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Úvod
NOVÉ VYDÁNÍ PRO NOVÉ
DESETILETÍ
Marketingová komunikace chápaná jako komunikace se zákazníkem je nesporně
nejviditelnější součástí marketingu. V marketingovém mixu se s ní setkáváme
v podobě čtvrtého P představujícího propagaci (angl. promotion), případně se jí
v této souvislosti říká komunikační mix. Jak si ukážeme v kapitole 30, věnované
sponzoringu, bývá rovněž označována jako komerční komunikace. Všechny čtyři
uvedené pojmy (tzn. marketingová komunikace, propagace, komunikační mix
a komerční komunikace) chápejme jako synonyma.
V předložené monografii je marketingová komunikace pojata značně komplexně.
Začíná v první části obecným vysvětlením problematiky komunikace, ale nechybí
ani praktické rady a doporučení, jak komunikovat, zejména s novináři a v krizové
situaci, čímž se podstatně dřív než ve stejnojmenné kapitole 29 ocitneme rovnou
v oblasti public relations.
Druhá část se věnuje podnikové komunikaci, považované za základní obsahový, referenční rámec veškeré navazující marketingové komunikace. Jmenovitě jde především o tematiku podnikové identity, kultury a image.
Podobně je tomu ve třetí části zaměřené na problematiku získávání informací
o zákaznících pomocí marketingového výzkumu. Podstatou poznávání zákazníků
není zase nic jiného než komunikace s nimi. Vždyť základní technikou marketingového výzkumu je dotazování. Navíc poznatky o zákaznících by měly být východiskem pro přípravu, realizaci i vyhodnocení marketingové komunikace.
Čtvrtá část ukazuje, jak také další marketingové nástroje dokáží se zákazníkem
komunikovat. Týká se především jednotlivých složek marketingového mixu, jako
11
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Marketingová komunikace
jsou produkt, cena a distribuce. Právě v této souvislosti se hovoří o marketingové
komunikaci v širokém smyslu slova.
Nejrozsáhlejší a nejdůležitější je pátá část, věnovaná marketingové komunikaci
a jejím nástrojům. V návaznosti na předchozí čtvrtou část se tedy zabývá čtvrtým
„P“ tradičního marketingového mixu. Jak bylo vysvětleno hned v prvním odstavci,
bylo by možné ji nazvat rovněž propagací, případně po vzoru předchozí čtvrté části
marketingovou komunikací ve vlastním, úzkém smyslu slova.
Konečně závěrečná šestá část naznačuje možnosti využití marketingové komunikace
ve veřejné správě, která se dotýká nás všech jako občanů.
Jak je patrné, obsahový záběr knihy je podstatně širší, než je u podobných titulů
obvyklé. V návaznosti na učebnici Marketing pro začátečníky, zmiňované v 6. části
v kapitole 35, by dokonce bylo možné ji nazvat Marketing pro pokročilé.
Stále víc jsem přesvědčen, že veškerá komunikace se zákazníkem by měla respektovat principy, postupy a prvky (3P) marketingové komunikace (viz kapitola 24). Platí
to nejen v případech, kdy je zákazníkem další podnikatel (business to business,
B2B) nebo konečný spotřebitel nejrůznějšího zboží, ale obdobně tehdy, jedná-li se
o návštěvníky kulturních institucí (divadel, galerií), o pacienty zdravotnických zařízení, studenty ve školách nebo občany na úřadech.
Osobně bych označil předkládané vydání již za sedmé. První verze rukopisu,
dokončeného v roce 1996 krátce po studijním pobytu na Wisconsinské univerzitě
v Madisonu (USA), byla po svém vydání na Masarykově univerzitě v Brně v roce
1997 velmi rychle rozebrána. Proto ještě ve stejném roce vyšlo tamtéž druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Za třetí verzi považuji podobu z roku 2000. Její nový
vydavatel Computer Press změnil název na Jak komunikovat se zákazníkem. Čtvrté
vydání z roku 2003 se vrátilo k původnímu titulu Marketingová komunikace.
Mimochodem na pražském veletrhu Reklama + Polygraf byla tato kniha v únoru
2005 vyhlášena nejlepší knihou v oboru marketing. V letech 2006 a 2008 vyšla další
dvě vydání.
Mám snahu, aby učebnice byla konkrétní a praktická. K tomu mají napomoci četné
příklady, ponaučení, rady a doporučení. Většinou vycházejí z vlastních poznatků
a zkušeností v Mezinárodním institutu marketingu, komunikace a podnikaní
(IIMCE), z našich výzkumů, poradenské i konzultační činnosti (www.iimce.com).
Byl bych rád, kdyby v textu uváděné příklady byly náležitě prostudovány. Nejsou pouhou ilustrací probíraných problémů, ale mají přinést především konkrétní, praktická
ponaučení. Snažte se je dobře pochopit; zejména to, co podstatného sdělují pro marketingovou komunikaci. Často vás k tomu nasměruje již samotný titulek.

12

KE0630.indd 12

21.7.2011 14:42:42

Úvod
Každé vydání přináší nové, aktuální změny. Tentokrát jsou to především fotografie
a ukázky propagačních materiálů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo
od Zdeňka Mikeše. Aby se rozsah stránek příliš nerozrůstal, snažil jsem se vybírat
ze široké problematiky marketingové komunikace, a zejména z konkrétních praktických příkladů, skutečně to nejpodstatnější a nejaktuálnější pro nové, začínající
desetiletí. V neposlední řadě jsem rovněž chtěl, aby kniha byla čtenářsky přehlednější. Oproti poslednímu předchozímu vydání z roku 2008 je řada materiálů,
zejména konkrétních praktických příkladů, vynechána a nahrazena novými.
Obsahově bohatší je rovněž DVD, které je nedílnou součástí knihy. Jsou na něm
v první řadě doplňující příklady a ilustrační materiály, fotografie, schémata, ale také
analyzované rozhlasové a televizní reklamní spoty. Zvláště bych upozornil na vzácný dokumentární záznam z pětidenního natáčení dvou rovněž přiložených televizních reklam na automatické pračky a chladničky Whirlpool.
Dále lze na DVD najít naznačená řešení praktických úkolů zadaných na konci každé
kapitoly. Jejich celkový počet čítá 120. Také předposlední kapitola 42 nabízí možnost ověřit si na dalších 166 otázkách, nakolik bylo výkladu vůbec porozuměno.
Jelikož marketingová komunikace – stejně jako celý marketing má své více než stoleté kořeny za oceánem, bylo do poslední kapitoly 43 vybráno a do češtiny převedeno na 200 základních pojmů. Třetí část přiloženého DVD obsahuje jejich náležitou
výslovnost rodilým mluvčím.
Konečně čtvrtou součást DVD tvoří zejména vyučujícím určené powerpointové prezentace.
Četné poznatky byly do předkládané verze získány z výzkumů realizovaných
v rámci projektu Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky
a novými spotřebitelskými trendy financovaného v letech 2004–2006 Grantovou
agenturou České republiky, stejně jako z výzkumného záměru MSM 621 564 8904
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu na roky 2005–2011
a mezinárodního projektu VEGA Ekonomické univerzity v Bratislavě s názvem
Oblasti, možnosti a perspektivy využití marketingu v rozvoji území úspěšně ukončeného v roce 2004.
Kniha je určena především podnikatelům a manažerům, ale také pracovníkům
ve veřejné správě a vůbec v neziskovém sektoru, zejména ve školství – prostě všem,
kteří jsou nespokojeni s dosavadní komunikací se svými zákazníky a chtěli by ji
zlepšit. V tom by jim měly pomoct principy a postupy současné integrované marketingové komunikace. Celý výklad je do značné míry pojat jako marketingová komunikace v příkladech. Mnohé jsou dokonce důkazem toho, že ji mohou úspěšně realizovat i zcela malé a začínající ziskové i neziskové subjekty. Navíc často vlastními
13
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silami, tedy zcela v intencích guerilla marketingu, který J. C. Levinson [s. 7] doporučuje „společnostem s velkými sny, ale malým rozpočtem“. V tomto ohledu se
mohou uváděné příklady stát pro čtenáře a zájemce následováníhodnou inspirací.
Na závěr každé ze šesti částí jsem pro připomenutí toho, jak se u nás komunikovalo dřív, přidal bonusy v podobě šesti skečů, které jsem v 70. a 80. letech minulého
století psával pro rozhlasové a televizní zábavné pořady a do humoristických týdeníků Dikobraz a Roháč.
Jelikož se celá kniha zabývá komunikací, snažil jsem se, aby také její četba byla dialogem. Proto je zde tolik otázek, na něž bychom měli společně hledat odpověď. Mají
tomu napomoci již zmíněná naznačená řešení na přiloženém DVD.
Brno – Znojmo, prosinec 2010
M. F.

14
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Část I – Komunikace

Část I

Komunikace
Původní latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Pro nás by
měl pojem komunikace znamenat základ veškerých vztahů mezi lidmi. Na nich
a na schopnosti navzájem se domluvit závisí i naše další přežití. Komunikace představuje proces sdělování (sdílení), přenosu a výměny významů a hodnot zahrnující
v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské
činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce zákazníků
na ně.

16
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Kapitola 1 – Podoby komunikace

KAPITOLA 1

Podoby
komunikace
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Komunikace v širším smyslu zahrnuje vedle informací také prezentaci
jakýchkoli produktů.
Kybernetický model komunikace.
Dvanáctero praktických doporučení z kybernetického modelu.
Zásady úspěšné komunikace.
Na co si dát při komunikaci pozor.

Obvykle bývá komunikace redukována pouze na sféru informací. Zkusme se však
na ni podívat v širším záběru. Předmětem komunikace může být jakýkoli výtvor
(lidský i přírodní, verbální i neverbální, hmotný i duchovní) představený, prezentovaný jednou stranou (subjektem – osobou, institucí) a vnímaný stranou druhou
(objektem, což může být opět stejně dobře jedinec jako celá organizace). A právě
projev jedné strany (subjektu) a následná reakce druhé (objektu) představuje základ
komunikace.
Po druhé světové válce došlo k všeobecnému uznání významu komunikace pro fungování rozsáhlých systémů. Tradují se nesčetné důkazy o jejím významu v extrémních podmínkách vojenských operací. Tehdy nový kybernetický pohled na komunikaci přispěl velkou měrou k dnešnímu závratnému rozvoji informační
a výpočetní elektrotechniky. Zakladatel kybernetiky, americký matematik Norbert
Wiener (1894–1964), vydal v roce 1948 svoji slavnou práci Kybernetika: řízení
a komunikace v živých organismech a ve strojích. [1] Ze samotného názvu je patrné,
že komunikace a řízení patří neodmyslitelně k sobě. Podle Wienera řízení jiné
osoby v principu neznamená nic víc než s ní komunikovat. Od konce minulého století hovoříme právem o éře informačních a komunikačních technologií. Již na konci
17
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Část I – Komunikace
40. let se v americké literatuře objevila dvě dodnes často přejímaná a citovaná
kybernetická vymezení komunikace. Nejprve v roce 1948 popsal H. D. Lasswell
komunikaci jako proces, který si můžeme pro názornost zobrazit následujícím
schématem [2]:

Obr. 1-1: Lasswellovo komunikační schéma

Z Shannonovy a Weaverovy matematické teorie komunikace z roku 1949 potom
vychází v současnosti nejrozšířenější model procesu komunikace. [3] Opírá se
o těchto sedm podstatných stránek:
1.

komunikátor – subjekt, producent, který má produkt, nápad, informaci či
důvod ke komunikaci;

2.

kódování – převedení, vyjádření předmětu komunikace do souboru prvků,
symbolů, tvarů;

3.

zpráva (sdělení) – jako výsledek kódovacího procesu, předmět komunikace,
v marketingovém pojetí nabídka;

4.

kanál (prostředek komunikace) – nosič zprávy, distributor;

5.

komunikant (dekódující příjemce, objekt) – zpráva musí být příjemcem nejen
přijata, ale následně také patřičně dekódována, jedná se o myšlenkové pochody, jimiž na základě svých vlastních schopností, zkušeností a svého referenčního rámce adresát (zákazník) interpretuje obsah zprávy;

6.

zpětná vazba – reakce příjemce (zákazníka) umožňuje vzájemnou (oboustrannou), nikoli pouze jednosměrnou komunikaci;

7.

šum – všechny možné faktory měnící podobu, obsah či pochopení zprávy.

Názorně si tento kybernetický model komunikace zobrazíme takto:

Obr. 1-2: Kybernetický model komunikace
18
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Kapitola 1 – Podoby komunikace
Obě pojetí jsou značně podobná, druhé je vlastně rozšířené o kódování, dekódování a šum. Proto si je ilustrujeme jedním společným příkladem.
PŘÍKLAD
Komunikátorem, tedy tím, kdo něco sděluje, je nespokojený zákazník. Předmětem jeho
sdělení je reklamace vadného výrobku. Zprávu vyjádří napsaným průvodním dopisem,
který přiloží k vrácenému zboží. Celé sdělení zabalí a odešle poštou prodejci. Reakcí (zpětnou vazbou) prodejce může být omluvný dopis s novým výrobkem. Komunikační šum se
projeví tím, že komunikátor napsal dopis rukou a má nečitelný rukopis, nicméně komunikant pochopí podstatu sdělení.

Jako u každé činnosti, také v případě komunikace bychom si měli nejprve ujasnit
cíl. V předchozím příkladu mohlo jít reklamujícímu zákazníkovi o:

vrácení peněz, které za výrobek zaplatil;
získání zcela nového, třeba i vylepšeného výrobku;
prosté vyzkoušení prodejce, jak zareaguje;
předvedení se v roli znalce;
úmyslné poškození firmy, jejího renomé
a mnohé další.
Cílů komunikace tedy může být víc, včetně jejich nejrůznějších kombinací a spojení. Pokud je komunikátor nesdělí přímo, mnohé může napovědět volba cílového
adresáta, použité kanály i forma a obsah sdělení.

Ponaučení z kybernetického modelu
Z kybernetického modelu komunikace vyplývá především následující zobecňující dvanáctero praktických doporučení:
1. Ještě než začnete komunikovat, poznejte co nejlépe adresáta svého sdělení (komunikanta).
2. Čím víc o něm budete vědět (například z výzkumů), čím lépe ho budete znát, tím
budete mít větší naději na to, že se komunikace podaří tak, jak si přejete.
3. Předně je nutné vědět, o koho se jedná, zejména do které cílové skupiny přísluší.
4. Z toho vyplyne, jaké informace (sdělení) mu máte poslat, co potřebuje vědět.
5. Snažte se co nejlépe poznat jeho komunikační schopnosti a možnosti.
6. Na základě toho potom zvolte komunikační prostředky (kanály), kterými mu dokážete předat sdělení na potřebném místě, ve vhodném čase a v požadované kvalitě.
7. Zároveň se znalostí jeho schopností zakódejte informace tak, aby jim co nejlépe
a nejrychleji porozuměl.
8. I když se budete sebevíc snažit vyhnout komunikačním šumům, zkreslením a nedorozuměním, pro jistotu s nimi počítejte a předem se na ně připravte.
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Část I – Komunikace
9. Mějte proto nachystané zpřesňující komunikační sdělení i rezervní prostředek, například v podobě detailnějšího, vizuálně a názorně ještě lépe zpracovaného materiálu,
což je zejména důležité při komunikaci v krizové situaci.
10. Nezapomeňte také věnovat maximální možnou pozornost výsledné efektivitě
komunikace; stejně jako na začátku procesu komunikace to opět mohou být konkrétní podoby výzkumů chování i vědomí, které nejobjektivněji zachytí a vyhodnotí
zpětnou vazbu a reakce adresáta.
11. Žádná zpětná reakce (odpověď) je také zpětná reakce a měli bychom ji jako takovou
interpretovat a hlavně z ní vyvodit praktické důsledky (poučení) pro zlepšení příštího pokusu.
12. Má-li mít komunikace smysl, musí komunikátor udělat maximum pro to, aby jeho
sdělení dospělo ke komunikantovi, aby ho svým obsahem oslovilo (zaujalo), a hlavně aby pro něj bylo srozumitelné. Jinak se jedná o zbytečně vynaloženou námahu,
ztrátu času i prostředků.

Vzájemné vztahy mezi komunikujícími partnery stejně jako vytvořené zprávy
a používané kanály se přirozeným způsobem mění. Jak už jsme si uvedli, v předchozím příkladu byl komunikátorem zákazník a komunikantem prodejce. Je evidentní, že této situaci musela nutně předcházet jiná, v níž byl komunikátorem
naopak prodejce, zprávou nabídka zboží, kanálem třeba zákazníkova poštovní
schránka, do níž byl vhozen reklamní leták. V tomto případě je potom komunikantem samotný majitel poštovní schránky. Konečně jeho návštěva prodejny a následný nákup zboží představují zpětnou vazbu.
Proměnlivost rolí v komunikačním procesu lze dokonce vidět také ve sdělovacích
prostředcích, jimž se bude věnovat následující kapitola 2. Jejich početné publikum
(televizní diváci, rozhlasoví posluchači, čtenáři tiskovin) není vždy a pouze komunikantem, ale často také aktivním komunikátorem, který zasílá do redakcí dotazy,
vstupuje svými podněty a názory do diskuze.

JAK ÚSPĚŠNĚ KOMUNIKOVAT?
Efektivní a úspěšná komunikace, tedy taková, v níž dosáhneme při minimálních
výdajích maximálních účinků, se v praxi opírá o:
1.

Důvěryhodnost – komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů.

2.

Volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá.

3.

Pochopitelnost a významnost obsahu – sdělení musí mít význam nejen pro
komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu systému
hodnot, musí být relevantní pro jeho situaci.
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DŮLEŽITÉ
Není důležité, co se říká, ale co se tím míní, a hlavně co se tím sleduje, jaké jsou skutečné,
často zastírané cíle.

4.

Jasnost – sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy. Složitější
stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají názorností a jasností. Čím dále sdělení putuje, tím by mělo být jednodušší,
v každém případě by instituce měla hovořit jedním, nikoli několika různými
hlasy.

DŮLEŽITÉ
Nejprve je nutné problému porozumět („pojmenovat ho“) a teprve potom ho můžeme
chtít sdělovat druhým.

5.

Soustavnost – komunikace je nikdy nekončící proces vyžadující pro získání cíle
neustálé opakování a rozvíjení.

6.

Osvědčené kanály – úspěšné, prověřené komunikační kanály je třeba náležitě
využívat, neboť k těm má příjemce vytvořený vztah a respektuje je. Budování
nových je složitější a výsledek nejistý. Různé kanály mívají rozdílné efekty
a jsou různě vhodné v různých okamžicích komunikačního procesu. Pro dosažení určitého příjemce bývá vhodné využít několika odlišných cest. Příjemce si
s odlišnými komunikačními kanály spojuje různé hodnoty a významy.

7.

Znalost adresáta – komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností
adresáta, je nejefektivnější, jestliže vyžaduje co nejmenší mimořádné úsilí
na straně příjemce, což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost
vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. Jak již bylo uvedeno, čím více
víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme schopni připravit. O co lépe
známe partnera, jeho záměry, cíle, přání, potřeby – sumárně to, co chce, o co
mu jde, tím lépe jsme schopni celý komunikační proces nachystat a realizovat
a nakonec dosáhnout společně přijatelných cílů.

Efektivní komunikace se může uskutečnit pouze v atmosféře důvěry. Právě ta je
v současnosti u nás velice aktuálním a podstatným problémem nejen podnikatelských aktivit, politických jednání, ale vůbec jakéhokoli vzájemného styku a jednání.
Při nedokonalosti stávajících právních předpisů, nefunkčnosti a nepovinném členství v hospodářských komorách a dalších dohlížecích profesních sdruženích, počáteční nezkušenosti převážné většiny začínajících podnikatelů a přetíženosti soudních orgánů není divu, že dnes u nás často neplatí ani písemná, natož ústní
ujednání. Vzniklá džungle by však neměla trvat věčně. Snad i u nás budou brzy
patřit k vyhledávaným vlastnostem partnerů serióznost či důvěryhodnost a ve vzá21
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jemných vztazích se stanou důležitými podmínkami úspěšného podnikání.
Na začátku a krátkodobě se mohou zdát zbytečným luxusem, zejména při srovnání
s bleskurychlými, závratnými úspěchy nepoctivých a neseriózních podnikavců.
Jenže už od pravěku se člověk přece jen snaží z vlastních chyb alespoň občas poučit.

Na co bychom si naopak měli dát v komunikaci pozor?
V komunikaci bychom se měli maximálně vyvarovat následujících pochybení:
1. Překroucení informace v průběhu toku kanálem; zpravidla k němu dochází při zprostředkované komunikaci přes několik subjektů.
2. Komunikační zahlcení nastává v případech, kdy adresát obdrží tolik informací, až je
nestačí vnímat. Každý se dnes a denně setkává ve své poště se spoustou letáků
a propagačních materiálů, jejichž obálku již ani neotevírá, natož aby je četl.
„Odhaduje se, že za jeden den je člověk bombardován zhruba 1 500 různými marketingovými sděleními, z nichž věnuje pozornost méně než 2 %.“ [8]
3. Nevhodně zvolený kanál, kdy je například rozsáhlý a složitý materiál předčítán
posluchačům, zatímco by ho mohli daleko lépe pochopit ve vizuální (tištěné, zobrazené) podobě.
4. Nevhodně zvolené místo a čas pro komunikaci, když nadřízený zavolá kvůli pracovním problémům v sobotu večer domů.
5. Neschopnost vnímat druhé a jejich problémy, a když už by partner byl ochoten
naslouchat, vnímá pouze to, co se mu hodí.
6. Neochota zabývat se problémem a jednat o něm.
7. Podcenění neverbální stránky komunikace – při osobním jednání se uvádí, že necelá desetina sdělení pochází ze slovního obsahu, vše ostatní je výsledkem „řeči“ očí,
obličeje, paží, pohybů, postojů, prostorového oddálení či přiblížení a případně
dotyků (podání ruky).
Tak tedy, jak varuje následující příklad překroucení informace a komunikačního šumu,
pozor na ně!

