu musí na 
obal přidána etiketa. I v	ten moment ale pořád pracujeme s	limitovaným místem. Z	to-
hoto důvodu je kontraktování obalového designera prospěšné, protože si z	praxe a 
práce na jiných obalech dokáže představit veškeré omezení, které materiály předsta-
vují.  
 
Na trhu je mnoho možností, kde lze vhodného a kvalifikovaného designera nalézt. Na-
příklad existují firmy, které se přímo soustřední specificky jen na obalový design. 
Mnoho marketingových společností dále také nabízí služby, které se zabývají obalo-
vým designem. Nelze také opomenout potenciál free lance designerů na trhu. Je tedy 
evidentní, že na trhu je mnoho možných služeb, které by mohly pomoci s	vytvořením 
co nejlepšího designu.  
 
Jedna z	designových firem na českém trhu, kterou lze uvést se nazývá Czech Design. 
Ta nabízí mnoho služeb, které taky obsahují obalový design.  
 
Při výběru firmy nebo designera není ale vhodné počítat jen s	designery z	českého 
trhu. Je vhodné také posoudit kontraktování designerů ze zahraničí. Tyto designeři mo-
hou mít většinou jiný názor nebo nápad na obalový design, a proto mohou na český 
trh přinést něco svěžího a revolučního, což může pomoci konkurenceschopnosti pro-
duktu. 
 
Zakomponování konceptu interaktivních obalů 
Obecně se dá říct, že když je produkt odlišný od ostatních stejného typu, tak ho lze 
považovat za více konkurenceschopného. Když má produkt svou vlastní identitu a ne-
zapadá do řady generických alternativ, tak může být pro zákazníky mnohem zajíma-
vější a také v	určitém měřítku atraktivnější. Existuje mnoho způsobů, jak odlišení do-
sáhnout, a proto se v	tomto doporučení zaměříme na jeden z	nich. 
 
Lze uvažovat nad tím, že aplikování konceptu interaktivního obalu, může přidat pro-
duktu určitou další funkci a tím ho řádně odlišit od konkurence. Interaktivní obal může 
také dále v	určitých způsobech obohatit zkušenost s	produktem a vyzdvihnout obal na 
něco víc než jen obyčejnou ochranu produktu. 
 
Aplikace tohoto konceptu ale může být sama sobě celkem složitá.  Musíme se vyvaro-
vat tomu, aby tyto interaktivní obaly v	očích zákazníka nebyly jen něco, co bylo do oba-
lového designu přidáno na poslední chvíli a co nepřidává produktu žádnou užitečnou 
hodnotu. Z	tohoto důvodu lze v	tomto případě doporučit kontraktování obalového de-
signera, aby z	aplikací tohoto konceptu pomohl. 
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4.2 Materiálová doporučení 

Při výběru materiálu musí být obecně kladena pozornost pro jaký produkt a v	jakých 
situacích bude obal použit. Musí být také kladen důraz na to, jaký má vybraný materiál 
environmentální dopad. Pro ideální obal by jako hlavní materiál při zaměření na envi-
ronmentální šetrnost mohly být doporučeny bio materiály. Je to především proto, že 
jsou lépe biologicky rozložitelné a také snadněji recyklovatelné.  

 
Hlavní faktory, které ovlivňují v	současné době výběr materiálu jsou především zamě-
ření na environmentální šetrnost a současná pandemická krize. Uvedená doporučení 
budou tedy tento fakt reflektovat. 
 
Použití materiálů za pandemické krize 
V	současné pandemické době je velmi spekulativní, zda je vhodné doporučit bio ma-
teriály. Hlavní problém těchto materiálů, na který se lze zaměřit je, zda dokážou 
v	dnešní krizové době poskytnout pro produkt dostatečnou ochranu. Dále musí být 
také brána v	potaz jednoduchost výroby a práce s	těmito materiály, a zda se nákladově 
vyplatí je použít. Výroba obyčejných plastů je třeba mnohem rychlejší než bio alterna-
tiv, a proto je jejich použití v	této situaci častější.  