PŘÍKLAD PŘEKROUCENÍ INFORMACE A KOMUNIKAČNÍHO ŠUMU
Na poradě sdělil ředitel náměstkům:
Zítra v 9 hodin dojde k úplnému zatmění slunce. Jedná se o neobvyklý úkaz, který není vidět
každý den, a proto mohou naši zaměstnanci nastoupit na nádvoří továrny. Při pozorování
tohoto jevu podám sám výklad. Zmizí-li slunce za mraky, a nebude tudíž nic vidět, shromáždíme se k výkladu v jídelně.

22

KE0630.indd 22

21.7.2011 14:42:43

Kapitola 1 – Podoby komunikace
Náměstci informovali vedoucí středisek:
Podle pokynu ředitele dojde zítra v 9 hodin k zatmění slunce. Bude-li pršet a slunce zmizí
za mraky, nebude to na nádvoří v pracovním oděvu vidět. Proto provedeme zatmění slunce
v jídelně, což se každý den nevidí.
Vedoucí středisek sdělili vedoucím provozů:
Zítra dojde v 9 hodin v pracovním oděvu na nádvoří k zatmění slunce. Ředitel dá pokyn,
má-li slunce zmizet a zda bude pršet v jídelně, což se nevidí každý den.
Od vedoucích provozů se potom dozvěděli skupináři:
Bude-li zítra při zatmění slunce v jídelně pršet, tedy něco, co se nevidí každý den, zmizí
v 9 hodin ředitel v pracovním oděvu.
Nakonec se mezi zaměstnanci rozneslo:
Zítra v 9 hodin zmizí ředitel při zatmění slunce. Škoda, že se to nedá vidět každý den.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
1.1.

V čem jsou výhody a nevýhody uvažovaného kódování sdělení nespokojeného zákazníka do podoby dopisu a navrhovaného kanálu poštovního doručení oproti přímému osobnímu jednání komunikátora s komunikantem
v prodejně?

1.2.

Co tvoří v tomto případě zprávu?

1.3.

Jakému nebezpečí se prodejce vystavuje v případě zamítavého stanoviska, či
dokonce vůbec nereagování na stížnost?

1.4.

Jaké cíle měl pravděpodobně zákazník, když se obrátil přímo na prodejce?

1.5.

Jaké cíle by naopak mohl mít, kdyby se obrátil rovnou na výrobce, či dokonce na sdělovací prostředky?

1.6.

Jaké přínosy může komunikantovi přinést pozitivní řešení problému?

1.7.

Jak by mohl reklamující zákazník zvýšit svoji důvěryhodnost?

1.8.

Která doba by byla nejvhodnější k návštěvě prodejny při reklamaci zboží?
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KAPITOLA 2

Nástroje
komunikace
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Nejúčinnějším způsobem komunikace zůstává osobní rozhovor.
Díky novým elektronickým přístrojům se komunikace stává rychlejší,
konkrétnější a interaktivnější.

Nabídka nových komunikačních nástrojů je širší a dostupnější.
Přes veškerý nepochybný pokrok v elektrotechnice, díky němuž jsme v současnosti
svědky zásadní revoluce v oblasti informací a komunikace, zůstává stále nejúčinnějším, ale zároveň také co do rozsahu adresátů nejomezenějším prostředkem osobní
rozhovor z očí do očí (face-to-face). Dokáže komunikaci obohatit o řadu neverbálních, vizuálních stránek, jako jsou gestikulace, mimika, pohyb a držení těla, oblečení včetně doplňků, ale také zařízení místnosti či prostředí, a dokonce o čichové
a hmatové vjemy. Působí tedy komplexně na více smyslových orgánů současně.
V situacích, kdy jemné nuance mohou hrát rozhodující roli, kdy se jedná o komplex
problémů, o jejich detailní analýzu nebo o přípravná, úvodní setkání, je tento způsob komunikace nenahraditelný. Představuje totiž velmi dynamický způsob komunikace umožňující sdělit věci s mimořádným osobním zaujetím a zároveň sledovat
bezprostřední reakci (zpětnou vazbu) partnerů, díky níž jsme schopni vzájemně se
maximálně poznat, přiblížit se a pochopit navzájem svá stanoviska, dospět k novým
pohledům a poznáním, k hlubšímu projednání problému a nalezení optimálního
řešení.
Hlavní nevýhodou je, že partneři se musí setkat ve stejném čase a na stejném místě,
což nebývá vždy jednoduché a možné. Výhodou osobního rozhovoru naopak může
být, že nemusí probíhat jen v pracovně či v domácnosti, ale třeba při návštěvě urči25
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té kulturní, sportovní či společenské události, kdy se jedná ve zcela jiné, mnohem
příznivější atmosféře a obsah může nabývat nových významů. Právě těchto příznivějších okolností pro osobní jednání využívá s úspěchem sponzoring, jak bude uvedeno v předposlední, páté části v kapitole 30.
Pravděpodobně nejrozšířenější náhražku osobní komunikace z očí do očí představuje dnes telefonování. Odstraňuje prostorové bariéry. Díky mobilním telefonům
můžeme hovořit prakticky odkudkoli. Má však také omezení. Především umožňuje
zejména auditivní komunikaci, tedy bez vizuálních či dalších vjemů, což však může
být naopak v některých situacích výhodné. Telefonicky lze domluvit jednání
(návštěvu), připomenout termín setkání nebo naopak rychle sdělit nenadálé změny,
včetně odložení schůzky. Telefon je nepostradatelný organizační pomocník. Zatím
panuje určitá rezistence vůči vizualizované podobě telefonování – videofonu.
Na druhé straně je jasné, že tradiční forma telefonické komunikace poskytuje zcela
minimální důvěryhodnost. Nikdy si nemůžeme být podle hlasu jisti, zda skutečně
hovoříme s tím, kdo se nám takto představil. Nevíme také, kolik dalších lidí tento
rozhovor poslouchá nebo zda si ho někdo nenahrává. Může být problém se dotyčnému vůbec dovolat (nemusí mít telefonní přístroj zapnutý, neznáme jeho číslo,
není uveden v telefonním seznamu, má obsazeno, ztratil se signál). Proto hned
v úvodu je nutné si ověřit, zda voláme ve vhodnou dobu a nakolik bude volaný
vůbec ochoten s námi jednat. Asi jako v anekdotě, kdy je šéf se svojí sekretářkou
v hotelovém pokoji a najednou mu zazvoní mobil. Podívá se, kdo mu volá a ona to
manželka. Zpanikaří, vezme to a vyděšeným hlasem se zeptá: „Jaks mne tady našla,
miláčku?“
K efektivnější osobní či telefonické komunikaci se doporučuje více naslouchat druhému. Měli bychom se držet následujících zásad:
1.

Mlčet, neboť když někdo hovoří, nemůže poslouchat. Člověk má dvě uši
a pouze jeden jazyk, čímž sama příroda naznačuje, aby víc poslouchal.

2.

Vytvořit mluvícímu atmosféru uvolněnosti a klidu, chceme jej opravdu poslouchat a pomoci mu řešit problém. To však také nutně předpokládá nezabývat se
při jeho projevu něčím jiným (číst si, klepat prsty na desku stolu).

3.

Vcítit se do postavení mluvícího, ovládnout své emoce a být trpělivý.

4.

Klást otázky, což mluvícího povzbuzuje, zatímco protiargumenty jej naopak
odpuzují a dráždí.

Těchto obecných zásad je vhodné využít i v konkrétních, často velice specifických
podobách osobní či telefonické komunikace, včetně třeba aplikace techniky dotazování v marketingovém výzkumu. Více v kapitoách 13 a 14.
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Kapitola 2 – Nástroje komunikace
Zcela nové, téměř netušené možnosti dalšího rozvoje telefonování přinesla podoba
mobilních telefonů. Právě ony jsou již dnes schopny nabídnout vizuální doplnění
této zprostředkované podoby osobního jednání.
Další způsob komunikace představují dopisy. Poštovní styk je starý tisíciletí a jeho
principy se téměř nezměnily – předává písemnou zprávu v podobě, v jaké ji odesilatel připravil. Dnes patří dopisy díky neustálému celosvětovému růstu cen poštovních služeb k finančně i časově náročným formám komunikace. Dodávají však
adresátovi jedinečný pocit důležitosti a závažnosti sdělení a jsou také vhodné, jde-li
o navázání nového kontaktu, o představení určité nabídky. I zde mnohé usnadní
počítače a kopírovací technika. S jejich pomocí lze snadno připravit velké množství
dopisů, které si zachovají formu osobního sdělení, počínaje jmenným oslovením
adresáta a vlastnoručním podpisem odesilatele konče. Navíc se obracíme přesně
na cílové skupiny, které potřebujeme oslovit. Tyto direct mailové principy jsou, jak
bude uvedno v kapitole 31, dnes v rámci marketingové komunikace považovány
za velmi účinné.
Novodobými, technicky rozvinutejšími podobami písemného sdělení jsou telegraf,
faksimile (fax), elektronická pošta (e-mail), u mobilních telefonů potom krátké textové zprávy (SMS). Zvláště když využívají počítačů a počítačových síti, mohou oproti dopisu vynikat rychlostí, případně i nižšími náklady. Zároveň však jsou méně
osobní a více zprostředkované elektrotechnikou. Navíc opět si nemůžeme být nikdy
stoprocentně jisti, kam nakonec zpráva dorazila, kdo ji skutečně napsal a poslal či
kdo všechno se s ní seznámil. Zejména v případě faxu a e-mailu nemusí být, podobně jako u telefonování, kvůli přetíženosti linek vůbec jednoduché navázat spojení.
Stejně tak přístroj příjemce nemusí být v provozu – není zapnutý, došel v něm papír,
server má poruchu. Další těžkosti může natropit šum během přenosu od komunikátora ke komunikantovi, který se v případě faxu projeví méně kontrastním tiskem
určitých částí textu nebo obrázků nebo při e-mailu dochází při různém softwarovém vybavení ke změnám některých znaků a písmen (zejména u našich diakritických znamének) v jiné symboly.
Proto doporučujeme vždy pro jistotu ještě telefonicky ověřit, zda a v jakém stavu
zpráva došla, případně poslat vytištěnou kopii (hard copy) poštou. Bude doručena
později, ale zpřesní a vyjasní případná nečitelná či nesrozumitelná místa.
Pokud jde o komunikaci ve skupině, nejrozšířenější jsou schůze, zasedání, mítinky.
Jsou náročné už tím, že účastníci jsou na nich osobně přítomni a tráví zde drahocenný čas. Zároveň však kolektivní účast může přinést nové podněty a nápady.
Těmito formami komunikace lze nesporně osobně oslovit větší množství lidí. Jejich
program však musí být předem dobře připraven, včetně písemných podkladů,
a jednání by se mělo řídit stanoveným časovým harmonogramem.
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Část I – Komunikace
Novějšími podobou je telekonference, kdy skupina účastníků z různých míst je
ve stejném čase propojena telefonními linkami a jejich prostřednictvím se navzájem domlouvá. Vylepšením jsou videotelekonference, kdy se kromě mikrofonu využívají také monitory a kamery. Internet zase nabízí počítačové konference. Princip
skupinového setkání zůstává stejný, eletrotechnika však umožňuje překonávat prostorové a časové překážky.
V současnosti jsme na prahu dalších, zcela zásadních změn v oblasti komunikace.
Stále víc se hovoří o multimédiích integrujících psaný či čtený text s grafickými
obrázky, fotografiemi, animacemi, videozáběry a zvukem do jednoho interaktivně
propojeného celku. V zásadě se jedná o spojení počítačů, televize, CD a DVD. Právě
počítače umožňují v tomto pojetí s informacemi dále pracovat, zpracovávat je, a to
navíc v rámci pouze jediného počítačového systému. Jeho výraznou předností je
především to, že se jedná o interaktivní komunikaci, kdy se příjemce může celého
procesu aktivně zúčastnit.
Multimédia jsou součástí rozsáhlejší informační dálnice (Information Highway
nebo také Digital Highway, Superhighway, Electronic Higway), která jakožto „síť
sítí“ vznikne propojením tří velkých existujících systémů – veřejné telefonní sítě,
sítě kabelové televize a velké národní či nadnárodní počítačové sítě, jakou je třeba
Internet.
Za podstatné přínosy nových elektronických komunikačních přístrojů lze považovat především to, že:
1. zrychlily přenos informací z kteréhokoli místa na Zemi i ve vesmíru až na rychlost světla a také informace podstatně zpřístupnily;
2. zpřesnily a zkonkrétnily informace; stačí porovnat, jaký pokrok oproti psanému
slovu znamenala rozhlasová reportáž, schopná poskytnout alespoň auditivní
dokreslení celkové atmosféry události, o níž je řeč, natož potom vizuální konkretizace v podobě filmového dokumentu, televizního přenosu či videozáznamu;
3. umožňují přecházet od běžného jednosměrného způsobu komunikace, jenž je
typický zejména pro klasické sdělovací prostředky, k dvousměrnému interaktivnímu.
Můžeme také následně shrnout tři základní trendy současného vývoje nových elektronických komunikačních nástrojů:
1. Jejich aplikace do každodenního života se zrychluje.
2. Finančně se stávají stále dostupnějšími.
3. Také jejich ovládání a využívání se stává snazším („přátelštějším“).
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Kapitola 2 – Nástroje komunikace
Jsou zde tedy víc než reálné předpoklady pro to, aby se nová elektronická zařízení
stala v dohledné době všeobecně používanými nástroji komunikace nejširších vrstev společnosti.
Základní nástroje současné komunikace, jako jsou osobní rozhovor, telefonování či
písemná komunikace, si ještě jednou probereme v závěrečné kapitole 41. Bude se
jednat o konkrétní praktická doporučení, jak s těmito nástroji pracovat, jakých chyb
bychom se měli vyvarovat a na co bychom měli dbát. Je totiž zjevné, že tato ponaučení neplatí pouze pro veřejnou správu, ale naopak mohou být každému velmi
užitečná, stejně jako celý marketing a marketingová komunikace, i při jiných příležitostech – při vyřizování pracovních i mimopracovních záležitostí, včetně soukromého života.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
2.1.

Proč je osobní rozhovor důvěryhodnějším nástrojem komunikace než třeba
telefonování či písemný kontakt?
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KAPITOLA 3

Sdělovací
prostředky
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Sdělovací prostředky oslovují širokou veřejnost (masy) aktuálními
a atraktivními informacemi.
Pro komunikaci je důležité znát údaje o publiku (čtenářích, posluchačích
a divácích) jednotlivých sdělovacích prostředků.
Stejně tak je nutné věnovat pozornost samotnému obsahu sdělovacích
prostředků.
Konečně třetí stránkou je vlastní působení sdělovacích prostředků
na vědomí a chování.
Rozdíl mezi názorovým vůdcem (opinion leader) a názorovým tvůrcem
(opinion former).

Mezi nástroji komunikace si zasluhují zvláštní pozornost sdělovací prostředky,
někdy také označované za hromadné sdělovací prostředky, masové sdělovací prostředky či zkráceně masmédia. Jako historicky první se v polovině patnáctého století objevil knihtisk. Jeho vynálezce Johann Gutenberg se tím nesmazatelně zapsal
do dějin celé naší civilizace. Do té doby se knihy opisovaly ručně, což bylo nepochybně náročné i nákladné. Každý opsaný exemplář byl díky individuálnímu, osobitému způsobu psaní i ilustrování jedinečným a hlavně drahým originálem.
Gutenbergovo mechanické kopírování písma i obrázků umožnilo jejich podstatně
rychlejší a lacinější rozmnožování. Tisk učinil knihy dostupnějšími pro nespočetné
zájemce a zákazníky. Dnes se využívá jak při výrobě knižních publikací, novin,
časopisů, tak také nejrůznějších bulletinů, výročních zpráv, letáků, zpravodajů,
katalogů. Mohou být určeny zvláštním skupinám (jako interní tiskovina členům
organizace) nebo naopak nejširší veřejnosti (všem domácnostem). Prodávají se,
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dostávají v rámci předplatného či mohou být poskytovány (distribuovány) bezplatně. Jsou vydávány s různě dlouhou periodicitou nebo zcela nepravidelně, příležitostně. Zásluhou počítačů a pokroků v kopírovací technice vůbec je dnes výroba
tiskovin podstatně jednodušší, lacinější, atraktivnější a rychlejší. Ani po více než
pěti stech letech své existence neztrácí tištěné slovo na své působivosti a účinnosti,
i když ve stále početnější konkurenci novějších elektrotechnických sdělovacích prostředků, jaké představují rozhlas, film, televize, video, Internet, CD-ROM a DVD,
není jeho současná a zejména budoucí pozice nejlehčí. Proto mnohé tradiční tiskoviny (knihy, noviny, časopisy) mají dnes rovněž (či dokonce již pouze) svoji elektronickou podobu, obvykle přístupnou zájemcům na Internetu. Právě ten přispívá
k současné integrovanosti a větší dostupnosti sdělovacích prostředků, včetně rozhlasového a televizního vysílání.
Podle D. McQuaila se sdělovací prostředky v obecném slova smyslu zabývají „produkcí, reprodukcí a distribucí vědomostí (znalostí) široce chápaných souborů symbolů majících důležitý význam pro zkušenost v sociálním světě“. [4] Ve svých příjemcích (divácích, posluchačích a čtenářích) ovlivňují samotnou konstrukci
sociální skutečnosti, jejich osobní představy o ní. Vytvářejí vlastní realitu. Asi nejmarkantněji si to každý sám na sobě každodenně uvědomuje u filmu či televize, kdy
podlehneme sugesci natolik, až uvěříme, že svět by mohl být právě takový, jak je
prezentován na plátně nebo na obrazovce.
Na druhé straně, současnou záplavu informací, v níž se nacházíme, zvládáme docela dobře. Při četbě novin a časopisů plné dvě třetiny článků vynecháváme. Hodně
nám přitom napomáhá již samotný pyramidový styl zpravodajství, kdy nejdůležitější informace bývají uvedeny hned v úvodu, což umožňuje případné přeskočení
zbytku textu, aniž by se tím podstatnější měrou ztrácel základ sdělení. Tímto parciálním stylem čteme téměř polovinu článků, takže pouze 18 % materiálů průměrných novin absolvujeme kompletně.
Selektivní přístup k tištěným zprávám platí podobně také pro sledování televize
a rozhlasu. V průměru z 15 až 18 zpráv televizního vysílání si zapamatujeme nanejvýš jednu. Tato ztráta informací však není tak velká, jak by se z uvedených údajů
mohlo na první pohled zdát. Mnohé zprávy jsou ignorovány, neboť publikum si
uvědomuje, že se jedná o opakování již v předchozím vysílání uvedených skutečností. Televizní i rozhlasové vysílání má totiž v průběhu dne silně se opakující
náplň. Jestliže se však jedná o novou informaci, podíl pozornosti a jejího dodatečného vybavení je v takovém případě o něco vyšší.
Tento původně náhodný selektivní proces se u každého z nás postupem času propracovává, až nakonec vede k tomu, že umožňuje uchovávat si nejdůležitější zprávy
na nejčelnějším místě. Jestliže se potom zaměříme pouze na ně (tedy považované
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příjemcem za důležité), poměr mezi vynechávanými a uchovávanými v paměti je
obrácený. Ze zpráv „velké důležitosti“, schopných ovlivnit příjemcovy názory, si lidé
vybaví až dvě třetiny.
Na tomto zvyšování pozornosti mají velký podíl novináři – tím, jak „způsobem“
obrácené pyramidy zprávy píší (viz kapitola 29), jak je řadí a umísťují, jak použijí
velký a atraktivní titulek, jak píší dlouhé články a doplňují je obrazovými přílohami.
Zásadní význam sdělovacích prostředků vychází z jejich schopnosti oslovit rychle
a působivě rozsáhlé publikum. Těžko si dnes představit člověka, který vůbec nesleduje média. Proto se sdělovacím prostředkům věnuje taková pozornost. O rozsahu
působení médií svědčí údaje o jejich distribuci, například o počtu prodaných výtisků novin a časopisů nebo o počtech televizních a rozhlasových koncesionářů. Ještě
důležitější je znalost samotného publika, jeho sociodemografický profil – kdo to
jsou skuteční čtenáři, posluchači a diváci, kdy, jak a která média sledují, případně
přímo které nabídce (článkům a pořadům) dávají přednost.
Pozornost se věnuje také vyhodnocování vlastního obsahu sdělovacích prostředků.
Zvláštní nástroj objektivního a systematického poznávání jejich komunikačního
obsahu představuje obsahová analýza, kterou na počátku 50. let minulého století
vypracoval B. Berelson. [5] Nejprve se stanoví základní jednotky sdělení, na které
se zaměří další pozornost. Těmi mohou být:

jednotlivá slova nebo obrazové či zvukové znaky;
jednoduchý výrok, obrazový či zvukový prvek;
osoby, firmy nebo instituce.
Ve vybraných médiích se potom po určitou dobu sleduje jejich frekvence výskytu,
která se následně statisticky zpracovává. Volba jednotky pochopitelně určuje hloubku a rozsah celkové analýzy.
Z takového zpracování je potom možné se třeba dozvědět, kolikrát a v jakém smyslu (v pozitivním, neutrálním či negativním hodnocení) se za určité období
a ve kterých médiích dejme tomu věnovala pozornost té či oné osobě, instituci,
firmě, tomu či onomu problému, pojmu, jevu. Uvedené údaje se využívají například
v rámci public relations, resp. press relations, jimž je věnována kapitola 29.
Konečně vedle rozsahu a obsahu médií je třetím sledovaným okruhem otázek jejich
vliv na myšlení a jednání lidí. Z každodenního života známe nespočet příkladů, jak
zveřejnění určitých informací ve sdělovacích prostředcích okamžitě změní chování
a jednání investorů či zákazníků. Stačí oznámit, že určitá firma se dostává do potíží,
a důvěra partnerů okamžitě klesá – snižuje se cena akcií, ruší se objednávky, vkladatelé si vybírají své úspory. Proto je v dnešním světě pro každou instituci tak důležité budovat a upevňovat co nejlepší vztahy se sdělovacími prostředky.
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Vrátíme-li se ke kybernetickému modelu komunikace, jak je vyjádřen na obr. 1-2,
tak vidíme, že první typ výzkumů se týká sledovanosti sdělovacích prostředků
a zaměřuje se na jejich publikum – na poznání komunikanta. Druhý typ zkoumá
obsah komunikace – vlastní zprávu (sdělení). Ve třetím případě jde o sledování
vlivu komunikace na vědomí a chování komunikanta – o zpětnou vazbu. Právě
z hlediska marketingové komunikace je prvořadé to, nakolik se díky komunikaci
vytvářejí a hlavně svým obsahem masově šíří vzory chování, včetně spotřebního.
Prostřednictvím sdělovacích prostředků se totiž miliony lidí na celé planetě dozvídají, jaké mají mít na sobě oblečení, co mají jíst a pít, jak mají mít zařízenou domácnost, který automobil je pro ně nejlepší, jak mají trávit volný čas – prostě, co zbývá
ještě udělat pro to, aby byli konečně šťastní a spokojení.
Ve 40. letech minulého století zkoumal Paul F. Lazarsfeld v USA předvolební chování a rozhodování voličů. Přišel při tom na dvoustupňový model komunikace,
jehož platnost a účinnost dodnes v našich výzkumech nacházíme. Například hlavním zdrojem informací pro návštěvu určité kulturní, historické či přírodní zajímavosti, ale také u návštěvníků veletrhů a výstav, se nejčastěji stávají doporučení známých, přátel nebo nadřízených. P. F. Lazarsfeld označil takového neplaceného
informátora za názorového vůdce (opinion leadera), který jednak sleduje sdělovací
prostředky, a má tudíž náležité informace, a za druhé se těší přirozené autoritě
v malých skupinách, jako jsou pracovní kolektivy, rodina, školní třída, sportovní
oddíl nebo zájmové sdružení. Ve 40. letech minulého století byli ve Spojených státech typickými názorovými vůdci amerických voličů nejčastěji místní farář, holič

Obr. 3-1: Názorový vůdce po našem
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a v rodině potom manžel – otec. V tomto prostředí osobně sdělují a případně
i komentují zprávy a informace z masmédií. Mezi svými posluchači jsou bráni jako
zasvěcení informátoři a jejich mínění je ostatními členy skupiny přijímáno za rozhodující. [6]
Dvoustupňový model komunikace v sobě spojuje maximální dosah sdělovacích
prostředků s mimořádnou účinností bezprostředního osobního kontaktu. Názorně
si ho lze vyjádřit například takovýmto schématem:

Obr. 3-2: Lazarsfeldova dvoustupňová komunikace

Zatímco názorový vůdce sleduje média, názorový ovlivňovatel, tvůrce (opinion former, opinion maker), v médiích vystupuje nebo je jimi alespoň citován. Jedná se
o autoritu, odborníka, známou osobnost, jejíž názor ovlivňuje čtenáře, posluchače
a diváky, tedy včetně názorových vůdců. Názorovými ovlivňovateli jsou často novináři, kritici, soudci, členové vlády, analytici a specialisté.
Příkladem názorových ovlivňovatelů jsou také filmoví režiséři. Všimněte si, jak
ve francouzských detektivkách jezdí hlavní kladný hrdina – neúnavný komisař –
zásadně vždy ve vozech domácích francouzských značek typu Renault, Citroën
nebo Peugeot, zatímco všechny ostatní světové značky jsou, pokud se vůbec na plátně objeví, ponechány zlým padouchům. Tento „product placement“ konkrétních
výrobků a značek ve sdělovacích prostředcích mimo reklamní prostor je nesporně
účinnou formou podpory producentů i samotných produktů. Například v kapitole
21 se o beaujolais dozvíme, že jeho dnešní celosvětový věhlas odstartoval v 50.
letech minulého století francouzský herec Jean Gabin, když v jednom filmu požádal
o sklenku právě tohoto, do té doby prakticky neznámého a hlavně nevýznamného
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vína. Na druhé straně pro filmové a televizní tvůrce znamená uvedená podoba
sponzoringu vítaný zdroj tolik potřebných finančních prostředků.
Hlavní rozdíl mezi názorovým vůdcem a ovlivňovatelem spočívá v tom, že ovlivňovatel působí prostřednictvím médií na široké publikum, kdežto vůdce předává sdělení médií přímo v osobním kontaktu svým nejbližším a známým. Názoroví ovlivňovatelé mají význam pro masmédia, vůdci pro výslednou efektivitu komunikace
v malé, zpravidla neformální skupině. Principy dvoustupňového modelu komunikace, zejména vlastní dobrovolná osobní aktivita a komunikace názorového vůdce,
se v současnosti dále rozvíjejí a uplatňují v konkrétních podobách virálního marketingu, word – of – mouth či buzz-marketingu. [9] Právě tyto postupy využívají ve své
marketignové komunikaci například švédská IKEA nebo nizozemské Magnum, jak
bude uvedeno v kapitolách 18 a 25.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
3.1.

Co mají uvedené sdělovací prostředky společného a v čem se naopak liší?

3.2.

Jak byste charakterizovali jejich publikum?

3.3.

Konkretizujte dvousměrnou komunikaci mezi sdělovacími prostředky
a názorovým vůdcem.

3.4.

Čeho se uvedené tři typy výzkumů sdělovacích prostředků týkají v obr. 1-2?
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KAPITOLA 4

Komunikace
se sdělovacími
prostředky
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Proč komunikovat se sdělovacími prostředky.
Jak s nimi komunikovat v krizové situaci.
Jak komunikovat s novináři.
Právě pro význam, jaký v dnešním světě mají sdělovací prostředky pro veškerou
komunikaci, je nutné věnovat zvýšenou pozornost spolupráci s novináři v rámci již
v předchozí kapitole zmíněných press nebo media relations. Často se v praxi setkáváme s přístupem vidět ve sdělovacích prostředcích nepřátele, škodolibě zpochybňující jakékoli poctivé snažení. I zde je tedy vhodné se navzájem lépe poznat,
pochopit svá poslání, zlepšit kontakty a najít nové možnosti komunikace a spolupráce. V dnešních tvrdých podmínkách konkurence na mediálních trzích novináři
a majitelé médií doslova bojují o každého čtenáře, posluchače a diváka. Obsah
médií musí být tudíž co nejatraktivnější. V tomto prostředí jsou důležitějším úlovkem často nadnesené senzace, katastrofy, skandály než prozaicky pravdivá sdělení,
že vše je v pořádku, firma plní svoje plánované úkoly, výrobek spolehlivě slouží bez
závad.
Proto o nás novináři projeví zájem zejména v krizové situaci, kdy se přihodilo něco
nemilého. Čím větší havárie, materiální škoda, finanční ztráta, újma na lidských
životech a zdraví, tím více pozornosti budou problému věnovat. Právě takové informace totiž nejvíce přitahují pozornost publika.
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Za těchto okolností, pokud nastanou, by bylo největší chybou nic nedělat – přestat
komunikovat. Bohužel je to zažitý a nejsnazší přístup. V prvním momentě máme
tendenci podlehnout pocitu bezmocnosti a definitivního konce. Nepříjemné situace a problémy se zpravidla navíc vyskytují nenadále a v době naprosto nevhodné.
Však jim také právem říkáme „nešťastné události“, tedy takové, kdy nás opustilo
štěstí. Mělo by však být jasné, že podobné věci se prostě dnes a denně stávají. Ať se
snažíme sebevíc, chybám se nevyhneme – obvykle tehdy, když vývoj událostí nezávisí pouze na nás samotných.
Jako všechno, i takové nepříjemné události mají vedle stinných stránek, které
dolehnou nejdříve, také pozitivní přínosy. Ty právě objevíme a využijeme ve svůj
prospěch, jestliže k záležitosti přistoupíme aktivně a začneme jednat.
Pokud věci fungují bez takovýchto do očí bijících chyb, máme tendenci se domnívat, že je vše v pořádku. Teprve nenadálý problém dokáže naznačit, že tomu může
být jinak, než jsme se doposud bláhově domnívali. Například teprve vážná havárie
přesvědčí vedení dopravního podniku nad vší pochybnost o tom, že zastaralý vozový park nejenže nesplňuje náležité technické předpisy, ale navíc ohrožuje životy
řidičů, cestujících i chodců.
Díky aktivnímu přístupu velmi brzy odhalíme celou řadu nedostatků a slabých míst
své manažerské činnosti. Dokonce možná přes prvopočáteční tragičnost situace
záhy zjistíme, že při daném stavu mohla celá událost (havárie) dopadnout mnohonásobně hůř.
Uvědomíme si také, že s něčím takovým jsme nepočítali, a tudíž na to ani nejsme
připraveni. Vedení i podřízení nevědí, co mají dělat. Chybí zde pro podobné případy jasný plán postupu, včetně rozdělení úloh jednotlivým pracovníkům, vymezení
jejich kompetencí i vzájemných vazeb. Protože doposud nic takového nepotřebovali a nevyužívali, nemají ani vypracováný žádný strategický plán a postup krizové
komunikace s veřejností, včetně sdělovacích prostředků. V takové chvíli budou chybět i zcela elementární pomůcky, jako například adresář redakcí s konkrétními
jmény příslušných redaktorů a jejich telefonní čísla či e-mailové adresy.
To všechno samozřejmě mohli a měli mít zpracované a ověřené dávno před tím, než
se cokoli nepříjemného stalo – tak jako se dříve, než sedneme do nově zakoupeného osobního automobilu, necháme pojistit, i kdybychom jezdili kdovíkolik roků
bez nehody a považovali se za zkušené řidiče. Za mnohé nepříjemné situace,
do nichž se dostaneme, sice třeba ani sami nemůžeme, ale bohužel doplatíme na ně,
ať je podíl našeho zavinění větší, menší nebo vůbec žádný. Pokusme se je tedy
pokud možno alespoň aktivně využít. Silná „rána osudu“ může být pojata naopak
jako „nahrávka“, která přispěje ke zlepšení stavu naší instituce, k upevnění a posílení jejího postavení, k zefektivnění její činnosti a nakonec třeba i zvýšení jejího
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významu pro veřejnost. Konkrétně si představme, že uvažovaná dopravní událost
(havárie) vešla zásluhou novinářů ve známost a jejich prostřednictvím se již dostala do povědomí veřejnosti. A jak bychom tedy měli postupovat, co bychom měli
dělat?
Například v případě závažné dopravní nehody by pracovníci dotyčného dopravního podniku měli co nejrychleji zpracovat jednak detailní informace o příčinách
a následcích nehody (lze je získat na dopravní policii) a současně také o zdravotním
stavu postižených (poskytnou je v nemocnicích, kam byli zranění převezeni).
S náležitou znalostí situace musí nejvyšší vedení firmy připravit na nejbližší možnou hodinu tiskovou konferenci, kam by byli pozváni novináři nejen místních, ale
i republikových sdělovacích prostředků a tiskových agentur. Celou záležitost nemůže odkládat, neboť zpráva o nehodě se šíří rychlostí blesku. Na druhé straně má
několik hodin k přípravě materiálů i programu konference. Nemůže svolat tiskovou
konferenci až na večer, neboť novináři, zejména rozhlasoví a televizní reportéři,
kteří mají tou dobou již hlavní zpravodajské relace, by neměli čas se dostavit, zpracovat materiál a zařadit ho do vysílání.
Asi sotva kdo jiný než sám ředitel dopravního podniku by se měl za této situace –
jako kapitán na lodi – stát také hlavním aktivistou, který se bude vzniklou situací
osobně zabývat. Měl by o tom neprodleně informovat své podřízené, zejména členy
krizového štábu a zvláště ty, kteří jsou určeni pro styk s veřejností a novináři. Měli
by vědět o výsledcích jednotlivých podniknutých kroků, aby mohli na případné
dotazy zájemců zasvěceně reagovat a například také pozvat zástupce sdělovacích
prostředků na svolanou tiskovou konferenci. Na ni by měl být připraven písemný
materiál o významu silniční dopravy pro zásobování a přepravu osob. Bylo by
vhodné využít některé statistické údaje (například o vývoji počtu automobilů
na našich silnicích, o rostoucí hustotě provozu), ale také o finančních nárocích, zvyšujících se silničních daních a poplatcích. Rovněž je možné zmínit zastaralou technickou úroveň vozidel v dopravě u nás, stejně jako katastrofální údržbu vozovek.
Konečně by zpráva měla obsahovat otevřenou a pravdivou informaci o nehodě
a hlavně o aktuálním zdravotním stavu, případně jeho předpokládaném vývoji
a perspektivách postižených, o materiálních škodách.
Tiskové konference by se měli zúčastnit také odborníci na silniční dopravu, případně zástupci dopravní policie, která se případem zabývá. Ve svých vystoupeních by
se vedoucí pracovníci dopravního podniku neměli zříkat své osobní zodpovědnosti za vzniklou situaci (mohli by například veřejně vyjádřit politování postiženým,
poskytnout jim určité kompenzační pozornosti), na druhé straně je možné využít
nastalé situace k prezentaci perspektivního cílového stavu řešícího a zlepšujícího
celkovou koncepci dopravní sítě. Zejména pokud k nehodě přispěl i nevhodný
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technický stav vozidel, mohlo by se znovu upozornit například na omezené finanční možnosti zakoupení modernějších typů.

Obr. 4-1: Z tiskové konference

Všichni hlavní aktéři tiskové konference, ale především sám ředitel dopravního
podniku jakožto nejvyšší představitel, by se rozhodně měli ve svých reakcích
na dotazy novinářů vyhnout u nás v současnosti velmi oblíbené frázi „no comment“.
Ve vztazích ke sdělovacím prostředkům se stala módní, zřejmě má dodat odpovědi
a odpovídajícímu punc světovosti. Ve skutečnosti opak je pravdou. Reportéry je
právem chápána jako kličkování a zastírací manévr. Na novináře působí jako signál,
že jsou na správné stopě a začínají tušit prvotřídní senzační odhalení. Je tedy přesně
tím, co si v takové situaci, v jaké se ředitel firmy momentálně nachází, nemůže
dovolit. Naopak, jeho odpovědi musí být maximálně otevřené a pravdivé. Jestli
nevzbudí, nezíská a neudrží si důvěru, probudí v novinářích větší zvědavost a touhu
dál pátrat a hledat jinde nové, dosud nezveřejněné skutečnosti. Pokud bude tázán
na něco, čím si není stoprocentně jist, nebo dokonce o tom nic neví, udělá nejlépe,
když přítomným slíbí, že věc prošetří a novinářům své stanovisko dodatečně co nejrychleji sdělí.
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JAK KOMUNIKOVAT S NOVINÁŘI?
Ve styku s novináři a sdělovacími prostředky lze doporučit následující osvědčené
rady:
1. Při jednání s novináři buďte struční a konkrétní, vystupujte klidně, sebejistě,
důvěryhodně. Na publikum, jak víme, často působí daleko významněji to, jak
budete vystupovat a vypadat, než co budete říkat.
2. V úvodu se neopomeňte představit: kdo jste a co děláte, jaká je vaše funkce.
3. Nebojte se sami zeptat, většina novinářů ochotně stručně načrtne, co sledují,
o čem chtějí psát a na co se hodlají ptát.
4. Proto zejména jste-li telefonicky dotázáni a cítíte se zaskočeni okamžitě odpovídat, vyžádejte si čas na přípravu. Jestliže ale slíbíte, že do určité doby zavoláte
odpověď, snažte se slovo dodržet a sami se novinářům ozvěte.
5. Pokud nevíte, jak na otázku odpovědět, přiznejte to, je to lepší, než se snažit
kličkovat a podat nejasnou odpověď, kterou dokáží zkušení novináři zpracovat
a prezentovat ve sdělovacích prostředcích takovým způsobem, že vás v očích
veřejnosti jednou provždy zesměšní.
6. Nenechejte se vlákat do komentování něčeho, o čem sami nic nevíte.
7. Nerozlišujte mezi rozhovorem vysílaným (live), nahrávaným (zaznamenávaným) a přípravným (neformálním). V přítomnosti kamer a mikrofonů vždy
vystupujte, jako by se jednalo o přímé vysílání – svá slova a jednání budete
později jen těžko brát zpět.
8. Jak jsme si už uvedli v předchozím, vyhýbejte se frázi „no comment“, ale pokud
ji opravdu musíte použít, potom vysvětlete, proč nemůžete záležitost „okomentovat“.
9. Pamatujte na to, že novináři dovedou ocenit, a dokonce od vás netrpělivě očekávají něco podstatně nového, osvětlujícího neznámé příčiny, případně i nějaké „neoficiální“ stanovisko, které třeba uveďte slovy „to tam ale prosím nepište“ nebo třeba „původně jsem o tom nechtěl vůbec mluvit, ale teď vám to
řeknu“. Možná právě toto sdělení bude páteří celého článku nebo alespoň
pomůže navodit bezprostřednější, osobnější atmosféru.
10. Při rozhovoru v televizním studiu mějte po ruce sklenici vody nebo limonády
pro případ, že se dostanete do svízelné situace. Doušek vám umožní získat
několik drahocenných sekund na rozmyšlení odpovědi.
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11. Nelžete novinářům, ale také se s nimi nikdy nehádejte, sotva kdy tím něčeho
dosáhnete, sdělovací prostředky jsou zcela svobodné, neexistuje kontrola
a jedinou možností je vyvolání vleklého soudního řízení.
12. Hlavně si uvědomte, jak významně sdělovací prostředky veřejné mínění ovlivňují, formují. Je vždycky lepší mít s nimi dobré vztahy než vymýšlet válečné
protiakce.
Tolik tedy několik základních rad „první pomoci“ pro jednání se sdělovacími prostředky v krizové situaci. Podstatnější a důležitější však je mít v instituci důkladně
vypracovaný stálý komunikační systém, který by pracoval zcela systematicky a soustavně. Poskytoval by veškeré nezbytné a potřebné informace nejen sdělovacím prostředkům, ale i občanům. Byl by zaměřen jak externě (navenek), tak i dovnitř instituce samotné, aby rovněž všichni pracovníci a zaměstnanci byli náležitě
informováni a seznámeni se zásadami a postupy public relations (o nich se zmíní
kapitola 29).