 
Kvůli těmto důvodům lze spekulovat, že by bylo jistější v	současné době zůstat do-
časně u klasických materiálů. U těchto materiálu je důležité, aby pocházely především 
z	recyklovaných zdrojů. Je to za účelem, aby byl environmentální dopad celého život-
ního procesu obalu co nejmenší.  
 
Lze také uvažovat nad určitou marketingovou hodnotou rozhodnutí použití recyklova-
ných materiálu. Jelikož jsou environmentální dopad obalů velmi důležitým tématem 
současné doby, tak použití těchto recyklovaných materiálů, které vytváří co nejmenší 
dopad na životní prostřední, může v	očích zákazníka produkt a společnost s ním spo-
jenou vyzdvihnout. Obecně lze tedy říct, že použití více environmentálně šetrných ma-
teriálů může zvýšit hodnotu produktu.  
 
Doporučení materiálů podle typu obalu 
Dále lze také zmínit, že při výběru materiálu je důležité uvažovat, zda má obal být jed-
norázový nebo znovupoužitelný. Aby byly například znovupoužitelné obaly co nejefek-
tivnější, tak musejí být co nejvíce odolné a poskytovat nepřetržitě co nejlepší ochranu. 
Materiál musí mít také delší životnost než jednorázové obaly. Z	tohoto důvodu lze opět 
usoudit, že jsou pro tento účel bio materiály nevhodné, protože mají o něco kratší ži-
votnost než klasické materiály.  
 
Jak již bylo zmíněno v	minulé části, tak je důležité uvažovat nad omezeními jednotli-
vých materiálů. Při zaměření na vzhled obalu je také důležité uvažovat, jak lehké je 
tvarovat produkt, a zda je vstřícný obalovému designu. 
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Při výběru materiálu je také důležité zvážit v	jakém množství se bude produkt vyrábět. 
Výběr až moc drahého materiálu pro masovou výrobu může vytvářet zbytečně vysoké 
náklady. Limitovanější produkty si však mohou například vyžádat dražší materiály, je-
likož budou prodávány i vyráběny v	omezené formě.  
 
Navýšení hodnoty pomocí vybraného materiálu 
Při výběru materiálu je také důležité uvažovat nad tím, jak může případně ovlivnit cel-
kovou hodnotu produktu. Obyčejné materiály jako plasty obecně žádnou hodnotu ne-
přidávají, protože jsou úplným standardem u obalů. Když jsou například použity tra-
diční vzácnější materiály, tak to ihned může přidat produktu vnímanou hodnotu a za-
řadit ho do vyšší cenové skupiny než ostatní. Jak už bylo zmíněno dříve, tak použití 
environmentálně šetrnějších materiálů může produktu také pro určitou skupinu zá-
kazníků navýšit hodnotu. 

4.3 Grafická doporučení 

Při následném zaměření na grafický design obalu lze obecně říct, že by měl být obal 
co nejvíce přehledný a jednoduchý. Toto doporučení lze jednoduše odůvodnit rušným 
životním stylem současné společnosti. Rozhodovací proces spotřebitele je velmi 
krátký, a proto je důležité, aby za malou chvíli obal sdělil veškeré informace, čím je 
produkt speciální a přesvědčil zákazníka případně k	jeho koupi.  

 
Vytvoření více jednoduchého grafického zpracování může být také prospěšné pro ži-
votní prostředí. Za prvé při výrobě se spotřebuje méně inkoustu a za druhé je následná 
recyklace na konci životního cyklu mnohem jednodušší. Také lze doporučit použití eko-
logicky šetrnějších inkoustů, jako jsou například sójové inkousty. Ty obecně zase zjed-
nodušují recyklační proces a ve výrobě používají většinově obnovitelné zdroje. Určité 
typy inkoustů mají také vlastnosti, které by mohly být pro grafické zpracování dále pro-
spěšné.
 