Ponaučení
Komunikace s novináři po našem
Jeden magistrát má vypracovaný následující postup komunikace s novináři:
1. Je žádoucí, aby veškeré kontakty magistrátu města s médii byly systematické, přesné, formálně správné, nezavádějící, vylučující vnitřní informační nepřesnosti.
Ve snaze zabránit nepřesné, neúplné, zavádějící a špatné komunikaci jsou určeny
osoby pro styk s médii, a to ve dvou základních úrovních:
a) Primátor, náměstci, tajemník, mluvčí
Mezi náměstky je uzavřena vzájemná dohoda, že každý bude informovat média
o svém resortu a vyjadřovat se k problematikám, které spadají pod jeho odbory.
b) Vedoucí odborů magistrátu města, vedoucí kanceláří primátora a tajemníka,
vedoucí oddělení personálního, vedoucí oddělení informatiky, vedoucí oddělení organizačního
Mají kompetenci odpovídat zástupcům médií ve věcech spadajících do jejich činností.
2. Je nezbytné, aby o všech kontaktech s médii byla informována tisková mluvčí
magistrátu města, a to vedoucími odborů přímo nebo prostřednictvím sekretariátů.
Důvodem je rozpoznání souvislostí vyžádaných a poskytovaných informací. Cílem
pak snížení pravděpodobnosti jejich zneužití. Tato možnost se zvyšuje zejména
v případě tzv. krizové komunikace.
3. Jiní pracovníci magistrátu (na všech úrovních) nemají kompetenci na dotazy novinářů odpovídat. V případě zájmu médií musí kontaktovat svého vedoucího odboru
či tiskovou mluvčí.
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Konkrétní pokyny pro základní situace, jež se v komunikaci s novináři nejčastěji vyskytují,
jsou potom následující:

telefonický hovor – velmi vhodné požádat o formulaci otázek a zaslání faxem

U této formy komunikace je nezbytné uvědomit si, že odpovědi mohou být velmi
snadno, ale i záměrně, zkresleny. Novináři bývají dobře vybaveni technikou, rozhovor si zpravidla nahrávají. Správně tuší, že druhá strana takové možnosti buď nemá,
anebo je nevyužívá. Ideální stav však je: vysvětlete novináři, že na telefonický hovor
v dané chvíli nemáte čas (porada, schůzka atd.) a slušnou formou požádejte o zaslání otázek k danému tématu faxem s tím, že na ně odpovíte co nejrychleji (stanovenou dobu pak bezpodmínečně dodržte). Získáte tím nejen tolik potřebný čas (ne
každý je schopen rychle a precizně formulovat své myšlenky verbálně) ale zároveň
i písemný doklad toho, jak jste odpovídali. Lehce se pak vyhnete zkreslení. Dojde-li
k němu přece, máte v rukou důkaz, který lze využít při dementi či případném soudním sporu.
osobní setkání, rozhovor
I tato forma komunikace má svá úskalí. Budete-li hovořit o velmi závažném či
odborném tématu, poproste novináře, zda by nebylo možné rozhovor autorizovat.
Jen pro informaci: novinářům z tiskového zákona povinnost autorizace nevyplývá.
Někteří však tuto formu sami volí, protože si tak kryjí vlastní záda. Víte-li, že novinář
k autorizaci nakloněný nebude, položte si na stůl diktafon a průběh rozhovoru si
zaznamenejte. Není to sice právě nejvhodnější způsob, ale pokud redaktora neznáte, nemáte s ním žádné zkušenosti, a tedy se nemůžete spolehnout na jeho korektnost a erudovanost, klidně dejte bonton stranou a diktafon použijte. U osobních
jednání dbejte jedné zásady: chovejte se k novináři slušně a korektně, ale rozhodně
ne žoviálně. Jinak vás bude považovat za hlupáka a také jej z vás udělá. Upozornění:
V profesionální rovině není dobré se s novináři přátelit!
písemný dotaz
Odpovězte na něj co nejrychleji, podrobně a přehledně. Vyvarujte se dlouhých souvětí, snažte se problém vysvětlit co nejjednodušeji. Novináři mají tendenci problematiku zjednodušovat – nutí je k tomu styl takřka všech redakcí – proto jim k této
činnosti dejte minimální šanci. Pak máte jistotu, že vaše vysvětlení nebude zkresleno.
dotaz na tiskové konferenci magistrátu města
Tiskové konference jsou ideálním prostorem ke vzájemné komunikaci mezi magistrátem města a médii. Na poměrně malém časovém prostoru se dá zvládnout značná suma komunikačních témat. I zde platí: odpovídejte stručně, přesně, nezaplétejte se do složitých úvah. Držte se otázky, v odpovědi nechoďte za její rámec. Pokud
nemůžete dát přesný údaj – všichni jsme jen lidé, ne chodící encyklopedie – dohodněte se s novinářem, že mu údaj poskytnete ihned po tiskové konferenci, a tento
slib dodržte. Na tiskové konference občas chodí novináři také vyvolat konflikt.
Lehce to poznáte ze způsobu kladení otázek, z útočného tónu, z nemožnosti jim
daný problém vysvětlit. V takovém případě je nejvhodnější, když tuto diskuzi ukončí moderátor tiskové konference, v našem případě tisková mluvčí. Udělá-li to, nenechejte se znovu vlákat do pasti stejnou otázkou, pouze jinak položenou. Úsměv,
přátelské gesto a opětovné upozornění, že na toto téma jsme již domluvili, je to
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nejlepší, co se v danou chvíli dá udělat. A ještě jednou varování: nepoužívejte frázi
„no comment“.
dotaz na oficiální akci pořádanou jiným subjektem
Jednoduše novináře odkažte na patřičnou instituci. Pokuste se mu pomoci zorientovat se v labyrintu instituce a nasměrovat ho ke správnému člověku. V žádném případě neposkytujte informace o akcích, o kterých toho víte jen velmi málo, nebo
dokonce vůbec nic. To, že přiznáte, že o dané akci nevíte, rozhodně váš image nepoškodí.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
Porovnejte uvedený přístup magistrátu s předchozím textem, zejména s dvanácti
doporučeními komunikace s novináři, a potom zkuste odpovědět na následující tři
otázky:

4.1.

V čem se oba přístupy shodují a v čem se naopak odlišují?

4.2.

Který z obou přístupů vám připadá vhodnější a proč?

4.3.

Jak byste je vzájemně zkombinovali?
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KAPITOLA 5

Komunikace
a řešení problému
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Komunikace jako aktivní řešení problému.
Komunikace jako otevřené poskytování informací.
Komunikace jako zpětná vazba.
Základní komunikační vazby mezi podnikem, zákazníkem a konkurencí.
Význam makroprostředí a mikroprostředí při řešení problému.
Na závěr první části chci ještě jednou podtrhnout význam v předchozím textu
naznačeného aktivního přístupu k řešení problémů. U nás je stále ještě rozšířené
a zažité zcela opačné chápání. Určitě sami dobře znáte rady typu: „Nech to uležet“,
„Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří.“ Nebo rovnou: „Nech to vyhnít.“ Rádcové
vám zároveň dokáží okamžitě nabídnout bezpočet konkrétních důkazů o tom, jak
se stejně nakonec „věci vyřešily samy“.
Bohužel „věci se samy nevyřeší“. Jestliže za vedoucího řeší problémy někdo jiný,
může snadno vyvstat nový „problém“ – a k čemu potom takový manažer vlastně
v organizaci je?
Je pochopitelné, že uvedený pasivní přístup je velmi pohodlný. Proto je, mimo jiné,
také tak oblíbený a rozšířený. Nepochybně se jím ušetří čas, námaha, nepříjemnosti a nervy. Na druhé straně si lze snadno představit, že někdo jiný vyřeší problém
jinak, než jak bychom potřebovali a chtěli – například pro nás méně výhodně.
Proto by základem uvedeného aktivního přístupu mělo být v prvé řadě soustavné
vyhledávání problémů. Samozřejmě tím nemám na mysli jejich vytváření. Tedy
v žádném případě, jak jsme toho stále často svědky, před nimi uhýbat nebo zavírat
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oči. Nebojte se problémů, ale naopak buďte nesví, pokud ve své dejme tomu řídicí
a rozhodovací činnosti žádné neřešíte. Neznamená to, že nejsou, ale bohužel
naopak něco horšího – vy o nich nevíte. Doufejme, že o nich vědí alespoň vaši podřízení, že se jimi zabývají a řeší je. Snad máte alespoň zavedený a fungující komunikační systém, prostřednictvím něhož se o celé záležitosti dozvíte ex post. Ale rozhodně to není pro vedoucího nejperspektivnější situace.
Tato situace je nebezpečná zejména v současných podmínkách, kdy ve všech oblastech a sférách života společnosti se dnes a denně objevuje tolik zásadních proměn,
že o stále nové a nové problémy rozhodně není nouze. Vždyť si stačí jen uvědomit,
jak se všechno, včetně právního systému, neustále přepracovává. Nelze se spolehnout na zažité tradice a zvyky, neplatí písemné, natož ústní dohody. Proto zvláště
za této situace není radno přehlížet problémy a tvářit se bohorovně klidně, že prostě nejsou. Zde už přechází krátkozrakost v obyčejné hazardérství.
V čem vlastně tkví podstata problému? Stručně naznačeno: každá organizace má
své hlavní poslání, kvůli němuž existuje, což jsou činnosti, které má vykonávat.
V příkladu dopravního podniku tedy hromadně dopravovat cestující na pravidelných linkách, přepravovat zboží. Své poslání potom organizace realizuje za určitých
podmínek. K vnitřním patří například přístup řidičů ke stanoveným úkolům,
k vnějším dejme tomu úroveň dopravního systému v celém státě. Problém nastává
v okamžiku, kdy činnosti se dostávají do rozporu buď mezi sebou navzájem (jezdit
úsporně a zároveň dodržovat jízdní řád), nebo častěji s podmínkami vnějšími
(respektovat rychlostní omezení, zvládnout stav vozovek a hustotu provozu).
Řešení problému potom spočívá v hledání optimálních relací mezi činnostmi
a podmínkami, za nichž jsou nebo by měly být provozovány. To se snadno řekne,
ale je to pustý teoretický ideál a naprostá utopie pro každodenní praxi. Vnějších
i vnitřních podmínek je v případě každé konkrétní organizace mnoho, stejně jako
činností a z nich vyplývajících situací, které se zcela přirozeně mění a vyvíjí s časem.
Do pohybu se však také mohou dostat naším vlastním rozhodnutím (řešením problému), u něhož ke všemu málokdy dokážeme předem přesně odhadnout všechny
možné následné reakce. Například zvýšená kontrola práce řidičů se může zpětně
odrazit třeba v jejich nových nárocích na platové podmínky, na materiální vybavení, včetně vhodnějších pracovních oděvů, na občerstvení v nočních hodinách, ale
také na zlepšení technické úrovně vozového parku a mnohé další. O vysněnou optimální relaci v organizaci se tedy svojí řídicí činností sice všemožně snažíme, ale
dobře víme, že není možné, aby někdy nastala nebo abychom jí dosáhli. Věci jsou
prostě v neustálém pohybu a jejich řízení nemůže nikdy dosáhnout ideálního stavu
– pouze lepšího nebo horšího.
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Co je potom podstatou praktického řízení? Analogické uplatňování postupů řešení
problémové situace, které se osvědčily při minulém obdobném, více či méně
podobném případu. Jelikož však situace nejsou nikdy naprosto stejné, ale vždy se
v nich vyskytují určité specifické stránky, může být také uplatnění analogického
postupu jen více či méně podobné a hlavně úspěšné. Znamená to, že řešení problému může být málokdy jednorázovou záležitostí. Napoprvé jsme zpravidla schopni
zareagovat pouze přibližně. Když se zadaří, budeme sice z nejhoršího venku, ale
sotva kdy bude vše stoprocentně v pořádku. Problém tedy už není tak veliký, ale
pořád ještě tady je. Možná bychom již nehovořili o problému, ale dejme tomu příhodněji o nedořešené či nedostatečně vyřešené otázce. V každém případě její lepší
„definitivní“ zvládnutí představuje soustavnější a dlouhodobější proces, kdy každým následným řešením (rozhodnutím, zásahem) se jednak snažíme zareagovat
na nově vzniklé a nepředvídané reakce předchozího řešení, ale zároveň na základě
jeho celkového vyhodnocení ho opět vylepšit a přiblížit se vytyčenému ideálnímu
stavu.
A právě na celkové strategii řešení problému by se měl vedoucí aspoň podílet,
nenechávat ji pouze na podřízených. Ti nechť prakticky realizují jednotlivé taktické
kroky a sledují konkrétní dosažené výsledky, ale vyhodnocení celkové úspěšnosti
řešení a stanovení dalšího postupu by mělo být jeho záležitostí.
Problémy tedy k řízení potřebujeme a berme je v prvé řadě jako signální informace
o situaci, která se vymyká zavedeným postupům řešení a přerůstá je. Právě pro
jejich naznačený význam pro celkové řízení by informace o nich měly hrát v komunikačním systému organizace ústřední roli.
V předchozím příkladu spočívalo již samotné řešení krizové situace ve vlastní
komunikaci, konkrétně navíc s představiteli sdělovacích prostředků. Tedy samotná
komunikace může být jednak předpokladem řešení problému, ale z druhé strany
samozřejmě také jeho zvládání nakonec vyústí v nezbytnou komunikaci. Jestliže se
dnes tolik zdůrazňuje význam, jaký pro řízení organizace má rozvoj vlastního „intelektuálního kapitálu“, kdy v rámci postupu „učící se organizace“ (learning organization) se mají vytvářet a předávat (šířit) firemní znalosti a vědomosti, je zřejmé, že
v těchto principech hraje komunikace mezi zaměstnanci zásadní roli.
Komunikace nesporně přináší práci. Ale jedná se o aktivitu, která se snaží předcházet problémům nebo alespoň jejich další eskalaci. Naopak nekomunikovat sice znamená ušetřit si námahu, ale pouze dočasně, neboť v zásadě sami tímto přístupem
uvolňujeme prostor pro vznik a další růst těžkostí, s nimiž se stejně jednou někdo
bude muset zabývat. To neplatí pouze na globální úrovni, kde čeká na řešení například celá složitá oblast životního prostředí, ale týká se to také mnoha velice konkrétních a každodenních úkolů na úrovni organizace.
47

KE0630.indd 47

21.7.2011 14:42:48

Část I – Komunikace
V současné éře rozvoje komunikačních prostředků, včetně Internetu, je pro firmy
nezbytné poskytovat maximum informací, prezentovat svoji nabídku co nejkonkrétněji. Proto je kontraproduktivní jakákoliv forma restriktivního přístupu ke sdělování konkurenčních výhod, kdy se přednosti a novinky ukládají do kategorie
nesdělitelných „obchodních“ tajemství. V dnešním podnikání nepatří, na rozdíl
od dětských pohádek, „záhadné zakleté hrady“ k nejatraktivnějším obchodním
partnerům. Za nesporně perspektivnější lze považovat progresivní přístup, kdy
jsme si vědomi, že chtít něco utajovat je stejně marné, a raději se zaměřujeme
na maximální podporu inovací a vymýšlení novinek, jimiž si udržujeme předstih
před konkurencí.
Tím, jak realizujeme (produkujeme a prezentujeme) svoji nabídku, získáváme zpětné podněty a nápady. A právě jejich využitím bychom měli soustavně získávat
náskok a výhody před ostatními.
Když bychom se na závěr této části vrátili k úvodnímu příkladu stěžujícího si zákazníka, mohlo by řešení jeho problému přispět k budování lepších vztahů firmy
a všech zaměstnanců k zákazníkům. Zlepšili bychom způsob přijímání a vyřizování
reklamací, stížností a připomínek, ale také spokojenost s naší nabídkou. Tato zpětná
vazba by se mohla pozitivně promítnout do její inovace, stejně jako do zlepšení
komunikace se zákazníkem v oblasti prodeje a servisních služeb. Celkové zlepšení
vztahů se zákazníky by se nesporně odrazilo v jejich vyšší spokojenosti a následné
loajalitě vůči naší firmě.
Proto vedle co nejlepší znalosti zákazníka jako adresáta našeho sdělení (nabídky) je
neméně důležité sledovat jeho reakce. Tato zpětná vazba je velmi cenná. Jejím prostřednictvím (získáním a správným vyhodnocením) můžeme dosáhnout náskoku
a výhody před konkurencí. Věnujte maximální pozornost každé reakci svých zákazníků. Zejména zbystřete, pokud na svou nabídku nedostáváte žádnou odpověď. Zde
je potom nutné co nejrychleji zjistit a analyzovat příčiny. Může to být jako ve známé
anglické anekdotě, kde mladý šlechtic ne a ne promluvit. Až najednou, to mu už
táhlo na šestý rok, pronesl u oběda: „Je to málo slané.“ Když se všichni radostně
ptali, co mu bylo a proč nemluvil, suše odtušil: „Dosud bylo vše v pořádku.“
Na takové šťastné okolnosti se ale nemůžeme v podnikání spoléhat. Mlčení zákazníků bývá zpravidla důsledkem toho, že naše oslovení (nabídka) jim nic nového
a zajímavého neřeklo, nenabídlo. Je tudíž špatné a chybu bychom měli co nejrychleji najít, odstranit, napravit.
V dnešním marketingu se však věnuje mimořádná pozornost vztahům a komunikaci nejen se zákazníky, ale také s konkurencí, jak to naznačuje následující trojúhelník.
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Obr. 5-1: Vazby mezi podnikem, zákazníkem a konkurencí

Zatímco komunikace firmy se zákazníkem je z hlediska marketingu a marketingové
komunikace jasná, samozřejmá a právem se jí věnuje prvořadá pozornost, v případě konkurence se nanejvýš zabýváme její nabídkou zákazníkům. O vzájemných
vztazích našeho podniku s konkurencí můžeme mít na první pohled určité pochybnosti. Vzdyť to jsou přece soupeři a nepřátelé, tak jaképak bratříčkování? Jenže
v dnešním světě obchodu a podnikání je možné téměř všechno. Proto je i komunikace s konkurenty realitou. Stačí si všímat mezikontinentálního propojování a fúzí
největších výrobců automobilů (například americký Ford se švédským Volvem,
francouzský Renault s japonským Nissanem, americký Chrysler s německým
Daimlerem-Benzem) nebo uzavřené smlouvy světové jedničky mezi výrobci počítačů IBM (International Business Machines) s rovněž americkým koncernem Dell
Computer. Na jejím základě měl Dell konkrétně odebrat od IBM komponenty (čipy,
pevné disky, prvky na zapojení do sítě a monitory) v předpokládaném celkovém
objemu 16 miliard USD. Sedmiletý kontrakt dále zahrnoval spolupráci při vývoji
budoucích produktů a vzájemné sdílení technologií. Dohoda o kooperaci znamená
velký přínos pro obě konkurující firmy. IBM má zajištěný výrazný nárůst tržeb
a Dell získala partnera, který věnuje na výzkum a vývoj 5 miliard USD ročně.
Podobně přiměly neustále rostoucí obavy zákazníků z možného negativního vlivu
bezdrátových telefonů na lidské zdraví tři přední světové konkurenty v tomto oboru,
Nokiu, Ericsson a Motorolu, podepsat dohodu a spolupracovat na vývoji a zavedení
do praxe jednotného systému měření radiomagnetických vln. O možné škodlivosti
mobilních telefonů se vedou již od samého počátku jejich fungování ostré spory.
Ke vztahům s konkurenty se ještě vrátíme v kapitole 27 v souvislosti s aktivitami
na veletrzích – viz obr. 27-5.
Základem komunikace při řešení každého problému zůstávají znalosti mikroprostředí (silné a slabé stránky) a makroprostředí (příležitosti a hrozby). Zejména dopady
demografických, ekonomických, přírodních, technologických, politických a kulturních faktorů makroprostředí představují pro každou firmu základní determinanty
její existence i veškerého fungování, včetně řešení konkrétních problémů. Proto je
nezbytné o nich vědět, předvídat jejich vývoj a být na ně co nejlépe připraveni, ať už
mají podobu příznivých a vítaných příležitostí (zvýšení porodnosti, příznivé směnné
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kurzy, snížení daňových sazeb) nebo naopak nežádoucích hrozeb (zhoršené klimatické podmínky, přírodní katastrofy, ekonomická krize). Tyto faktory nejsme schopni podnikovými marketingovými nástroji ovlivnit, natož změnit, můžeme si ale
jejich determinující působení alespoň znázornit následujícím obr. 5-2.

Obr. 5-2: Působení makroprostředí

Naopak vlivy mikropostředí jsme schopni nástroji marketingu a marketingové
komunikace měnit, jak to naznačuje také následující obr. 5-3.

Obr. 5-3: Působení mikroprostředí

Analýza silných a slabých stránek vystihuje přednosti a nedostatky v uvedených
oblastech, jež však můžeme do značné míry ovlivňovat. Zejména se to týká vlastního podniku (firmy, organizace). Zde si musíme uvědomit, v čem tkví naše přednosti, zejména v porovnání s konkurencí, a jak jich i nadále ještě lépe využít. Naopak
své nedostatky bychom měli co nejvíc eliminovat. Z analýzy makroprostředí již
víme o příležitostech a hrozbách, jež na nás čekají. Proto se na ně náležitě připravíme – příležitosti maximálně využijme a hrozbám se pokud možno vyhněme.
Z podnikatelských aktivit budeme rozvíjet perspektivní a naopak utlumovat neper50
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spektivní. Podobně si provedeme inventuru konkurence. Zanalyzujeme si, kdo jsou
a kdo by mohli být konkurenti, co (produkt), kde (distribuce), za kolik (cena) a jak
(propagace) nabízejí. Také by nás mělo zajímat co nejobjektivnější porovnání jejich
nabídky s naší – v čem jsme lepší a v čem naopak horší. I když v současné situaci
obecné převahy nabídky nad poptávkou není nijak těžké si vybírat a měnit své
dodavatele a marketingové zprostředkovatele, rozhodně by ani zde neměla být jediným kritériem cenová stránka. Velmi nedoceňovanou součástí mikroprostředí je
veřejnost. Jako bychom si ani neuvědomovali, že každá podnikatelská činnost nutně
zhoršuje životní podmínky místním obyvatelům, jak bude detailněji probráno
v kapitole 35. Ale přece jen hlavní pozornost bychom hned od samého začátku měli
věnovat zákazníkům – kdo jsou a kdo by mohli být naši zákazníci, s čím jsou a s čím
naopak nejsou spokojeni, jaké mají problémy, přání a potřeby.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
5.1.

Porovnejte obr. 5-1 s obr. 35-1. Co mají společného a v čem se naopak liší
jejich podstata?

1. BONUS – KOMUNIKACE VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
Jako člen vedení naší výpravy jste byl očitým svědkem průběhu soutěží v celé řadě disciplín. Jak hodnotíte umístění našich reprezentantů?
Ano. Závodníci se bohužel ne vždy umístili tak, jak naše veřejnost očekávala. Ale konkurence
byla tentokrát skutečně velká. Mezi 132 zeměmi nechyběly ani takové státy jako Zanzibar,
Patagonie nebo Ostrovy svatého Vavřince.
Podcenili jste tedy konkurenci?
V žádném případě. Úroveň světové špičky velmi důkladně monitorujeme. Jsme velmi dobře
informováni o momentálních výsledcích našich nejvážnějších soupeřů, a dokonce i o předpokládaných záměrech jejich trenérů.
Ale proč potom tolik nečekaných porážek?
Všechny naše výsledky a umístění teprve začínáme podrobovat důkladné odborné analýze.
Bylo by tedy předčasné odpovídat na otázku „proč“. Tím spíše, že teď máme konečně dostatek
času. Příští mistrovství je až za dva roky.
A vy sami jste nebyli průběhem soutěží zaskočeni?
Upřímně řečeno, ne. Plán byl v podstatě splněn a za příznivějších okolností mohl být i překročen. Jen kdyby nebylo těch zbytečných a nemístných překvapení u našich soupeřů.
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Část I – Komunikace
Co máte konkrétně na mysli? Co by se podle vás mohlo v tomto směru do budoucna
zlepšit?
Jak už jsem řekl: problémy vidím především na straně našich soupeřů. Také oni by už konečně
měli začít přistupovat k mistrovství světa s náležitou odpovědností. Asi bude nutné, aby si nejprve udělali pořádek ve vlastních řadách a skutečně důsledně vybírali jen takové závodníky, se
kterými počítáme, které dobře známe a na jejichž výkony jsme nakonec jak se patří nachystaní.
Tedy jestli tomu správně rozumím, jste pro soutěžení, ale bez záludných překvapení.
To je přesné. Jinak se to nezlepší.
Ale neztratil by potom sport pro diváky na atraktivitě?
Naopak. Na první pohled bude všem hned jasné, kteří reprezentanti dodržují regule a kdo si
naproti tomu bez ohledu na druhé dělá, co se mu zachce.
(1980)
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Část II – Podniková komunikace

Část II

Podniková
komunikace
Marketingové řízení si dnes stále víc všímá vztahů a komunikace již uvnitř podniku,
organizace. Jedná se o vazby mezi jednotlivými útvary (obchod, výroba, výzkum
a vývoj), mezi vedením a zaměstnanci, mezi jednotlivými strategickými podnikatelskými jednotkami (SBU). V tomto kontextu roste význam takových nástrojů
řízení, jako jsou podniková identita a podniková kultura.
Ve vnějších vztazích se v současnosti znásobuje počet a váha zejména tzv. stakeholders, tj. těch segmentů veřejnosti, které jsou pro podnik určující, klíčové. Vedení
každé organizace musí při svých rozhodováních věnovat stále větší pozornost často
velice odlišným a mnohdy až protichůdným názorům, potřebám a přáním cílových
skupin, jako jsou majitelé (akcionáři), odboráři, místní obyvatelstvo, místní veřejná
správa, nevládní organizace (NGO) a občanské iniciativy. V těchto složitých jednáních a vztazích se využívá zejména nástrojů public relations, o nichž se detailněji
zmíníme v páté části v kapitole 29.
Podniková komunikace (corporate communication) vychází především z vedení
firmy a je zaměřena jak dovnitř podniku (na jednotlivé útvary a zaměstnance), tak
také navenek, zejména na již zmíněné klíčové segmenty veřejnosti. Obzvláště
ve vazbě na veřejnou správu chápeme celou problematiku v širším a obecnějším
kontextu jako komunikaci organizace, společnosti, či dokonce (jak si ukážeme v 6.
části) jako komunikaci místa a státu.
Jelikož se dotkneme mnohého, co již bylo uvedeno v [1], půjde zde jen o stručné
připomenutí.
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KAPITOLA 6

Podniková identita
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Význam identity organizace pro její komunikaci a řízení.
Pochopení toho, z čeho a jak se identita organizace tvoří.
Co to je a k čemu slouží design manuál.
Pojem podniková identita (corporate identity – CI) se týká podnikové komunikace
uvnitř organizace ve směru shora dolů (od vedení podniku k zaměstnancům), ale
také navenek (vnější, externí komunikace podniku k okolním klíčovým segmentům
veřejnosti). Cílem je vyjádřit svoji odlišnost, jedinečnost.
Význam identity pro řízení podniku a všech jeho aktivit bychom měli vidět především v následujícím:
1.

v komplexnosti jejího vytváření – znamená to, že tvorba identity by měla vycházet ze znalosti vnitřní struktury firmy, jejího vzniku a geneze, jejích hodnot,
poslání, vizí a cílů;

2.

v prezentaci firemní originality, jedinečnosti a specifičnosti;

3.

ve stabilním, dlouhodobém působení dovnitř i navenek, které dodává firmě
důvěryhodnost jak vůči vlastním zaměstnancům, tak i vnějším cílovým skupinám, veřejnosti;

4.

v referenčním rámci veškerých sdělení a aktivit firmy, jimž právě identita dodává jednoznačnou srozumitelnost a interpretovatelnost pro konečné příjemce
(segmenty veřejnosti i zákazníky);

6.

v integritě a ztotožnění se zaměstnanců a spolupracovníků s firmou, stejně jako
v prestiži a atraktivitě pro nové zájemce;

7.

v jednotném vizuálním stylu, jenž ulehčuje, urychluje a zefektivňuje veškerou
komunikaci firmy.
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Podniková identita je potom vyjádřena celou řadou symbolů, především prostředky
identifikace (značka, logo), stability (udržování hodnot) a kontroly (dodržování
hodnot) podniku. Mezi tři hlavní kategorie podnikových symbolů řadíme:

slovní symboly jako jsou pozdravy, hesla, příběhy, legendy i anekdoty;
jednání (chování) typu rituálů, zvyků, obřadů i společných setkání, včetně
pracovních schůzek, školení, porad, oslav a obědů;
materiální symboly – sem patří architektura budov i jednotlivých pracovišť,
oděvy, statusové symboly (umístění, velikost a vybavení vymezeného
pracovního místa), včetně vyznamenání a ocenění.
A právě třetí kategorie vychází z jednotného vizuálního stylu, který se potom stává
nejviditelnějším a nejnápadnějším vyjádřením podnikové identity. Jeho konkrétní
praktické aplikace například tvoří z podnikové značky (loga) odvozené firemní
barvy, architektura budov, jejich exteriér i interiér, firemní vlajka, firemní vozidla,
firemní oděvy (uniformy), webové stránky, hlavičkové papíry, faktury, obálky
i navštívenky zaměstnanců. Vše by mělo být jednotné, jak určuje design manuál,
který by měl fungovat jako závazná podniková směrnice pro každodenní používání
vytvořeného a přijatého jednotného vizuálního stylu. Nemělo by se tedy stávat, že
co zaměstnanec či oddělení, to jiné zpracování navštívenek, hlavičkových papírů
apod.

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ DESIGN MANUÁLU
Využívání jednotného vizuálního stylu (tzn. značky a z ní vyplývajících barev
a symbolů) v konkrétní podnikové komunikaci by se mělo opírat o grafiky (designéry) vypracovaný design manuál. Představuje závaznou vnitropodnikovou směrnici, která zcela přesně stanoví způsoby veškeré praktické realizace a nakládání s jednotným vizuálním stylem. Jednoznačně vymezuje obsah, včetně odstínů barev
i umístění.
Předně se týká podnikové architektury – tedy budov podniku, jak ústřední centrály,
tak i jednotlivých provozoven. Jde v prvé řadě o jejich vnější vzhled. Tvar i barvy by
měly vycházet ze značky, odpovídat jí a připomínat ji. Nepochybně by se využila
také v podobě velkých, ve tmě svítících tabulí, neonů umístěných na střeše nebo
na stěnách budov. V okolí by se přidaly stožáry s vlajkami v podnikových barvách
a opět se značkou. Z jednotného vizuálního stylu by vycházelo také orientační značení (tabule, směrovky) v areálu podniku, ale i mimo něj. Podobně by se uplatnil
v interiérech budov, minimálně u vstupních dveří, ve vstupní hale s recepcí, při
vypracování orientačního systému v budově, značení podlaží ve výtahu apod.
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V praxi nesporně patří k prvnímu a základnímu využití jednotného vizuálního
stylu výroba podnikových tiskovin, jako jsou navštívenky zaměstnanců, dopisní hlavičkové papíry, obálky, razítka, faktury, kupní smlouvy, novoroční a vánoční přání,
veškeré propagační materiály (ceníky, letáky, prospekty), pracovní poznámkové
bloky, kalendáře a mnohé další.
Na ně potom navazuje označení vozového parku, ať už se jedná o podniková osobní
vozidla, především o užitkové a nákladní vozy, autobusy, ale třeba také stavební
stroje.
S tím úzce souvisí jednotné oblečení pracovníků (stejnokroje, uniformy), zejména
těch, kteří jsou ve styku se zákazníky nebo na očích veřejnosti.
Další oblast tvoří reklamní dárkové předměty jako módní doplňky (kravaty, šátky,
čepice, kloboučky, trička), deštníky, kabely (tašky), psací potřeby, hodinky (stolní,
nástěnné i náramkové), nádobí (vázy, hrnečky, talíře) a spousta dalších.
Konečně v dnešní elektronické době by z podnikového jednotného vizuálního stylu
měly v neposlední řadě vycházet také veškeré písemné elektronické materiály,
zejména internetové stránky a e-maily.
Nedílnou součástí podnikové identity by měla být rovněž zvuková stránka. Jde o to
mít vlastní znělku – jingle. Nejčastěji se s nimi setkáváme v rozhlasovém a televizním vysílání. Přímo legendárními příklady jsou melodie pro televizní Večerníček
od skladatele Ladislava Simona nebo stejně dodnes fungující hudba Jana Hammera
pro TV Nova. Mohou být i auditivním doplňkem jednotného vizuálního stylu
vozového parku při distribuci jako třeba u Family Frost. Konkrétní příklad znělky
jako součásti jednotného vizuálního stylu bude uveden v kapitole 33.
Kvalitně vypracovaný podnikový design manuál a jeho praktická realizace představují významnou investici do podnikové komunikace. Náklady zejména v závislosti
na velikosti firmy mohou dosahovat statisícových až milionových částek.
Na přiloženém DVD lze vidět design manuál nové značky BVV/Veletrhy
Brno a jejího využití na novoročním přání a na dopisní obálce.
Ovšem ani samotný jednotný vizuální styl, natož potom celková podniková identita, by se neměly chápat jako pouhá grafická záležitost. I když pochopitelně úloha
a význam grafických tvůrců a jejich práce jsou neoddiskutovatelné, musí být zejména vrcholovému vedení podniku jasné, že se jedná o něco víc než o pouhé tvary
a barvy. Podniková identita by měla vycházet z celkového poslání podniku, tzn. jasného vyjádření hlubších důvodů, proč a kvůli čemu vznikl a funguje. Vždyť má
motivovat zaměstnance, dát celkový smysl jejich často dílčím a rutinním činnos57
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tem, vymezit postavení a zaměření na trhu (zejména vůči konkurenci a zákazníkům) a jasně vyjádřit vztah ke klíčovým segmentům veřejnosti (stakeholders).
Poslání podniku je stručným vyjádřením důvodů jeho vzniku a existence. Tedy
něčeho víc, než co představují pouhé základní ekonomické kategorie finančního
příjmu, obratu a zisku. Je to jakýsi podnikatelský sen, kvůli němuž se dnes a denně
pouštíme do nejrůznějších rizik a problémů. Vyjádření poslání podniku je obecnější povahy a má mít dlouhodobější platnost, říká se na desetiletí až staletí.
Jsou známy příklady světově proslulých firem, kterým poslání jasně definovali hned
na začátku činnosti jejich zakladatelé (Johnson&Johnson nebo Sony). Mnohé firmy
(Motorola, Hewlett-Packard) se však naopak nejprve prosadily na trhu, a teprve
potom zpracovaly své poslání – často až desítky let po svém založení, avšak zpravidla nejpozději před svým výrazným rozšířením. Proto pokud jste se ještě dosud
nepustili do zpracování svého poslání, nemusí být nic ztraceno. Pro ukázku, co
takové poslání podniku může obsahovat a jak jednoduše může vypadat, uvádím
příklady dvou firem, které jsou v publikaci zmiňovány i později, v jiných souvislostech (viz kapitola 14 Jsou výsledky z marketingového výzkumu směrodatné? a kapitola 23 Wal-Mart – světová distribuční jednička). Možná teprve po přečtení těchto
dvou pozdějších ukázek pochopíte, jaký zcela konkrétní a praktický význam má
zdánlivě zbytečná formulace poslání těchto dvou světových špičkových firem pro jejich
každodenní běžnou činnost (přístup k zákazníkům a dodavatelům), i pro zásadní rozhodování o dalším osudu průkopnické inovace (walkman), na kterou nebyl trh vůbec
připraven.
Japonská firma Sony zdůrazňuje, že chce:

zažít čistou radost z rozvoje, aplikace a zlepšování techniky pro obecné veřejné
blaho;
pozvednout japonskou kulturu a postavení japonského národa;
být předvojem, nenapodobovat ostatní, ale naopak uskutečňovat nemožné;
respektovat a rozvíjet schopnosti a tvořivost každého jednotlivého zaměstnance.
Zejména předposlední zásada (být předvojem, nenapodobovat ostatní, ale naopak
uskutečňovat nemožné) napovídá, proč se v dané situaci Akio Morita rozhodl tak,
jak se rohodl.
Naproti tomu americkému Wal-Martu jde o to:

poskytovat hodnoty svým zákazníkům a prostřednictvím nízkých cen a široké
nabídky zlepšit jejich život; vše ostatní považuje za druhořadé;

být partnerem svým zaměstnancům;
vštípit jim, aby pracovali s nadšením, spolehlivě a odpovědně;
aby společně překonávali stále vyšší cíle.
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U vymezení poslání podniku tedy nerozhoduje jeho rozsah. Důležitější je výstižnost, jednoduchost a srozumitelnost obsahu. V každém případě, podobně jako
třeba marketingový plán či design manuál, by také poslání podniku mělo být k dispozici v písemné podobě a hlavně by s ním měl být seznámen každý pracovník
podniku, stejně jako obchodní partneři a zákazníci. Grafickým zpracováním potom
vznikne zmíněný jednotný vizuální styl. Za konkrétní názorný příklad si můžeme
uvést prodejnu dárkových předmětů nazvanou Nebíčko. Její poslání jsme vyjádřili
následovně:
Povznést zákazníky nad každodenní přízemnosti, aby se v prodejně cítili jako v „sedmém nebi“, kde pro ně andělé nachystali samé božské věci.
Tomu také odpovídalo grafické zpracování loga i interiéru vlastní prodejny, jak lze
vidět na obrázcích 6-1, 6-2, 6-3 a 6-4.
Teprve z jasně formulovaného poslání podniku může od vrcholového vedení
následně vzejít podniková vize. Představuje motivující výzvu, jež má sjednotit veškeré úsilí a činnost všech pracovníků. Úlohou vrcholového vedení je podnikovou
vizi nejen jasně a stručně zformulovat, ale především pro její naplnění nadchnout
a získat zaměstnance. Proto by také neměla zůstat pouze v hlavách a myslích vrcho-

Obr. 6-1: Exteriér a interiér prodejny
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Obr. 6-2: Navštívenka

Obr. 6-3: Obal
dárkového kalendáře

Obr. 6-4: Balicí taška

lového vedení, ale měla by být opět jasně napsána a sdělena ostatním klíčovým skupinám veřejnosti, především vlastním zaměstnancům; těm musí být řádně vysvětlena. Často totiž obsahuje obecné pojmy a hodnoty, jejichž správný význam musí
být každému zaměstnanci zcela jasný. Například chceme „kvalitní práci“. Co si ale
pod tím mají pracovníci konkrétně představovat? Aby při práci vymýšleli zlepšení,
nebo naopak přesně dodržovali předepsaný postup? Aby výsledek jejich práce byl
co nejpřesnější, nejspolehlivější a nejpropracovanější, včetně vzhledu (designu)
podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí, nebo aby odpovídal názorům a přáním
odběratelů, zákazníků? Nebo naopak má být práce v prvé řadě odevzdána co nejdřív? To vše by se mělo jasně vyjádřit a také stanovit postup kontrol a ověřování
plnění těchto hodnot, včetně vymezení toho, jaké budou odměny či sankce pro ty,
kteří tyto hodnoty dodržují, či naopak nerespektují.
I když bývá podniková identita vypracována na delší období (několik let), není
neměnným dogmatem. V praxi se její změny odvíjí od nejrozmanitějších skutečností. Kromě nástupu nových majitelů či zjištění obsahových nebo formálních
nedostatků ve stávajícím značení bývají hlavními důvody změny podnikové identity následující:

nový obsah komunikace se zákazníky;
zaměření na novou cílovou skupinu – segment;
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nutnost odlišit se od konkurence;
snaha vytvořit zcela novou značku;
zvýšení hodnoty značky před prodejem firmy.
Jasné vymezení poslání a vize má zásadní význam jak pro navazující podnikovou
i marketingovou komunikaci, tak především pro celkové řízení organizace. Z poslání
a vize, jak jsme si právě uvedli, vychází v komunikační rovině podniková identita.
Avšak v rovině řízení navíc také strategické cíle a plány.
Hlavní přínosy silné podnikové identity bývají spatřovány v:
1.

zaměstnanci se cítí být součástí podniku („ten proslulý podnik, to jsme my“),
jsou na něj hrdí („dělám v XY“) a může zde docházet k lepšímu využití „lidského potenciálu“, chcete-li „lidského kapitálu“;

2.

zvyšuje se důvěryhodnost podniku u vnějších cílových skupin, zejména u klíčových partnerů, jako jsou zákazníci a finanční partneři. [2]

Komunikace podnikové identity uvnitř podniku zahrnuje takové nástroje, jako jsou
školení, instruktáže, tréninky, porady, diskuze, ale také informování zaměstnanců
prostřednictvím závodních sdělovacích prostředků včetně intranetu, jak o tom píší
Judy Straussová a Raymond Frost. [3] Cílem této komunikace je získat zaměstnance podniku pro uskutečnění nové vize a dosažení nových cílů, pro dodržování stanovených hodnot a norem.
Je nutné, aby se zaměstnanci s podnikovou identitou skutečně identifikovali a uvědomili si, že užíváním podnikových symbolů přestávají být pro veřejnost anonymními, ale naopak se stávají přímo reprezentanty konkrétního podniku, instituce.
Podle toho by také měli jednat a chovat se. Právě v těchto projevech se odráží podniková kultura a hrozí nebezpečí poškození firemního image. Mnohdy si zaměstnanci takové „zviditelnění“ uvědomují a úmyslně odmítají nosit firemní uniformu.
Jsou-li například stavební dělníci místo na pracovišti v hospodě, je rozdíl, jestli mají
na sobě neidentifikovatelné montérky, oproti stejné situaci, kdy jsou oblečeni v barvách a s logem firmy. Potom je každému, kdo je tam vidí, na první pohled zřejmé,
že se nejedná o „nějaké“ zedníky, ale přímo a konkrétně o zaměstnance firmy XY.
Podobně pokud svěříme zaměstnanci vozidlo označené firemními barvami a logem,
musí si uvědomit, že přestává být pouze „běžným“ řidičem, ale on i vozidlo reprezentují v očích veřejnosti samotnou organizaci. Měl by tedy věnovat zvýšenou
pozornost jeho technickému stavu a celkové údržbě a také způsobu jízdy a chování
na silnici. Jestliže již samotné vozidlo působí špatně, stačí, aby bylo neumyté, padá
to na celou firmu. Známe přísloví: „Jaký pán, takový krám.“ Stejně tak pokud řidič
nedodržuje dopravní předpisy a ohrožuje chodce nebo ostatní účastníky silničního
provozu, přestává to být jen jeho osobní prohřešek či přestupek, ale v očích veřejnosti je to důkaz o tom, čeho se mohou nadít od celého podniku.
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V případě komunikace navenek se potom především prostřednictvím nástrojů public relations obracíme na klíčové segmenty veřejnosti a snažíme se je informovat
a získat pro svou novou vizi i představu budoucího fungování podniku.
Ovšem v obou případech komunikace, tedy jak dovnitř podniku, tak i navenek, je
nejlepší komunikací příklad reálného chování a jednání samotného vedení podniku.
Pokud ono dodržuje stanovené hodnoty a normy, stává se nejen vzorem chování
pro ostatní podřízené, ale navíc u nich nalezne pochopení a podporu pro jejich
vyžadování, či dokonce trestání za jejich nedodržování. Naopak jestliže takový soulad mezi proklamacemi a činy chybí, kultura podniku se nezlepší.

Nové logo Brněnských veletrhů a výstav (BVV)
Nový většinový vlastník BVV, a.s., kterým se v roce 1998 stala německá veletržní správa
Messe Düsseldorf, přišel v létě 1999 s novým logem. Na následujících obrázcích 6-5 a 6-6
si je můžeme porovnat s předchozím.

Obr. 6-5: Předchozí logo BVV z 90. let

Obr. 6-6: Nové logo BVV z roku 1999

Nové logo v sobě spojuje více než sedmdesátiletou tradici brněnského výstaviště se silnou a zkušenou německou firmou. Globálním pojetím nabízí nové obzory podnikání
nejen v rámci České republiky a střední a východní Evropy, ale je symbolicky otevřené
do všech světových stran. Firma zde chce také vyjádřit nový přístup k zákazníkům a větší
dynamičnost ve svém podnikání.
Na předchozí, již zažitou značku navazují tři písmena BVV. Tradice brněnského výstaviště
potom připomíná oblouk jako architektonický symbol nejstaršího pavilonu A, s jehož
výstavbou se započalo na začátku roku 1927. Naopak k identitě koncernu Messe Düsseldorf odkazuje použití čtverečků, písma a teplejších žlutých, oranžových a červených
barev spolu s nápisem Veletrhy Brno, jak lze vidět na následujícím obrázku.

62

KE0630.indd 62

21.7.2011 14:42:55

Kapitola 6 – Podniková identita

Obr. 6-7: Současné logo Messe Düsseldorf

Ponaučení – Jak vypracovat podnikovou značku?
Praktické zkušenosti s problematikou vypracování podnikové značky, či dokonce celého
jednotného vizuálního stylu by se daly shrnout do následujících deseti stručných doporučení:
1. Vypracování nebo úpravu podnikové značky svěřte odborníkům – designérům,
grafikům.
2. Chtějte co nejvyšší kvalitu, značka vyvolává u zákazníků důležitý první dojem.
3. Na tvorbě značky nešetřete financemi (cena by neměla být rozhodující) ani časem
a námahou (spíše se jedná o náročnější a dlouhodobější proces než o bleskové
„zvládnutí levou zadní“ na počkání), kvalitní značka totiž provází podnik po dlouhou dobu jeho existence, budete ji využívat roky, někdy i desetiletí.
4. S odborníky (designéry, grafiky) na tvorbě značky spolupracujte, mělo by jít o společnou věc, o společné dílo.
5. Proto jim hned na začátku dodejte v písemné podobě (stačí pár větami) vyjádřené
poslání a vizi podniku.
6. O předložených návrzích, zejména prvních, s nimi otevřeně diskutujte, sdělte jim
své představy a pocity, ale u takových stránek značky, jako jsou jednoduchost, čistota a originalita grafického zpracování, důvěřujte jejich odbornosti a kvalifikovanosti.
7. Při vypracování nebo úpravě podnikové značky není nutné si dokazovat, kdo je
v podniku pánem, kdo má v podniku rozhodující slovo, jak je to například vidět
na novém logu Veletrhů Brno (BVV). Na druhé straně je vhodné také graficky vyjádřit, že se podnik stal součástí významné společnosti.
8. Zejména při úpravě (inovaci) značky by se měla respektovat také hlediska tradice
a zachování kontinuity, proto by se mělo ponechat to, co zůstává životaschopného
z původní značky, ať se jedná o barvy, typ písma, grafický symbol či jméno.