Diversifikace cílové skupiny 
U grafického designu obalů lze dále uvažovat nad tím, jak by mohl potenciálně diversi-
fikovat cílové skupiny. Teoreticky může obalový design přímo určit, o jaký typ produktu 
se jedná. Představme si, že máme jeden produkt, u kterého může být grafické zpraco-
vání adaptováno tak, aby mohl být zařazen do různých typů produktů. Když například 
použijeme normy grafického designu z	farmaceutického sektoru, tak můžeme uvést, 
že se jedná o produkt zdravotní. Následné použití norem potravinářského sektoru, kde 
například bude použit určitý brand maskot nebo postava duševního vlastnictví, může 
opět změnit typ produktu bez změny samotného obsahu balení. 

 
V	určitých odvětvích může také obal informovat, zda je produkt vhodný pro určitou 
skupinu zákazníků. Například v	potravinářském sektoru je na obalu ihned viditelné, zda 
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je produkt mířený na vegetariány a vegany nebo jestli je produkt bezlepkový, a tedy 
použitelný citlivými skupinami. 

 
Dále lze uvažovat, jak grafický design obalu dokáže určit, pro jakou věkovou skupinu je 
produkt určen. Když je na obalu například dětská postava duševního vlastnictví, tak je 
ihned evidentní, že produkt je spíše zaměřený na děti. Když je naopak použit sofistiko-
vanější design tak je ihned evidentní, že je produkt spíše zaměřený na dospělejší sku-
piny zákazníků. 

 
U diversifikace cílových skupin pomocí grafického zpracování obalů nelze zapomenout 
na rozdělení cenových skupin. Obaly s	velmi jednoduchým designem mohou ihned 
naznačovat, že produkty spadají do nižší cenové třídy, kde naopak ze sofistikovaněj-
šího zpracování obalu může být ihned evidentní, že se produkt řadí do skupiny zboží 
vyšší cenové skupiny. Toto pravidlo ale neplatí vždy a určité drahé produkty například 
používají jednoduché designerské zpracování obalu. Zde lze uvést například ikonické 
obaly od společnosti Apple.  

4.4 Technologická doporučení 

V	této části budou uvedena doporučení, která se vztahují k	zakomponování určitých 
technologických prvků do obalů. Asi největší vliv v	oblasti technologií má v	současné 
době digitalizace, a proto bude většina uvedených trendů zaměřená na tento koncept.  
 
Aktivní obaly 
Při výrobě obalu lze uvažovat nad zakomponováním prvků aktivních obalů. Jak je 
zřejmé z	příkladů uvedených v	bakalářské práci, tak je k	výběru mnoho typů. Je důle-
žité ale zmínit, že typ aktivního obalu musí být přímo vhodný pro vybraný produkt. Při 
výběru správného typu prvků aktivních obalů mohou dále obohatit produkt a zkuše-
nost s	ním. 
 
Dále lze také uvažovat nad možností využití nových typů produktů za pomoci adap-
tace aktivních obalů. Tuto úvahu bude nejjednodušší vysvětlit na příkladu produktů 

Obrázek 4-1 Ukázka obalu Apple 
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potravinářského sektoru. Jak již bylo zmíněno dříve, tak zákazníci čím dál více požadují 
potraviny, které obsahují menší množství přidaných látek. Problémem v	této situaci je, 
že odebráním těchto dodatečných látek může být obecně zkrácena doba možného 
použití, protože potravina může být následně například bez konzervačních látek více 
náchylná k	venkovním podmínkám. Řešením zrovna tohoto problému může být za-
komponování určitých typů aktivních obalů. Ty by mohly potravinám poskytovat další 
ochranu bez potřeby aplikování konzervačních a jiných látek přímo do potravin. Tím 
pádem by byl produkt „zdravější“ a „čistější“, bez toho, aby byla obětována ochrana 
před různými aspekty, které by mohly produkt nějakým způsobem poškodit.  
 
Inteligentní obaly 
Jako poslední bude zaměření na doporučení spojené se zakomponováním prvků inte-
ligentních obalů. Inteligentní obaly mohou v	mnoha způsobech zlepšit zkušenost zá-
kazníka s	produktem. Dále také mohou zákazníkovi předat další informace o produktu. 
Složitost zakomponování těchto prvků do obalů se liší mezi typy. Prvky jako například 
QR nebo čárové kódy jsou velmi jednoduché na zakomponování, protože se na obal 
jenom natisknou. Při výrobě obalu nevytváří významné další náklady, a proto lze spe-
kulovat, že jsou vhodné pro použití na většině obalů.

 
To stejné se ale nedá říct o dalších prvcích inteligentních obalů. Zakomponování sen-
zorů nebo jiných mikročipů znamená přidané náklady při výrobě obalů. To by dále zna-
menalo přidanou cenou produktu, což by mohlo vést k	snížené poptávce po něm. Zá-
kazníci chtějí o produktu vědět co nejvíc, ale za další informace nechtějí ve většině 
případů platit extra. Z	tohoto důvodu je důležité uvažovat nad tím, že aplikace těchto 
prvků do obalového designu by měla být především provedena jen u produktů vyšší 
cenové skupiny. Při koupi dražších produktů platí teoreticky ve většině případů za více 
sofistikovaný produkt, a proto by mohli tyto prvky i přes přidanou cenu zavítat. 

 
Další zmíněnou nevýhodou těchto prvků je vytvoření více obalového odpadu než u 
klasických obalů.  Je to jeden z	dalších důvodů, proč jsou v	současné době prvky kromě 
QR a čárových kódu aplikovány v	obalech omezeně. Kvůli těmto důvodům je důležité 
počkat na další vývoje těchto prvků, aby mohly být lépe prakticky v	obalech aplikovány. 

 
Při návratu ke QR kódům lze vidět potenciál propojení obalu s	dalšími marketingovými 
nástroji společnosti. V	současné době je důležité se zaměřit především na možný jed-
noduchý přístup na sociální média společnosti přes QR kódy. Z	tohoto důvodu lze do-
poručit zakomponování alespoň tohoto jednoduchého inteligentního prvku na většinu 
obalů produktů, u kterých je to vhodné. 
 
Internet of things (Průmysl 4.0) 
U technologických doporučení týkajících se digitalizace a inteligentních obalů nelze 
opomenout určitý potenciál systémů IOT neboli „Internet of Things“. IOT lze obecně 
považovat jako jeden ze základních komponent průmyslu 4.0. Průmysl 4.0 se obecně 



Zdroj obrázku 4-2 
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zabývá tím, aby byly veškeré procesy co nejvíce optimální pomocí automatizace, kde 
hrají velkou roli především systémy IOT.  

 
Potenciální adaptace, které budou uvedeny, by se daly zařadit do tří hlavních kategorií: 
využití ve výrobě, využití ve skladě a využití v	domácnosti. V	tomto doporučení bude 
tedy zaměření, jak by bylo možné systémy IOT využít a jaké výhody jejich zakompono-
vání do obalů může přinést. Z	toho bude vyplývat, proč je zakomponování prvků inte-
ligentních obalů prospěšné. 
 
IOT ve výrobním procesu 
Jako první bude uvedeno, jak může být IOT zakomponováno do výrobního procesu. Jak 
již bylo zmíněno, termín IOT odkazuje na nepřetržitou komunikaci mezi stroji a dalšími 
věcmi, které obsahují prvky jako jsou například mikročipy, senzory nebo různé formy 
nosičů dat. Aby tedy systémy IOT s	obaly vůbec fungovaly, tak musí být do nich zakom-
ponovány určité prvky inteligentních obalů. Ve výrobní linii mají tyto systémy potenciál 
být efektivní, jelikož mohou neustále kontrolovat stav obalu ve výrobě. To umožnuje 
případně jednoduchou opravu chyby, což dále šetří náklady. Neustálý proud dostup-
ných dat z	výroby tak umožňuje dále zefektivnit výrobní proces, což dále redukuje nad-
bytečné využití materiálů a následné tvoření výrobního odpadu. Tím, že je redukován 
odpad a vice efektivní výrobní proces, je také snížen dopad na životní prostředí 

 
IOT systémy mají také dále potenciál vytvořit plně automatizované výrobní procesy, 
které by potřebovaly minimální zásah od zaměstnanců společnosti, jelikož všechna 
důležitá data spojená s	provozem by si stroje a další neživé věci vyměňovaly a spravo-
valy. 