63

KE0630.indd 63

21.7.2011 14:42:56

Část II – Podniková komunikace
9. Nemáte-li na tvorbu nové značky dostatek prostředků a možností, využijte alespoň
pěkného typu písma ke gramaticky i věcně správnému napsání podnikového
jména (názvu). Tímto způsobem můžete náležitě vykročit žádoucím směrem, navíc
pokud se podaří udělat co nejméně chyb, budou další rozvíjení a úpravy značky
podstatně snazší.
10. Pamatujte si, že značka by měla být dobře zapamatovatelná, rozpoznatelná (odlišná
od jiných), výstižně odpovídající poslání, vizi a strategii a hlavně jedinečná.
V každém případě, jakmile přijmete novou podobu značky, nezapomeňte o tom náležitě
informovat své klíčové partnery, především zákazníky, jak příkladně vidíme na následujícím
obr. 6-8.

Obr. 6-8: Dopis informující zákazníky o nové značce
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Jak se mění
Pepsi – Cola
Nová marketingová strategie společnosti Pepsi-Cola vedla v roce 1996
také ke změně podnikové značky.
Považuje se za největší proměnu
za celou stoletou historii firmy. První
oficiální značka (jednobarevná, červená) totiž vznikla již v roce 1898
a k jejím změnám došlo v letech 1905,
1908, 1940, 1950, 1962, 1973 a 1991
(viz obr. 6-9).
Nové logo vytvořili specialisté firmy
Landor Associates z New Yorku ve spolupráci s týmem Pepsi-Cola. Ponechali
od roku 1950 typickou trojbarevnost
(červená, modrá, bílá). Posílili však
podíl modré barvy. Podle nich je
moderní, vzrušující a dynamická.
Z hlediska grafického pojetí se nová
značka vyznačuje tlustými bílými vertikálními písmeny obtaženými stříbrnou linkou, náznakem trojrozměrného modro-bílo-červeného objektu,
jímž je podle firemního vyjádření
Země, ale zrovna tak dobře to může
být tenisový míček či cokoli jiného, co
má sférický tvar, a modrým pozadím
s tmavomodrou mřížkou (viz obr.
6-10).

1898

1905

1908

1940

1950

1962

1973

1991

Obr. 6-9: Předešlé podoby značky
Pepsi-Cola

Firma Landor vyvíjela novou značku
za přísného utajování více než dva
roky. Její grafici vytvořili přes 3 000
návrhů. Marketingové studie, vypracování nové podoby značky a její propagace stály půl miliardy dolarů.
Zdroj: Design trend, 1997, č. 10, s. 27

Obr. 6-10: Nová podoba značky Pepsi-Cola
z roku 1996
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PŘÍKLAD VÝBĚRU A VYUŽITÍ PODNIKOVÉ ZNAČKY
Když v roce 1993 začínalo z iniciativy Komise pro rozvoj malého podnikání ve střední
Evropě Kongresu USA svoji činnost Centrum rozvoje malého podnikání České republiky,
vypracovala designerka Alexandra Rujbrová následující tři varianty návrhu na značku.

Obr. 6-11: Tři návrhy značky

Obr. 6-12: Využití značky
na dopisním papíru
a na navštívence
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ZMĚNA LOGA A NOVÝ DESIGN MANUÁL
Zdůvodnění a realizaci nového loga, včetně design manuálu, si předvedeme na příkladu firmy USSPA, která vyrábí a prodává masážní vany. Jak prozradila její marketingová manažerka Kateřina Kadlecová, potřebovali v první řadě něco udělat
s názvem. Původní jméno U. S. Spa vzniklo v době, kdy skutečně vozili z USA veškeré komponenty a u nás se vany pouze kompletovaly. Tehdy záměrně chtěli
názvem dát najevo, že to jsou spa (masážní vany) ze Spojených států.

Obr. 6-13: Původní logo

Po deseti letech se však rozhodli zcela osamostatnit a pokračovat nadále výhradně
vlastní výrobou nových produktů. V tomto případě je potom zkratka U.S. v názvu
firmy zavádějící a navíc i pro zákazníky matoucí. Na domácím českém trhu si vybudovali stabilní a silnou pozici. Na zahraničních trzích sice ještě nebyli významným
dodavatelem, ale už se o nich vědělo. Za dané situace se nabízely tři varianty řešení:
zůstat u původního názvu (s vysvětlením typu „z úcty k tradici, protože jsme rodinná firma, která ctí tradici a váží si své historie“), zvolit zcela nový název bez souvislosti s původním (a začínat tak psát úplně novou etapu) anebo najít takové řešení,
jež sice neopustí původní název, ale patřičně upozadí zkratku U.S. Nakonec se rozhodli právě pro třetí variantu a pojali ji jako určitou evoluci – nezříkají se minulosti, ale zároveň se dívají více do budoucnosti.

Na pĜiloženém DVD v þásti Další ilustraþní materiály je vidČt, že
nové logo náležitČ zveĜejnili a vysvČtlili uvedeným propagaþním
materiálem, adresovaným mimo jiné také novináĜĤm (vþetnČ verze
v angliþtinČ). Lze ho také vidČt na obr. 29-10. Pro novou podnikovou
identitu vypracovali nový design manuál, rovnČž prezentovaný na pĜiloženém DVD.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
6.1.

Proč jsme nakonec vybrali třetí variantu návrhu – viz obr. 6-11?

6.2.

Jak ještě bylo možné značku využít – viz obr. 6-12?

6.3.

Co kromě podnikové identity ještě označuje zkratka CI?
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KAPITOLA 7

Podniková kultura
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Vztah mezi identitou a kulturou organizace.
Význam kultury organizace pro její komunikaci a řízení.
Z čeho a jak se kultura organizace tvoří.
S otázkami podnikové identity velmi úzce souvisí také podniková kultura (corporate culture – CC) vycházející především z konkrétní vnitřní (interní) situace, komunikace a vztahů mezi zaměstnanci.
Pro lepší pochopení vzájemných vazeb mezi identitou a kulturou instituce se můžeme pokusit o jejich hlubší přiblížení. Identita instituce představuje její určující charakteristiky, reprezentující dovnitř i navenek její principy a podstatu. Vytváří se
s dlouhodobou perspektivou, může vycházet z mnohaletých zkušeností a tradic
instituce, z jejího systému hodnot a zásad, z atmosféry, která v ní panuje, z témat
a způsobů komunikace. Naproti tomu firemní kultura představuje souhrn toho, jak
se tyto charakteristiky a zásady reálně promítají do fungování a chování instituce,
a to jak uvnitř, tak také navenek. V identitě podniku máme například představu
rozvíjení pozitivních hodnot a tradic, kdežto v reálné kultuře se potom může celá
záležitost naopak zvrhnout v zakonzervování stavu, v udržování zlozvyků a anachronických stereotypů. Kultura instituce se tak stává výrazem formálnosti či
naopak neformálnosti hierarchického uspořádání a struktury zaměstnanců, jejich
informovanosti i ochoty podstupovat riziko v kritických situacích či společně se
semknout a čelit nejistotám (včetně podpory schopnosti týmově pracovat).
Na druhé straně právě kultura instituce rozhoduje o její flexibilitě, o její vnitřní
integraci i otevřenosti navenek a o její průbojnosti v podmínkách zostřujícího se
konkurenčního vnějšího prostředí.
Podniková kultura je tedy souhrnem toho, jak podnik skutečně funguje, pracuje,
nakolik se vedení podařilo zaměstnance získat pro své záměry a cíle, tj. prosadit
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vypracovanou identitu. Je výsledkem toho, jak se daří v každodenní praxi realizovat
představy a předsevzetí vedoucích pracovníků, a rozhoduje v konečném důsledku
o nabídce zákazníkům – tzn. o úrovni produktu, jeho ceně a distribuci.

OD GRAMODESEK DO MARKETINGOVÉ SÍNĚ SLÁVY
Když v roce 1970 zakládal Richard Branson svoji zasilatelskou firmu s gramodeskami, byl
v této branži bez jakýchkoli zkušeností, a proto ji nazval Virgin (www.virgin.com). V následujícím roce již otevřel prodejnu přímo v centru Londýna na Oxford Street a záhy potom
začal také nahrávat ve vlastním studiu s takovými hvězdami, jako byli Phil Collins či
Genesis. V 80. letech již firma velmi dynamicky expandovala i do dalších podnikatelských
oblastí. Od roku 1994 se Virgin Group skládá ze tří holdingových společností:
Virgin – obchodní skupina, která má na starosti obchodní domy s hudebními nahrávkami,
videem a dalšími produkty z oblasti zábavy stejně jako velkoobchod s deskami, včetně
exportu a importu;
Virgin – komunikace, která se věnuje počítačovému zábavnímu softwaru, rozhlasovým
a televizním programům a produkci knih;
Virgin – investice, která mimo jiné zahrnuje také leteckou společnost Virgin Atlantic Airways.
Tuto leteckou společnost založil Richard Branson v roce 1984 a – jak sám její název naznačuje – zaměřil se výhradně na oblast dlouhých, zaoceánských letů. Nejprve z Londýna
do New Yorku a později i do takových cílových destinací jako jsou Miami, Boston, Tokio,
Hongkong, Los Angeles a San Francisco.
Stejně jako v jiných oblastech podnikání také v osobní letecké dopravě byl R. Branson
naprostým laikem. Měl však svoje představy o tom, jak by taková služba mohla fungovat,
a hlavně se hodně dozvěděl od těch, kteří měli stejný podnikatelský nápad již dříve, avšak
při jeho praktické realizaci zkrachovali.
Mezi novinky, které do této oblasti dopravy zavedl, patří také změna tradičního dělení
pasažérů na dvě třídy, a to business a economy. Jeho podnikatelským cílem totiž bylo
nabídnout všem skupinám cestujících co nejvyšší kvalitu za co nejnižší cenu. Ekonomická
třída odpovídala tržnímu segmentu, který dobře znal ze svých podnikatelských začátků,
neboť ji používají především mladí lidé, pro které je výše ceny letenky velmi podstatná.
Branson se však chtěl zaměřit hlavně na podnikatele, kteří při svých služebních cestách
často střídají kontinenty. Když zjistil, že tvoří téměř čtvrtinu cestujících v ekonomické třídě,
pochopil, že také pro mnohé z nich může být cena letenky dost důležitá, a proto pro ně
chtěl vytvořit v kabině letadla větší prostor pro práci i odpočinek tím, že zavedl tzv. střední
třídu. Vyšší třída si pak zachovala parametry tradiční business. Z těchto důvodů dnes podnikatelé představují desetinu cestujících a tvoří 35 až 40 % příjmu.
Jak je z uvedených fakt patrné, věnují Virgin Atlantic Airways odpovídající a mimořádnou
pozornost každému svému klientovi. Přistupují k němu totiž skutečně netradičně – s originalitou, spontaneitou a neformálností. R. Branson pojal let nikoli jako pouhou přepravu
osob z jednoho místa na druhé, ale také jako příležitost dopřát si jedinečný zážitek, na který
cestující budou ještě dlouho vzpomínat.
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Všichni zaměstnanci firmy Virgin Atlantic Airways se proto maximálně snaží rozpoznat, co
každý z jejích klientů potřebuje a chce, a pak usilují o to, aby v tomto směru překonali
všechna jeho očekávání. Stejnou pozornost proto věnují všem třem skupinám cestujících
a chápou je jako klienty, kteří očekávají za své vydané peníze maximální hodnotu.
Při delších letech, jako třeba do Asie, jsou na palubě letadla cestujícím nabízeny i kosmetické a krejčovské služby a je pro ně zajištěna odborná pomoc i při nenadálých srdečních
příhodách. K narozeninám pak jako oslavenec můžete dostat dort. Cestující vyšší třídy také
mohou být na zvláštní přání dopraveni na londýnské letiště Heathrow motocyklem Honda
PC 800.
Aby zákazníci byli co nejspokojenější, věnuje R. Branson také velkou pozornost i svým
zaměstnancům. Ti jsou s klienty v každodenním kontaktu, znají nejlépe jejich přání a názory a jsou schopni v bezprostředním, osobním kontaktu reagovat na všechny jejich požadavky.
Spokojenost zákazníků zjišťuje R. Branson nejen běžnými dotazníkovými průzkumy, ale
také osobními pohovory. Sám, stejně jako další představitelé nejvyššího vedení firmy,
na linkách firmy Virgin Atlantic Airways pravidelně létá a snaží se hovořit s pasažéry o tom,
co se jim líbí a co by ještě v nabídce služeb uvítali.
Na výběr zaměstnanců měl R. Branson od samého začátku velké nároky. Navíc měl také
štěstí, že právě když Virgin Atlantic Airways se svou činností začínaly, snížila letecká společnost British Airways u svých posádek věkovou hranici odchodu do důchodu. Virgin Atlantic
Airways si mohly své zaměstnance dobře vybírat a vytvořit tak nejzkušenější tým ze všech
britských leteckých společností.
Mezi svými zaměstnanci se R. Branson snaží vytvořit dynamickou podnikatelskou kulturu.
Chce po nich, aby se v práci aktivně a plně zapojovali a aby se angažovali při řešení všech
problémů. Branson vítá i jejich případnou nespokojenost a chápe ji jako pobídku ke zlepšování chodu celé organizace. Proto je otevřený vůči všem návrhům a inovacím. S každým
rád pohovoří a hlavně pozorně naslouchá. Sám sděluje podstatné novinky a zajímá se
o názory podřízených. Každý ze zaměstnanců má jeho telefonní číslo a s návrhy či připomínkami se může ohlásit kdykoli.

Jak z předchozího příkladu vyplývá, jsou manažeři zahraničních firem oproti našim
zvyklostem mnohem častěji připraveni naslouchat názorům svých podřízených
a zabývat se jejich doporučeními. Respektují je a oceňují jejich význam a vliv
na chod podniku. Atmosféře otevřené komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci,
mezi různými útvary, ale také mezi podřízenými a nadřízenými věnují velkou
pozornost. Přístupy našich vedoucích pracovníků však bohužel i v této oblasti zatím
stále nasvědčují spíše tomu, že byrokratické a administrativní postupy a také projevy mocenských ambicí a nadřazenosti přetrvávají.
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SITUACE U NÁS
Konkrétním příkladem situace v našich podnicích jsou výsledky výzkumů, které jsme
na sklonku roku 1996 realizovali ve dvou elektrárnách ČEZ, a.s., a to v Jaderné elektrárně
Dukovany a v elektrárně Tušimice II. V obou případech byli provozní pracovníci dotazováni
na to, jak vnímají a hodnotí své nadřízené. Zatímco odborné schopnosti řídících pracovníků byly většinou (53 %) hodnoceny pozitivně, absolutně (podle 79 % dotázaných) nedokáží komunikovat se zaměstnanci. Výsledky jsou o to zajímavější, že právě ČEZ, a. s., patří
u nás k podnikům, které věnují velkou pozornost budování image a působení na jednotlivé
segmenty veřejnosti, přičemž u tak klíčové části veřejnosti, jakou nesporně jsou vlastní
provozní zaměstnanci, zůstává v oblasti komunikace, public relations a human relations
ještě hodně rezerv.

JAPONSKÁ PODNIKOVÁ KULTURA V BOSKOVICÍCH
Japonský koncern ALPS působí v České republice od roku 1993, kdy formou kooperace
umístil produkci klávesnic do blanenské Metry. Na základě analýzy konkurence, nezaměstnanosti a dopravní dostupnosti se firma rozhodla na začátku roku 2001 své aktivity u nás
rozšířit a rekonstruovat vybrané objekty v Boskovicích. Aby si zaměstnanci neustále uvědomovali, že pracují ve firmě, jejíž centrála sídlí v Tokiu, jsou zde nápisy i v japonštině. Budování
firemní kultury považují v ALPS za prioritní úkol hned za expanzí. Firemní kultura je základem kvality produkce. Boskovičtí zaměstnanci stále častěji slyší o zaměstnání na celý život
a o možnosti kariérního postupu od obyčejného operátora po výrobního ředitele. Manažeři
továrny sedí těsně vedle sebe ve dvou velkých místnostech oddělených od výroby jen skleněnou stěnou. Není ničím neobvyklým, že ředitel se odejde do provozu poradit s mistrem,
i když z hlediska organizační struktury je mezi nimi rozdíl pěti úrovní.

Podobně, jako tomu je na plzeňských Borských polích, kde má japonská firma
Matsushita komplex na montáž televizorů Panasonic, také v Boskovicích se naši
pracující nově a na vlastní kůži setkávají s poněkud neobvyklou japonskou podnikovou kulturou.
Silnou podnikovou identitu a kulturu systematicky pěstoval již ve 20. letech minulého století u svých zaměstnanců Tomáš Baťa. Jeho podřízení si ji vštípili do svého
myšlení a jednání natrvalo. Zásady, že zákazník je náš pán nebo že práce není pouhým zdrojem peněz, ale naopak službou druhým, která přináší sama o sobě morální uspokojení, dodržovali dlouho po Baťově smrti (1932), ba i po zániku jeho firmy
(1948). Baťova podniková identita a kultura je ovlivnily na celý další profesní i soukromý život.
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BRNĚNSKÝ RICHARD BRANSON
Takto bývá označován Radim Jančura. S podnikáním začal v 21 letech při studiu na brněnské Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického. V roce 1993 zde zorganizoval
svou první autobusovou linku obsluhovanou dvěma starými pronajatými autobusy, které
svážely studenty z brněnských kolejí. Současně začal organizovat pobyty českých au-pair
v Anglii. V roce 1996 založil v Brně firmu STUDENT AGENCY, s.r.o.
V roce 2003 se rozhodl pod touto značkou provozovat vnitrostátní dálkovou autobusovou
dopravu. Klíčovým momentem bylo nasazení moderních zahraničních autobusů žluté
barvy. Díky nim se firma zviditelnila, odlišila se od ostatních dopravců a hlavně vybudovala jedinečnou podnikovou identitu. Zároveň Radim Jančura zavedl do svých autobusů služby a technologie, které vnitrostátní i mezinárodní cestování autobusem posunuly na vyšší
úroveň: ochotné stevardky/stevardy nabízející zdarma teplé nápoje a široký výběr novin
a časopisů, fungující WC, promítání filmů, poslech hudby do sluchátek nebo internetové
připojení. K tomu vytvořil jednoduchý a pohodlný nákup jízdenek přes Internet nebo
mobilní telefon. Během roku porazil na lince Praha-Brno veškerou konkurenci a poté následovaly linky z Prahy do Ostravy, Plzně či Liberce. Záhy se stal také největší českou společností na dálkovou mezinárodní autobusovou přepravu.
Dalším oborem, do kterého se STUDENT AGENCY úspěšně pustila, byl prodej levných letenek po Internetu. Spolu se svou sesterskou firmou Orbix je dnes jejich největším prodejcem v České republice. Radim Jančura také začal prodávat zájezdy přes server dovolena.cz,
kde nabízí levné a kvalitní létání a pobyty.
V poslední době chce uskutečnit podobnou revoluci v osobní železniční dopravě. Vlakům
přikládá velkou budoucnost a chce přijít s novým pojetím železnice. V roce 2009 založil
akciovou společnost RegioJet a připravuje model moderního a pohodlného cestování
v elegantních žlutých vlacích, kde budou služby založeny na kvalitě za rozumnou cenu.
Žluté vlaky mají nejdříve spojit Ostravu s Prahou, postupně se chce v soutěži ucházet
o všechny regionální i dálkové vlakové tratě v České republice.
Radim Jančura aktivně vyhledává mezery na trhu. Základem úspěchu jsou nadstandardní
služby a nízké ceny. Vnáší do podnikání inovace, vyšší kvalitu a moderní technologie. To vše
mu umožňuje dosáhnout výrazného podílu na trhu a obratu, který ročně přesahuje čtyři
miliardy korun. Minimalizuje náklady a zisk investuje zpět do podnikání. Úspěchy R.
Jančury i STUDENT AGENCY jsou opakovaně oceňovány v prestižních anketách, jako jsou
Podnikatel roku nebo Nejobdivovanější firma.
STUDENT AGENCY je zaměřena na péči o zákazníka a kvalitu. Radim Jančura rád a ochotně naslouchá svým zákazníkům.Vyzývá je, aby si na zjištěnou špatnou úroveň služeb stěžovali přímo jemu osobně. Současně hodně investuje do rozvoje a přípravy svých
zaměstnanců. Ví, že zásadní měrou spoluvytvářejí firemní image a přinášejí hospodářské
výsledky.
Radim Jančura je příkladem, že už i u nás se objevují majitelé a manažeři firem, kteří plně
doceňují význam současných světových manažerských a marketingových trendů.
Konkrétně v tomto případě dbají na podnikovou komunikaci v podobě podnikové identity,
kultury a hlavně výsledného image.
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Obr. 7-1: Radim Jančura na besedě se studenty Soukromé vysoké školy ekonomické
ve Znojmě

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
V roce 1998 nominovala Americká marketingová asociace společnost Virgin
Atlantic Airways do své Marketingové síně slávy.