 
 
 

Obrázek 4-2 Znázornění systému IOT ve výrobě 



Last mile – poslední část cesty balíku do konečného cíle  

Zdroj obrázku 4-3 
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IOT ve skladování a distribuci
Dále budou krátce zmíněny určité možné adaptace IOT systémů ve skladech. Pomocí 
senzorů by bylo ve skladech možné lehce kontrolovat stav skladovaných produktů a 
jestli určité parametry nebyly porušeny. Teoreticky by mohly tyto parametry také ověřit 
pravost produktu, což by zamezilo jejich padělání. Inteligentní obaly dále také umož-
ňují lehkou kontrolu inventáře skladu. Pomocí IOT systémů by mohly být do skladů také 
zakomponované určité další přístroje, které by zefektivnily práci v nich. Zde lze uvést 
především roboty. Jelikož mezi sebou mnoho faktorů strojů v	reálném čase pomocí 
dat komunikuje, tak by mohly být roboti využiti pro automatický přesun zboží, což má 
potenciál obecně zrychlit procesy a redukovat náklady. Tento princip by mohl být po-
užit i v	takzvané „Last mile“ distribuci. 

 
V	budoucnu by mohlo zakomponování IOT systémů vést k	plně automatizovaným 
skladům, kde by většina potřebných procesů byla zajištěna těmito roboty. Na trhu lze 
evidovat již určité experimentální verze tohoto konceptu, kde lze uvést například 
sklady společnosti Amazon.  

 
IOT v domácnosti 
Poslední bude proveden náhled na možné adaptace IOT v	domácnostech a na různé 
odhady, jak by mohly inteligentní obaly přispět stávajícím možnostem Smart domác-
ností. Smart domácnosti jsou v	současné době velmi populárním trendem. Smart do-
mácnost lze definovat jako takovou, ve které jsou přístroje, spotřebiče a další neživé 
věci navzájem propojeny. Všechny tyto aspekty mohou být na dálku ovládány napří-
klad pomocí mobilních telefonů, což vytváří velmi pohodlnou zkušenost v	domácnosti 
pro zákazníka. Asi nejznámější přístroj na dnešním trhu, který umožňuje funkčnost 
Smart domácností je Amazon Alexa. 

 
Potenciál IOT systémů a inteligentních systémů v	domácnosti bude popsán na chyt-
rém spotřebiči, kde bude v	tomto případě zaměření na chytré lednice. Chytré lednice 
dokážou kontrolovat důležité informace o potravinách, které jsou v nich uložené. 

Obrázek 4-3 Sklady společnosti Amazon 



Zdroj obrázku 4-4 
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Lednice může poskytnout spotřebiteli mnoho užitečných informací bez toho, aby mu-
sel nahlédnout dovnitř do lednice. Aby byly chytré lednice funkční tak musí být na oba-
lech zakomponované alespoň základní prvky inteligentních obalů. To znamená, že 
obaly, které obsahují například jenom čárový kód mohou užívat funkčnost chytrých 
lednic. Z	tohoto důvodu lze doporučit zakomponování těchto prvků, aby byla funkč-
nost IOT zaručena. 

 
Obecně lze říct, že uživateli chytré lednice dávají především základní informace. Proto 
lze dále také spekulovat, jak by komplexnější prvky inteligentních obalů společně s	no-
siči dat mohly zlepšit funkčnost chytrých lednic. Spárování senzorů inteligentních 
obalů s	chytrou lednicí pomocí RFID by mohlo umožnit detailnější kontrolu potravin, 
což by obecně zlepšilo funkčnost chytrých lednic, protože by mohly provádět de-
tailnější rozhodnutí o stavu potravin a nemusely by spoléhat jen na datum trvanlivosti 
a na další základní informace o produktu. 

 
IOT – shrnutí 
Průmysl 4.0 je jeden z	nejdůležitějších vývojů na dnešním trhu a z	příkladů je evidentní, 
jaký má potenciál při zakomponování prvků inteligentních obalů. Velmi výhodné na 
systémech IOT je, že nepotřebují pro základní funkčnost komplexní zakomponování 
těchto prvků. Stačí základní nosiče dat jako čárové nebo QR kódy. Proto to lze doporu-
čit u většiny produktů a nemusí se to vztahovat jen na ty, co jsou ve vyšší cenové sku-
pině.
 
Aby bylo možné rozšířenější komplexní zakomponování systémů IOT v	obalech, tak je 
potřeba redukovat cenu těchto vyspělejších prvků. Proto to nelze doporučit zatím u 
všech produktů na trhu. 
 
 
 

Obrázek 4-4 LG Smart InstaView (Chytrá lednice) 
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Augmentovaná realita 
Poslední lze u technologických doporučení uvést augmentovanou realitu. Jak bylo evi-
dentní v	kosmetickém sektoru, tak může mít tento koncept velký potenciál v	mnoha 
aspektech zkušenosti zákazníka. Z	tohoto důvodu lze doporučit výzkum do možných 
adaptací konceptu u vybraného produktu, aby mezi ostatními technologicky vyčníval. 
 
Zde je důležité řádně seznámit zákazníka s	konceptem, aby mohl být rozšířeně využí-
ván. Augmentovaná realita může mít mnoho výhod, když ji však nikdo používat ne-
bude, tak budou zbytečně plýtvány náklady. Z	tohoto důvodu musí být zákazník se-
známen s	výhodami konceptu a jak pro něj mohou být během nákupního procesu pro-
spěšné. Za tímto účelem by mohla být například upravená prodejna, ať je proces co 
nejjednodušší a nejzajímavější, aby zákazníci chtěli koncept vyzkoušet a nepovažovali 
ho v	jejich rušném životě za plýtvání času. 

4.5 Marketingová doporučení 

V	této části budou uvedena určitá marketingová doporučení, která by mohla být za-
komponovaná do obalů. Bude zde především zmíněn potenciál zakomponování obalu 
do marketingové kampaně nebo použití personalizovaného obsahu pro prohloubení 
vztahu mezi společností a zákazníkem. 
 
Zakomponování aspektů marketingové kampaně do obalového designu 
U marketingových doporučení je důležité zmínit potenciál zakomponování prvků a 
aspektů kampaně do obalového designu. Zakomponování těchto aspektů a prvků 
může být pro danou společnost velmi prospěšné, protože jí to umožnuje vytvořit kon-
tinuitu v	marketingové komunikaci. Toto doporučení může mít mnoho různých forem 
a adaptací. Proto budou v	této části uvedené určité adaptace konceptu, aby byl lépe 
pochopitelný. 
 
Jako první a asi nejzákladnější formou je použití brand maskota. Brand maskoti dodá-
vají firmě jasnou identitu a dokážou zákazníka pobavit a zaujmout. Když zákazník uvidí 
v	reklamně brand maskota a poté následně při návštěvě obchodu zahlédne obal, na 
kterém je tato postava, tak ho potenciálně může ihned zaujmout oproti ostatním al-
ternativám. Používání brand maskotů je především velmi efektivní u mladší demogra-
fie, kde jsou využívány na širokém spektru produktu. V	této situaci je ale důležité zmí-
nit, že existují určité regulace, které omezují používání brand maskotů na určitých ne-
zdravých produktech. Z	tohoto důvodu je důležité zvážit, zda je použití těchto postav 
vhodné pro typ produktu, který vybraná společnost nabízí. 
  