7.1.

Jak byste charakterizovali marketingový přístup této firmy?

7.2.

Jak byste charakterizovali její podnikovou kulturu?

7. 3. Co mají společného R. Branson a R. Jančura?
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KAPITOLA 8

Podnikový image
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Jak chápat image.
Image organizace a image produktu.
Vztah mezi identitou, kulturou a image organizace.
Význam image organizace pro její komunikaci a řízení.
Z čeho a jak se image organizace tvoří, jak jej lze poznat a měnit.
Image patří k cizím slovům, s nimiž se dnes zejména ve sdělovacích prostředcích
setkáváme velmi často. Bohužel se má mylně zato, že je otázkou pouhé návštěvy
kadeřníka či krejčího. Ale image není vizáž (vzhled). Žijeme ve světě složitých
objektů, zprostředkovaných jevů a procesů, které často ani osobně neznáme, jejich
fungování a podstatě vůbec nerozumíme. Jelikož se však o nich píše v novinách,
hovoří v rozhlasovém i televizním vysílání a také mezi lidmi, získáváme o nich určité informace a názory, z nichž si následně vytváříme vlastní představu – image.
Navíc na základě těchto svých představ potom sami jednáme – vyjadřujeme se
k problémům, nakupujeme produkty, podporujeme či naopak zatracujeme určité
projekty. Image je tedy důležitou zjednodušující pomůckou pro vnímání a jednání
v každodenním životě.
Lze jej chápat jako představu, obraz, či dokonce zdání o nějakém objektu. Může se
týkat nejrůznějších jevů. Jako každá subjektivní představa, obraz či zdání nemusí
být nutně pravdivý. V marketingu si ho nejčastěji všímáme v souvislosti s organizací (firmou, podnikem) nebo se samotným produktem (značkou). Vzájemné provázanosti, podobnosti i odlišnosti názorně zobrazují následující obr. 8-1 a obr. 8-2.
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Obr. 8-1: Image organizace (firmy)

Image organizace se pro potřeby empirického zkoumání operacionalizuje zpravidla
do takových položek, jako jsou: známost firmy, serióznost, profesionalita, výkonnost, úspěšnost, solventnost, důvěryhodnost, tradice, atraktivnost, dynamika, inovativnost, pružnost (flexibilita), přístup k zákazníkům, obchodní úspěšnost, ambicióznost, společenská odpovědnost, ekologická ohleduplnost, přístup k veřejnosti
a mnohé další.

Obr. 8-2: Image produktu (značky)

Naopak image produktu (značky) obvykle zahrnuje: spolehlivost, kvalitu, atraktivnost, cenovou náročnost, užitečnost, uživatelskou přátelskost, progresivnost apod.
Podle konkrétní situace, je-li či není zákazník schopen produkt (značku) snadno
a jednoznačně přiřadit určitému výrobci či distributorovi (firmě), může mít potom
image organizace následně silnější nebo naopak slabší vliv na image produktu.
Pochopitelně také obráceně: v závislosti na možnosti identifikovat výrobce či distributora produktu může být jeho image spojován s image celého podniku. Například
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u automobilů je dobře známo, kdo určitou značku (Fabia, Clio) vyrábí (Škoda Auto,
Renault). Naopak třeba u potravin, pracích a čisticích prostředků zůstává výrobce
určité značky v pozadí, neznáme ho, nebo dokonce tutéž značku (Persil) používají
legálně dvě konkurenční firmy (Henkel a Unilever).
Image chápeme jako představu, kterou si například o podniku vytváří každý jednotlivec, a to jak na základě svých osobních zkušeností, tak zejména ze sdělení a informací získaných od jiných osob (Lazarsfeldův model dvoustupňové komunikace či,
jak se v současné marketingové komunikaci stále častěji zkráceně označuje, WOM)
nebo z médií. To, že image nevzniká pouze vlastní přímou osobní zkušeností,
potvrzuje nejen literatura [4], ale také naše výsledky z mezinárodního projektu
Komunikující město. Ukázalo se, a to v České republice i na Slovensku, že během
roku přijde na radnici vyřizovat (a má tedy osobní zkušenost s prací radnice) nějakou svoji záležitost jen zhruba třetina, maximálně polovina místních občanů.
Přitom spokojenost s činností radnice bývá až o polovinu vyšší, tzn. cca 1/2 dalších
spokojených respondentů je ovlivněna informacemi, nikoli osobní zkušeností. [5]
Právě díky osobní komunikaci a sdělovacím prostředkům si občané vytvářejí představu o tom, jak radnice v jejich městě pracuje. V projektu Komunikující město se
opakovaně potvrdilo, že čím lépe dokáže radnice s občany komunikovat a poskytnout
jim dostatek informací o svých záměrech a rozhodnutích, tím jsou lidé s její činností
spokojenější a tím více ji v její činnosti podporují. Je nepochybné, že uvedená zjištění
o významu komunikace organizací a podniků mají obecnější platnost.
Na druhé straně čím víc se image opírá o přímou osobní zkušenost, tím může být
pevnější a hůř změnitelný, zejména jedná-li se o zkušenost nepříjemnou, negativní.
Koneckonců image jako představu o instituci jsme schopni empiricky zjišťovat
u různých cílových skupin prostřednictvím marketingového výzkumu. Příkladem
je opakovaný celoroční výzkum image Brněnských veletrhů a výstav, který jsme
realizovali v roce 1997 a po dvou letech opakovali v roce 1999.

MĚNÍ SE IMAGE?
Velice pozitivní výsledky výzkumu image BVV v roce 1997 byly publikovány například v [6].
Po dvou letech byl výzkum naprosto identicky zopakován, aby bylo možné porovnat
změny, k nimž v tomto směru za uplynulé dva roky došlo.
S ohledem na to, čím podnik prošel od roku 1996 (oznámení záměru o jeho prodeji, nejistota další existence, prodej novým vlastníkům v létě 1998 nové logo o rok později) se tyto
změny nemohly neodrazit v podnikové kultuře i ve vnímání cílových skupin návštěvníků
a vystavovatelů. Některé dřívější změny (v organizaci práce i v přístupu k zákazníkům) se
projevily ve fungování podniku více, jiné pozdější (personální změny ve vedení, restrukturalizace i nové logo) méně. U některých hospodářských ukazatelů se očekávalo za rok 1999
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zastavení růstu a případně i mírný pokles hodnot. Například tržby se očekávaly nižší o 300
milionů Kč oproti roku 1998. Není nutné zacházet do detailů a spekulovat o tom, co všechno byly příčiny a co naopak následky zhoršení image BVV za uvedené dva roky. V návaznosti na výše uvedenou publikaci [6] a v ní uveřejněný graf 6-2 lze některé základní posuny
image BVV v letech 1997 až 1999 vyjádřit následujícím obr. 8-1.

Poznámka: 1. sloupec zobrazuje rok 1997, 2. sloupec rok 1999

Graf 8-1: Změny image BVV, a.s., v letech 1997–1999
Faktem zůstává, že opakovaný výzkum v roku 1999 jasně prokázal, že i když se image podniku buduje dlouhodobě, není neměnný. Naopak změny v identitě a zejména v kultuře
podniku vnímají klíčové segmenty veřejnosti velice citlivě a co je hlavní – marketingový
výzkum image je dokáže spolehlivě zachytit.

Ponaučení – Kdo a jak vytváří image instituce?
I když se v praxi často setkáváme s tvrzením, že instituce (podnik) „mění svůj image“, je
zřejmé, že se jedná o zkratkovité a nepřesné vyjádření. Striktně vzato žádný objekt nemůže sám od sebe „měnit svůj image“. Ten je záležitostí subjektu, jeho vjemových schopností i prostředků působících na jeho vjemy. Image je tedy na snahách objektu do jisté míry
nezávislý.
Pokusme se však přece jen odpovědět konkrétněji na otázku, kdo a jak vytváří image
našeho podniku.
Tedy předně my sami – tím, jak působíme, co a jak děláme, jak jsme výkonní a kreativní,
jak dokážeme vystihnout přání a potřeby trhu a jak dokážeme výsledky své práce prezentovat.
Co děláme a jak to dokážeme prezentovat
Také je důležité, co o nás říkají a jak k nám přistupují klíčové segmenty veřejnosti (stakeholders), jako jsou místní obyvatelé, a zejména názoroví ovlivňovatelé na čele s novináři.
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Kapitola 8 – Podnikový image
Jak nás vnímají naše klíčové segmenty veřejnosti
Pochopitelně v podmínkách tržní soutěže jsme srovnáváni s tím, co dělá a jak se dokáže
prezentovat konkurence.
Konfrontace s konkurencí
To, že je image na nás do značné míry nezávislý, ještě neznamená, že bychom měli být
v tomto směru pasivní. Právě naopak. Jsme-li s image, jaký u různých skupin veřejnosti
máme, nespokojeni a chceme-li situaci zlepšit, můžeme a musíme předně zpřesnit identitu a její praktickou realizaci v podobě podnikové kultury, což se následně promítne
do veškerých výstupů činnosti, včetně komunikace s cílovými skupinami veřejnosti. Klíčový význam podnikové identity pro změnu image podniku podtrhuje i marketingová
komunikace. [7]

Z komunikačního hlediska si tedy můžeme celý proces představit jako sled následujících kroků. Podnikovou identitu sděluje vedení firmy zaměstnancům některými
nástroji marketingové komunikace (public relations), ale především dalšími specifickými postupy podnikové komunikace (corporate communications), jako jsou
vlastní podniková média (tištěné zpravodaje, podnikové noviny, ale také rozhlasové
pořady či videoprojekce), intranet, školení, tréninky, schůze, soutěže zaměstnanců,
směrnice, ale především samotným praktickým využíváním jednotného vizuálního
stylu (budovy, vlajky, vnitřní prostory, dopravní prostředky, pracovní oděvy včetně
ochranných pomůcek, dopisní papíry, navštívenky atd.).
Ostatní klíčové složky veřejnosti vnímají identitu podniku spíše prostřednictvím
marketingové komunikace, včetně reklamy ve sdělovacích prostředcích. Avšak
image podniku není výsledkem pouze působení těchto komunikačních nástrojů,
nýbrž také vlastní podnikové kultury, reálného chování a veškerých aktivit všech
zaměstnanců firmy.
V principu jde tedy o to, aby jevové stránce (jednotnému vizuálnímu stylu) a podstatě (identitě) podniku odpovídalo také jeho konání (kultura). Vzájemné a integrované působení těchto tří složek (jevové, podstaty a konání) za vydatné podpory
marketingové a podnikové komunikace nakonec vyvolá u klíčových složek veřejnosti požadovanou představu (image).
Podniková komunikace a především její výsledek v podobě image podniku mají
zásadní význam pro následnou marketingovou komunikaci se zákazníkem, která již
představuje konkrétní nabídku. [8] Image podniku vlastně vytváří velmi důležitý
referenční rámec pro prezentaci nabídky. Stává se jakýmsi významovým pozadím
veškeré další komunikace se zákazníkem. Má-li podnik dobrou pověst a dobrý
image, jsou zákazníci pozitivně naladěni na příjem dalších informací o vlastních
produktech podniku. V opačném případě se i sebenákladnější marketingová komunikace produktu musí míjet cíle, ba stává se přímo kontraproduktivní. Vynaložené
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prostředky by bylo účinnější věnovat nejprve na zlepšení podnikové komunikace.
Teprve až bude v pořádku, má smysl se věnovat marketingové nabídce produktu.
Příkladem za mnohé může být společnost SETUZA, a. s. Ve sdělovacích prostředcích je spojována s vlastnickými právy zavražděného Františka Mrázka a dalšího
„kontroverzního podnikatele“ Tomáše Pitra. Ve snaze vylepšit svůj obraz ve vědomí
veřejnosti a zvýšit zájem o své produkty investovala okolo 40 mil. Kč do reklamní
kampaně s Kateřinou Neumanovou. Sponzorování sportovních ani dobročinných
akcí však zatím příliš nepomohlo. Prodej produktů se zvýšil pouze krátkodobě
a navíc se nepromítl do očekávaného zvýšení zisku. Zlepšit image není nic jednoduchého, skutečně se jedná o dlouhodobou práci. Hlavně však by se majitelé, manažeři a marketingoví pracovníci měli v první řadě věnovat nápravě chodu organizace
(zlepšit její identitu a kulturu) a s tím souvisejícím, zkvalitněním nabízených produktů.

ŠKODA MĚNÍ IMAGE
Podobně jako u nás trabanty, také škodovky byly ve Velké Británii do poloviny 90. let oblíbeným objektem vtipálků. Z desítek anekdot na škodovku alespoň jeden příklad: „Jak
můžete zdvojnásobit hodnotu vozu Škoda? Natankujte plnou nádrž.“
Takový image měla naše auta ve Velké Británii. A to Britové určitě nic netuší o konotacích
jména této značky v našem jazyce. To je však minulost. Dnes má Škoda na britských ostrovech nový image. Jak to dokázala?
Využila k tomu opět humoru v televizních imagových spotech zaměřených především
na skupinu „odmítajících značku Škoda“. Dále potom aktivit public relations a nakonec
i direct marketingu. Celý rozpočet kampaně byl pouhých 4,5 milionů GBP, což je tak polovina až třetina ve srovnání s obvyklými propagačními akcemi výrobců automobilů.
Z nástrojů marketingové komunikace byly zcela vypuštěny sponzorování a pořádání akcí.
Znalost televizní reklamy na vůz Fabia dosáhla 50 %, což bylo o 6 % víc než u největšího
konkurenta Fiat Punto. U vozu Octavia si reklamu pamatovalo 70 % a věřilo jí 84 % respondentů.
V minulosti se Škoda v aktivitách public relations zaměřovala na specializované motoristické novináře. V této kampani oslovila nejširší okruh autorů a články o ní vyšly v novinách
jako jsou The Guardian, The Mirror či časopis The Spectator.
Direct marketing byl zacílen na dvě skupiny – na současné majitele vozů Škoda a na jim
podobné subjekty zvažující nákup nového vozu. Z marketingových výzkumů vyplynulo, že
Britové inklinující ke značce Škoda nejsou zvláštní co do věku či místa bydliště, ale svými
postoji – při nákupu se rozhodují racionálně. A právě tuto skupinu oslovili direct maily.
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Kapitola 8 – Podnikový image
Výsledky osmnáctiměsíční kampaně jsou velice výmluvné:
podíl na trhu v roce 2001 dosáhl 1,5 %, zatímco v roce 1999 byl 0,8 %;
podíl nových potenciálních zájemců o vůz vzrostl o 7 %, což představuje 1 milion
nových zákazníků;
zatímco celý trh osobních automobilů vzrostl v roce 2001 o 10,5 %, v případě škodovek se prodej zvýšil o 23,2 %;
79 % Britů si domnívá, že škodovky jsou lepší, než bývaly, což si před kampaní myslelo 54 %;
podobně si 33 % Britů dovede představit, že řídí škodovku, zatímco před kampaní si
to připouštělo 20 %;
naopak na 32 % ze 47 % poklesl za tu dobu podíl zastánců názorů, že „škodovky jako
auta nelze brát vážně“.
Uvedený příklad je důkazem toho, jak image značky ovlivňuje prodejní úspěchy, a hlavně
toho, že promyšlenou propagační kampaní lze image zlepšit. Je však nepochybné, že nový
majitel značky Škoda dokázal před tím také náležitě změnit kulturu mladoboleslavské
továrny, včetně odpovídajícího zvýšení kvality nových produktů.
Zdroj: James, D.: Skoda is taken from trash to treasure. Marketing News. February 18, 2002,
s. 4–5

Na závěr ještě malá poznámka. Někteří američtí autoři se snaží odlišit podnikový
image od podnikové reputace. Mimo jiné i proto, že image pro ně zůstává především
výsledkem marketingové komunikace. Ale i v jejich pojetí je podniková reputace
nakonec souhrnem představ o podniku u tak klíčových složek veřejnosti, jako jsou
majitelé, společnost a komunita od místní až po mezinárodní, současné i příští
generace, zaměstnanci, dodavatelé a strategičtí partneři, vládní a mezivládní organizace, banky a NGO. [15]
Již v roce 1969 Jaroslav Nykryn napsal: „Image je tedy v obecném pojetí představa
o výrobku, jeho značce, podniku, jeho názvu apod., vzniklá v průběhu doby jako
důsledek jisté objektivizace řady subjektivních soudů a fixovaná ve skupinovém
mínění“. [9] Je jasné, že v marketingovém pojetí může být objektem/produktem
prakticky cokoli – od jednotlivce (sportovce, umělce, politika) přes zmíněnou značku (výrobku, podniku) až po město, území či stát, jak je vidět v následujícím příkladu o Brně.
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Ponaučení – Představy a zklamání
Vědomí každého lidského subjektu si vytváří představy o životě i o okolních objektech
– lidech, místech, organizacích i produktech. Informačním zdrojem těchto představ je
komunikace, zejména informace ze sdělovacích prostředků.
V případech, kdy jsou představy konfrontovány například osobní zkušeností nebo objektivními zjištěními s realitou, hrozí nebezpečí zklamání. Zejména když se ukáže, že realita
nedosahuje očekávané úrovně a pokulhává za představami.
Při výzkumu image Brna v roce 1999 jsme získané výsledky rozhovorů s respondenty
(softdata) následně porovnali s dosažitelnými statistickými harddaty [14]. V následujícím výsledném přehledu vidíme, že některé vlastnosti města jsou subjekty nadhodnoceny (obchodní síť, pohostinnost místních obyvatel, přirozené centrum regionu, perspektivní rozvoj města), zatímco jiné naopak podhodnoceny (centrum vysokých škol, kvalita
pracovní síly, nabídka služeb a dalšího vzdělávání, přírodní krásy, uplatnění absolventů
škol, životní prostředí, úroveň infrastruktury a dostupnost potřebných informací), případně nejsou reflektovány vůbec (zejména úroveň zdravotní péče, možnosti využití
vědecko-výzkumné základny).
Představy a realita
a)

vnímány dobře – skutečnost dobrá
poloha města
dopravní dostupnost města
nabídka kulturního vyžití
nabídka sportovního vyžití
podmínky pro společenskou zábavu
síť restaurací
síť ubytovacích zařízení
b) vnímány dobře – skutečnost by mohla být lepší
obchodní síť
pohostinnost domácích obyvatel
přirozené centrum regionu
perspektivy rozvoje města
c) vnímány dobře – skutečnost je ještě lepší
centrum vysokých škol
kvalita pracovní síly
nabídka dalšího vzdělávání
nabídka služeb
přírodní krásy
d) vnímány špatně – skutečnost špatná
doprava
síť informačních center
orientační systém
bezpečnost
čistota
suvenýry
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e)

f)

vnímány málo – skutečnost lepší
uplatnění absolventů škol
životní prostředí
úroveň infrastruktury
dostupnost potřebných informací
nejsou vnímány
vstřícnost radnice
příležitost ke spolupráci v oblasti výzkumu
úroveň vědecko-výzkumné základny
propagační a informační materiály o městě
zdravotní péče

Je třeba si uvědomit, že i dobré stránky města, které nejsou dostatečně prezentovány,
nemusí být jeho obyvateli a návštěvníky vnímány. A naopak to, že se o objektivně pozitivních stránkách města mluví, zvyšuje pocit hrdosti u obyvatel a v mnoha případech bez
velkých investic pozitivně ovlivňuje jeho image.

Představy (image) vznikají ve velké míře z podnikové komunikace, jak byla probrána z předchozích kapitolách 6 a 7. V pozitivním případě následně také zesilují účinek další marketingové komunikace. Proto bychom měli sdělovat především takové
přednosti organizace, případně produktů, jako jsou města, regiony, státy, ale také
přírodní útvary, či dokonce jednotlivci, které jsou objektivně prokazatelné a jako
takové také subjekty náležitě vnímatelné a ocenitelné.
S nenaplněnými představami se totiž subjekt vyrovnává velmi těžce. Má pocit, že
byl podveden a ošizen, a za jednoznačného viníka, ať právem či neprávem, považuje komunikátora, sdělovatele (zadavatele reklamy, sdělovací prostředky). V současné převaze nabídky nad poptávkou tak komunikátor nenávratně ztrácí důvěryhodnost a dotčený subjekt jej hravě opustí a přejde ke konkurenci.

Ponaučení – Jak poznáme identitu, kulturu
a image organizace?
Identita organizace se dá poznat na první pohled z toho, jak vypadá její sídlo, jak je vizuálně a architektonicky upravena její budova a její okolí včetně třeba nápisů a vlajek, ale také
vnitřní orientační systém v budově. O jednotném vizuálním stylu hodně napoví samotný
vozový park organizace, veškeré písemnosti (korespondence), které jsou odesílány, internetové stránky, ale také propagační materiály, stejnokroje zaměstnanců a mnohé další.
Rovněž kulturu organizace lze zjistit pozorováním. Například toho, jak zaměstnanci pracují, jak se chovají k zákazníkům, jak dodržují pracovní podmínky včetně pracovní doby, jak
pečují o svěřená podniková vozidla nebo o svůj zevnějšek.
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Naproti tomu image jako součást vědomí je možné poznat pouze dotazováním, nejlépe
pro organizaci klíčových skupin veřejnosti, cílových segmentů.

OD IDENTITY PŘES KULTURU
PO IMAGE ORGANIZACE
Soukromá vysoká škola ekonomická (SVŠE) Znojmo vznikla na jaře 2005. Její
poslání bylo formulováno následovně: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
chce být školou kvalitní a studijně náročnou. Výuka probíhá v příjemném prostředí
a v atmosféře vstřícnosti.
Navazující vize byla rozvedena do následujících sedmi bodů:
1.