Když má společnost partnerství například s	určitým filmem, aby propagovala svůj pro-
dukt, tak mohou být použity motivy nebo postavy z	filmů v	obalovém designu. Z	toho 
je ihned viditelné, že se jedná o produkt, který se vztahuje k	filmu. 
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Poslední adaptace tohoto konceptu může být použita, když se k	marketingové kam-
pani vztahuje určitá celebrita. Pro lepší vysvětlení lze uvést příklad brambůrek Lays. 
Celá marketingová kampaň se týkala fotbalových hvězd. Jednou z	nich byl Lionel Messi. 
Tento fotbalista byl tedy v	době, kdy byla tato marketingová kampaň aktuální na obalu 
skoro každého produktu Lays.
 

Personalizované obaly 
Dále lze doporučit uvažovat nad určitými adaptacemi personalizovaného obsahu do 
obalů. Výhody s	tím spojené již byly uvedeny v	části současných a budoucích trendů 
potravinářského sektoru. Je důležité zmínit, že personalizované produkty nejsou příliš 
vhodné pro obyčejné produkty například v	supermarketu. Reálně nelze vytvořit speci-
fické personalizované produkty v	tomto prostředí. Jediný pokus této adaptace v	této 
situaci, který lze považovat za relativně úspěšný je dříve zmíněná kampaň společnosti 
Coca Cola. Proto lze doporučit velmi podrobnou personalizaci produktů jen na plat-
formy e-commerce nebo do specializovaných obchodů.
 
 

Obrázek 4-5 Obaly nápoje Big Red s motivem filmu Transformers 

Obrázek 4-6 Obaly brambůrků Lays, na kterých je fotbalista Lionel Messi 
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QR kódy 
Z	marketingového hlediska je taky vhodné zakomponovat určité formy inteligentních 
obalů. Zde lze opět zmínit QR kódy. Ty pomoci jednoduchého naskenování mohou pro-
pojit veškeré marketingové nástroje společnosti. Jako jeden z	obecných příkladů to-
hoto propojení lze uvést jednoduchý přístup na sociální média.
 
Každý sektor má své specifické využití tohoto prvku, a proto je důležité s aplikacemi 
experimentovat, protože by to mohlo dodat výhodu produktu. 

4.6 Zdravotní doporučení 

Poslední část této kapitoly se bude krátce zabývat obalovými doporučeními, která za-
jištují co nejbezpečnější zkušenost s	produktem. Většina těchto doporučení bude na 
bázi legislativních vlivů. 
 
Jako první základní doporučení je vyvarovat se použití toxických a jinak škodlivých ma-
teriálů v	obalech. Dále je také důležité při výběru materiálu uvažovat, zda produkt s 
obalem nemají šanci spolu reagovat, aby byla zaručena bezpečná zkušenost zákaz-
níka s	produktem. 
 
Určité produktové skupiny mají různé prvky, které musí být v	obalovém designu obsa-
ženy. Například u potravin musí být na obalech nutriční značení, datum trvanlivosti a u 
určitých typů i třeba místo odkud produkt pochází. Z	tohoto důvodu je důležité dopo-
ručit dohledání a zakomponování veškerých povinných obalových prvků pro vybrané 
produkty. 
 
Na trhu existuje mnoho nebezpečných produktů pro děti. Proto je důležité zvažovat, 
zda produkt, který firma vyrábí není jedním z	nich. Jestli se jedná o takový produkt, tak 
je vhodné zakomponovat do obalu určité prvky na ochranu dětí, které by mohl zamezit 
použití těchto produktů dětem. Toto doporučení se týká většinou farmaceutického 
sektoru, ale na další produkty chemického průmyslu jako jsou například různá čistidla, 
je vhodné tyto prvky zakomponovat. 
 
Tato opatrnost se dále může i promítnout do značení, a proto je důležité uvést, zda 
produkt neobsahuje například malé částice, které by mohly ublížit zákazníkům mladší 
demografie. 
 
U návykových produktů, lze také uvažovat nad zakomponováním upozornění, které in-
formují zákazníka, jaké následky může mít jejich nadměrné použití. Určité produkty 
jako jsou cigarety, mají tyto upozornění povinné, kde musejí být na přední straně obalu 
vyobrazeny následky nadměrného využití. 
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Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo popsat vývoj obalů v	historii, nastínění současné situace 
obalů na trhu a jaké budoucí vývoje obalů se mohou případně vyskytnout. Zaměření 
bylo především na sektory herní, potravinářské, farmaceutické a kosmetické. V	každém 
odvětví je důležitost obalů odlišná a například u herního lze sledovat úplnou ztrátu 
důležitosti, jelikož veškeré informace pro rozhodnutí ke koupi jsou jednoduše do-
stupné na internetu.  
 
Uvedené současné a budoucí trendy lze obecně zařadit do tři hlavních skupin. Do první 
skupiny řadíme trendy, které se zaměřují především na ekologickou šetrnost obalů. Lze 
spekulovat, že z	uvedených trendů je evidentní, že je tato část v	současné společnosti 
asi nejdůležitější. Obaly mají velký podíl na odpadovém znečištění a zákazníci si to 
pořád uvědomují.  
 
Druhou významnou částí trendů je zakomponování nových technologií do obalů. Ty 
umožnují výrobcům koherentně propojit celou sféru svých prostředků a také dokážou 
komunikovat zákazníkům důležité informace, které by na první pohled nebyly zřejmé. 
Tato druhá pointa může být také důležitá pro redukování obalového odpadu, protože 
každý rok se zbytečně plýtvá vyhozením neotevřených potravin. Při lepším posouzení 
stavu potraviny lze teoreticky redukovat množství plýtvaných potravin. Obecně lze 
také říct, že by tyto nové technologie mohly vyzdvihnout obaly v	očích zákazníka na 
něco víc než jen ochranu produktu.  
 
To nás přivádí k	poslední třetí skupině, do které řadíme další prvky obohacující zkuše-
nost zákazníků. Do této části jsou řazeny nové originální trendy jako jsou retro a per-
sonalizované obaly, interaktivní obaly a další, které v	určitých způsobech ovlivňují oba-
lový design. 

 
Nelze ale opomenout, jaký dopad má pandemická krize na tyto uvedené trendy. Přes 
veškerou snahu přesunu k	ekologicky šetrnějším variantám obalů musely být tyto typy 
obalů na určitou dobu opuštěny a nahrazeny levnějšími alternativami pro uspokojení 
poptávky po bezpečných jednorázových obalech. Tento návrat ke starším materiálům 
jako jsou plasty obecně zpomalil vývoj environmentálně šetrnějších alternativ a po-
znamená se to na rychlosti vývoje i v	budoucnu. I přes to jsou environmentálně šetr-
nější obaly jedním z	hlavních témat, které posouvají obalový vývoj dopředu. Nový pan-
demický životní styl změnil normu obalů, a proto začínají být přizpůsobené spíše on-
line obchodům místo kamenných.  
 
Na rozdíl od ostatních sektorů obalovému pandemická krize prospěla. Jak je evidentní 
z	dat, tak je předpovězen pozitivní růst obalového průmyslu. Je to především proto, že 
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obal je nezbytnou částí produktu. Pokud existuje produkt tak vždy v	určité formě po-
třebuje obal. 

 
V	poslední části bylo zaměření na určitá doporučení, nad kterými je důležité uvažovat 
při	přípravě obalu pro produkt Jako základ těchto doporučení byl využit vývoj obalů 
společně se současnými a budoucími obalovými trendy. Dále byly popsány určité 
komplikace adaptování určitých na první pohled prospěšných obalových prvků a ma-
teriálů. Jako v	ostatních sekcích bakalářské práce byl i u doporučení evidentní vliv en-
vironmentální šetrnosti a digitalizace na obaly.  
 
Obecně lze tedy říct, že tato kapitola se zabývala řadou určitých doporučení, která by 
mohla pomoci dosáhnout konkurenceschopného obalu na současném trhu. Obal je 
důležitou částí každého produktu, a když je dobře propracovaný tak, může být velmi 
pro něj prospěšný. 
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