Vztah ke studentům
Chceme být školou s přátelským, ale náročným přístupem ke studentům. Něco
umíme a rádi je tomu naučíme. Pro výuku vytváříme potřebné materiální podmínky – budovu školy i výbavu učeben, studentský klub, ubytování na kolejích, studovny a knihovnu. Nerozdáváme diplomy ani tituly. Od studentů očekáváme hlavně systematické studium.

2.

Mezinárodní spolupráce
Vyvíjíme soustavnou snahu o navázání zahraničních kontaktů, zejména s nejbližšími sousedními zeměmi EU (Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Polsko).
Cílem jsou výměnné studijní pobyty pedagogů i studentů, společné výzkumné
projekty, účast na vědeckých konferencích, zahraniční praxe studentů, spolupráce na odborných publikacích i učebnicích.

3.

Výzkumná a poradenská činnost
Vlastní výzkumnou a poradenskou činností chceme být nápomocni rozvoji
Znojma a okolí, místním podnikatelům i veřejné správě.

4.

Publikační činnost
Chceme zvýšit podíl vlastních učebních textů, vydaných přímo SVŠE Znojmo.
Měly by být natolik kvalitní, aby byly použitelné i na dalších vysokých školách
u nás i v zahraničí.

5.

Pořádání mezinárodní vědecké konference
Každoročně pořádáme mezinárodní vědeckou konferenci, zaměřenou na aktuální problémy ekonomie, marketingu, managementu, účetnictví, finančního
řízení a jejich praktické aplikace zejména v oblastech cestovního ruchu a veřejné správy.

6.

Vyhledávání a výchova místních pedagogů
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Pedagogický sbor se systematicky doplňuje o mladé, perspektivní vysokoškolské učitele s pozitivním vztahem k městu Znojmu.
7.

Zkvalitňování obsahu výuky
Jedná se o dlouhodobý úkol, který se bude průběžně plnit například každou
novou žádostí o akreditaci a reakreditaci dalšího oboru. Významným pomocníkem je v tomto ohledu Institut svazu účetních a partnerské vysoké školy
u nás i v zahraničí.

Identita SVŠE se promítla do následujícího loga, které vypracovala místní znojemská reklamní agentura Kofroň Production & Consulting, s. r. o.

Obr. 8-3: Logo Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Snaze podtrhnout serióznost budované vzdělávací instituce odpovídají také použité
barvy – tmavě šedá s vínově červenou. V těchto barvách školy jsou například také
slavnostní taláry akademických představitelů. Logo se využívá na reklamních dárkových předmětech, v tomto konkrétním případě se jedná o návrh sportovního
trička.

Obr. 8-4: Využití loga na tričku
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Jako příklad podnikové kultury SVŠE lze uvést následující snímek ze sportovního
dne v dubnu 2007, kde trička měli všichni hráči volejbalového družstva pedagogů.

Obr. 8-5: Volejbalové družstvo pedagogů

Image SVŠE jsme zkoumali na jaře 2008 přímo u studentů. Z výsledků mimo jiné
plyne:

Kvalita výuky a odborná úroveň vyučujících jsou vnímány více než 90 % studentů kladně. Podobně pozitivně hodnotí více než tři čtvrtiny studentů dostupnost
studijních materiálů.

Více než 90 % studentů považuje studium za obtížné, přes 80 % hodnotí požadavky u zkoušek jako náročné. 70 % je spokojeno s finančními požadavky SVŠE
Znojmo.

S budovou školy projevilo spokojenost více než 90 % studentů.
S technickým vybavením učeben a poslucháren je spokojeno 85 %.
Potěšitelné je, že atmosféra školy působí na více než 90 % studentů příjemně.
Potvrzuje se, že poslání a vize jsou skutečně naplňovány a image školy se buduje, jak
si vedení předsevzalo.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
Na začátku kapitoly, ale i v konkrétních příkladech je naznačeno, jak lze image produktu nebo image instituce zjistit.

8.1.

Ukažte, jak byste vytvořili image konkrétního produktu a image konkrétního podniku pro zamýšlený marketingový výzkum.

8.2.

Co potom bude objektem takového výzkumu?

2. BONUS – PODNIKATELSKÁ KOMUNIKACE
Hezké, moc hezké je to tady. Okolo samý les. Voda není studená a jak je neskutečně
čistá. Ideální koupání a ještě si máš kde lehnout. Nikdo po tobě nešlape. A ten božský
klid. Nikde nikdo. To se už dneska nevidí.
To je tím, že tady široko daleko není žádné občerstvení. Začít zde prodávat obložené chlebíčky,
kávu, pivo, limonády, zmrzlinu a jiné laskominy, hned by zde bylo lidí jako much.
Chlebíčky by se v tom vedru rychle kazily.
A co opékat buřty? Na nich by to stejně nikdo nepoznal.
Pivo bych čepoval do sklenic. U kelímků je cítit vosk. Ale musela by se sem vozit voda
na umývání.
Však by to přirážka spravila. Každý by ji rád zaplatil.
Možná by to chtělo trochu muziky. Stačilo by pár amplionů. V pátek a v sobotu by se
mohly dělat zábavy. Vybetonoval by se taneční parket, po stromech by se rozvěšely
lampiony a už by to jelo: Rozsviťte lampiony, lampiony, lála lalala…
Ovšem muzika by musela být živá, žádné disco. Na tom vzduchu by se výtečně dařilo věčně živé
hudbě, která tryská přímo ze srdce a od plic.
Jenže pro patnáctičlennou Dechovanku abys stavěl speciální podium.
A co má být? Umění se šidit nedá.
Nebude potom tady málo místa?
V nejhorším by se nechal rybník vypustit. Stejně by zábavní provoz rybám moc nesvědčil a místní rybáři by možná byli rádi, že mají po starostech.
(1981)
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Část III

Znalost zákazníka
Znalost zákazníka znamená v podstatě komunikaci především zvenku dovnitř firmy
a zdola nahoru. Informace a poznatky se tímto způsobem přenášejí například
od pracovníků první linie, kteří jsou v osobním a každodenním kontaktu s trhem,
konkurencí a zákazníky, k marketingovým manažerům a vedení podniku. Možností
poznávat své zákazníky je však více. Těm nejdůležitějším a v praxi nejvíce využívaným se bude věnovat právě následující třetí část.
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KAPITOLA 9

Klíčová role
spokojeného
zákazníka
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Význam spokojeného zákazníka.
Význam nespokojeného zákazníka.
Nespokojený, spokojený a potěšený zákazník.
Rozdíl mezi zákazníkem a spotřebitelem.
V dnešní době se zákazník stává klíčovým partnerem veškeré podnikatelské činnosti. Proto se také v současné marketingové literatuře jeho úloha patřičně podtrhuje, dokonce již v samotném názvu nových publikací. [1]
Podle Petera F. Druckera je právě spokojený zákazník hlavním smyslem veškeré
podnikatelské činnosti. Podobně jako v politice i v podnikání se dnes hovoří
o demokracii (business democracy), kdy jsou firmy „řízeny“ přáními a požadavky
zákazníků a veškerá jejich činnost se zaměřuje na maximální uspokojení těchto
přání a požadavků. [2]
Proč bychom měli zákazníkovi a jeho spokojenosti věnovat prvořadou pozornost
a péči? Minimálně z následujících sedmi důvodů:
1.

spokojený zákazník nám zůstane nadále věrný a udržet si zákazníka vyžaduje
pětkrát méně úsilí, času a peněz než získat nového;
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2.

spokojený zákazník je ochoten zaplatit i vyšší cenu; odlákat spokojeného zákazníka konkurenci znamená snížit při stejné hodnotě produktu jeho cenu až
o 30 %,

3.

spokojený a věrný zákazník umožní firmě lépe překonat nenadálé problémy
(stávky zaměstnanců, nedodržení termínů dodavatelů, následky přírodních
kalamit, havárie, loupeže, mediální kauzy), spokojený zákazník nás dokáže
v takové krizi pochopit, bude se chovat ohleduplně;

4.

spokojený zákazník předá svoji dobrou zkušenost minimálně třem dalším, a to
velice účinnou a neplacenou formou ústního podání (WOM = word-of-mouth) v osobní komunikaci;

5.

spokojený zákazník je příznivě nakloněn zakoupit si i další produkty z naší
nabídky;

6.

spokojený zákazník k nám bude velmi otevřený a je ochotný sdělit své zkušenosti a poznatky s užíváním produktu, případně i s konkurenční nabídkou;
svými podněty pobízí k novým zlepšením a inovacím;

7.

spokojený zákazník vyvolává zpětně u zaměstnanců pocit uspokojení a hrdosti
na svou práci a firmu.

A CO NESPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK?
Význam spokojeného zákazníka je tedy jasný. Co však dělat s nespokojenými?
Stěžují si velmi vzácně – uvádí se, že pouze 4 % nespokojených zákazníků. Proto
bychom měli stížnostem věnovat maximální pozornost. Velká většina zbývajících
nespokojených nás totiž dříve nebo později opustí. I když důvody ztráty zákazníků
mohou být i jiné (například se odstěhovali, navázali jinou spolupráci), ve velké většině je prvořadou příčinou právě špatná zkušenost s naším produktem (14 %)
a hlavně s naším přístupem či přístupem našich zaměstnanců (68 %).
Nespokojený zákazník sdělí své problémy minimálně deseti dalším (13 % nespokojených to dokonce řekne až dvaceti lidem).
Když však dokážeme vyřešit stížnost v jejich prospěch, zejména když problém
odstraníme bez zbytečných průtahů okamžitě na místě, zůstanou nám nadále
nakloněni a navíc o našem kladném přístupu k reklamaci řeknou pěti dalším.
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KDO JE NESPOKOJENÝ, SPOKOJENÝ
A POTĚŠENÝ ZÁKAZNÍK?
Úroveň uspokojení či neuspokojení potřeb zákazníků je kromě osobních zkušeností
při nákupu v zásadě dána dvěma složkami – jejich očekáváními před nákupem
a hlavně zkušenostmi po nákupu s používáním produktu. Nespokojenost vychází
z neuspokojených očekávání, jak bylo naznačeno v závěru předchozí kapitoly 8
v ponaučení Představy a zklamání. Jestliže například na základě přehánějící reklamy
si zákazník učinil představu, která se mu koupí produktu nesplnila, a byl z něj
zklamán, nejspíš se bude všemožně snažit tento nepříjemný zážitek neopakovat.
Pokud zkušenost s nabídkou odpovídá představám, které zákazník měl před
zakoupením produktu, je spokojen. Dokud nepozná něco lepšího, zůstane nám
věrný. Avšak jestli se nám podaří překonat zákazníkova očekávání, nabídka ho
potěší a příjemně překvapí, zůstane nám věrný a bude se těšit na své příští oslovení.
Na rozdíl od spokojeného zákazníka, který získal to, co očekával, potěšený zákazník
získal víc, než očekával, a má potřebu se tím pochlubit ještě dalším známým.
Pro jednoduchost a názornost by se daly uvedené tři situace vyjádřit v podobě
zlomků, kde v čitateli označíme písmenem O zákazníkova očekávání a R
ve jmenovateli bude znamenat realitu, skutečnost. Potom v případě nespokojeného
zákazníka bude výsledek
u potěšeného

O
< 1.
R

O
O
> 1 , u spokojeného zákazníka
= 1 , a konečně
R
R

Dokonce pokud jsou jeho očekávání (představy, image produktu či výrobce)
negativní, ale realita v podobě osobní zkušenosti naopak pozitivní, bude rovněž
potěšen.

ZÁKAZNÍK, NEBO SPOTŘEBITEL?
Pro úspěšnou komunikaci se zákazníkem je v prvé řadě nutné si uvědomit tři
zásadně odlišné role, které dotyčný vůči nám zastává. Předně se může jednat
o plátce, kdy například stát platí svým občanům základní lékařskou péči v nemocnicích. Druhou skupinu představuje kupující, dejme tomu nemocnice nakupují
zdravotní techniku, léky, pracovní a ochranné pomůcky. Až teprve třetí jsou
koneční uživatelé, spotřebitelé v podobě nemocných pacientů nebo ošetřujících
lékařů v nemocnicích.
Obvykle máme ve zvyku komunikovat především s prvními dvěma skupinami –
tedy se zákazníky, kteří nakupují a platí. Úlohu konečných spotřebitelů, kteří nemu93
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sí zboží nakupovat ani platit, si buď neuvědomujeme, nebo ji nedoceňujeme. I spotřebitelé mohou v mnoha případech sami rozhodovat nebo alespoň
spolurozhodovat o nákupech; například v nemocnici se vedoucí lékaři účastní jednání o dodavatelích léků nebo pracovních a ochranných pomůcek. Měla by nás zajímat rovněž spokojenost či nespokojenost konečných uživatelů našich produktů.
Mohou se totiž zejména o svých špatných zkušenostech s naší nabídkou zmínit
kupujícím a platícím, kteří se snadno obrátí na jiného dodavatele. Proto bychom
měli o problémech a nedostatcích naší nabídky vědět dřív, než se o nich dozví jiní.
Lehce by mohli přestat být našimi zákazníky.

KDO JSOU NAŠI ZÁKAZNÍCI?
Na první pohled se jedná o prostoduchou otázku, ale jsme opravdu vždycky schopni si uvědomit nejrůznější podoby svých zákazníků? V příkladu integrované marketingové komunikace kuchyňských spotřebičů v kapitole 25 uvidíme, že u těchto
produktů jsou zákazníky jednak zprostředkovatelé, ale také koncoví zákazníci – spotřebitelé. K prvním počítáme velkoobchody a prodejce tohoto zboží, tedy širokosortimentní hypermarkety typu Makro/Metro, Hypernova, Tesco, ale také specializované prodejny jako Datart nabo Elektro World. Rovněž sem patří návrháři, výrobci
kuchyní a nábytku. Za koncové zákazníky (spotřebitele, uživatele) se naopak považují hlavně ženy mladého a středního věku, případně majitelé menších stravovacích
a ubytovacích zařízení. Tedy nejen zprostředkovatelé, ale také zákazníci v podobě
malých podnikatelů například v oblasti cestovního ruchu potřebují kuchyňské spotřebiče pro své vlastní podnikání, čili jsou zákazníky typu business-to-business
(zkráceně B2B). Naopak zmíněné domácnosti a zejména jejich hospodyňky mladého a středního věku potom představují zákazníky typu business-to-customer (zkráceně B2C).
Podobně Soukromá vysoká škola ekonomická (SVŠE) Znojmo má své zákazníky
jak mezi jednotlivci, tak i mezi organizacemi. Do první kategorie lze na prvním
místě zařadit studenty. Mohli bychom je dále dělit na současné i potenciální (maturanti na středních školách) nebo podle způsobu studia na studenty prezenční či
kombinované formy. Další skupinu jednotlivců tvoří účastníci každoročně pořádané mezinárodní vědecké konference. Zde bychom mohli odlišit účastníky domácí
(z České republiky) od zahraničních. Konečně do třetice si ještě uveďme učitele
středních škol, zejména obchodních akademií z celé České republiky, pro něž škola
pořádá vzdělávací semináře. Zákazníky v podobě organizací jsou rovněž desítky již
uvedených středních škol nebo knižních prodejen po celé republice. Těm zase SVŠE
Znojmo nabízí a prodává své vlastní učebnice.
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Právě v případě, že zákazníky jsou organizace, jimž naše produkty slouží k další
činnosti, můžeme se velmi snadno dostat do nezáviděníhodné situace. Obvykle
býváme dodavateli ekonomicky mnohem silnějších partnerů, než jsme sami. Tím je
také poznamenána naše vyjednávací pozice. Pokud navíc máme takových zákazníků pouze několik málo, jsme zákonitě na jejich často vrtošivých a nevyzpytatelných
přáních a požadavcích velmi silně závislí. Hlavním úkolem by za takové situace
mělo být usilovné hledání nových trhů a nových zákazníků, třeba i za cenu rozšíření produktového portfolia, jak si ukážeme v kapitole 18 v souvislosti s Ansoffovou
maticí. Do té doby však musíme své stávající zákazníky naprosto poslouchat a opečovávat si je, jak nejlépe umíme.
Tak, jako bychom měli diverzifikovat své podnikatelské riziko a nabízet více produktů, nebo alespoň ve více variantách provedeních, tak také bychom měli mít více
zákazníků, více segmentů, více cílových skupin, zejména na zahraničních trzích.
Ideálním případem jsou zákazníci, kteří s námi jednají jako partneři a jde jim o stejnou věc jako nám – o vytvoření co nejlepší (nejhodnotnější) nabídky.

Buďme vděčni za stěžující si zákazníky!
Je v lidské přirozenosti být spokojenější, když nás někdo chválí a poklepává nám na rameno, než když kritizuje a vytýká nedostatky. Ale měli bychom dokázat i tuto ješitnost
v sobě překonat a stěžujících si zákazníků si náležitě považovat. Předně proto, že tvoří tak
malou, a tudíž vzácnou část nespokojených klientů. Za druhé: nešetřili námahou a časem,
aby nám sami sdělili svoji negativní zkušenost. Tím se pro nás – za třetí – stali zdrojem
inspirace pro zlepšení naší nabídky. Proto bychom s nimi neměli jednat podrážděně
a odmítat jejich výtky, ale naopak bychom jim měli věnovat mimořádnou pozornost a oceňovat jejich aktivitu. Poskytují nezištně náměty pro další rozvoj.

Za naprosto nemarketingový přístup lze označit takový, kdy je ve stěžujícím si
zákazníkovi spatřován nepřítel, kterého je nutné stůj co stůj porazit. Není zde ani
náznak snahy mu vyhovět, zmírnit jeho nespokojenost. Protiútok se vede argumenty
typu: „S tím byste u soudu neuspěl.“ Ale nespokojený, stěžující si zákazník se přece
nechce soudit. Úplně mu postačí, když bude odstraněn a napraven problém –
příčina jeho nespokojenosti. Kvůli tomu si obvykle stěžuje a za to bude nakonec
i vděčný.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
1.1.

Kde byl v předchozích kapitolách uveden příklad podnikatelské orientace
na potěšené zákazníky?

1.2.

Které zákazníky Soukromé vysoké školy ekonomické (SVŠE) Znojmo lze
zařadit do kategorie B2B a které mezi B2C?
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KAPITOLA 10

Rozhodování
zákazníka
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Model chování a rozhodování zákazníka.
Faktory ovlivňující chování a rozhodování zákazníka.
Příklad vlečňákových a bumerangových zákazníků u nás.
Zjišťování vlivu marketingové komunikace na chování a rozhodování
zákazníka.

Zákazník je ten, kdo nakupuje (směňuje) od prodávajícího (nabízejícího). Je však
pochopitelně rozdíl, jestli se v konkrétním případě jedná o zákazníka jednotlivce
jako člena domácnosti, o celou domácnost, nebo dokonce o organizaci (společnost,
podnik). I když půjde o nákup stejného zboží (potraviny) nebo služeb (dodávka
elektrické energie), budou v přístupu různých typů kupujících podstatné rozdíly:
jednotlivec nakupuje: častěji v menších množstvích, k rychlé vlastní spotřebě,
od jiných prodejců, za jiné ceny, a hlavně se rozhoduje jednodušeji, rychleji.
Každý zákazník je tedy v odlišné situaci. Neexistují na světě dva stejní jednotlivci ani
dvě shodné domácnosti, natož organizace. Proto se také každý rozhoduje a nakupuje jinak – zejména v závislosti na svých konkrétních možnostech a na konkrétní
nabídce. Nicméně se v marketingu využívají obecněji platné modely chování a rozhodování zákazníka, které se snaží upozornit na základní faktory a vlivy, jež
na tento proces působí.
Otázkám a teoriím chování a rozhodování zákazníka byly věnovány samostatné
kapitoly v předchozích publikacích [3] a [4]. Proto si jen stručně připomeňme, že
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v současnosti patří k nejznámějším model, který chování a rozhodování zákazníka
vystihuje následujícími pěti stadii:
1.

Stadium, kdy zákazník rozpoznává své potřeby. Projevují se zde významné individuální odlišnosti vycházející z rozdílných demografických charakteristik,
životního stylu, osobnostních (psychologických) dispozic, znalostí, postojů
a motivací zákazníka. Neméně silně zde působí také vlivy prostředí – socioekonomické, kulturní či rodinné. Důležité jsou rovněž předchozí informace
a zkušenosti, zpravidla uložené v paměti zákazníka.

2.

Stadium představuje proces vyhledávání informací o nabídce. Předně se jedná
o vnitřní, v paměti zákazníka uložené informace a také o zhodnocení předchozích osobních zkušeností. Hlavně však zde působí vnější informační zdroje, ať
už mají podobu osobních sdělení přátel a známých (WOM) či jsou získány
z hromadných sdělovacích prostředků, od obchodníků apod.

3.

Toto stadium zahrnuje zákazníkovo porovnání variant nabídky, jejich předností i nedostatků.

4.

Zákazníkovo definitivní rozhodnutí, zda a co si nakonec koupí.

5.

Nakonec zákazník vyhodnocuje své rozhodnutí: jestli udělal dobře či špatně,
jestli bude do budoucna toto své rozhodnutí měnit nebo naopak opakovat. Jde
o problém jeho spokojenosti, jak byl v předchozí kapitole pro názornost vyjádřen třemi zlomky.

Pro vlastní úvahy o chování a rozhodování zákazníka je nutné brát v potaz především šíři a rozmanitost jednotlivých oblastí, které zde působí. Minimálně bychom
měli věnovat pozornost následujícím třem okruhům:
1.

socioekonomickým determinantám,

2.

marketingové nabídce,

3.

bilancování zákazníka.

Uveďme si k nim pár konkrétnějších poznámek.
1. Socioekonomické determinanty
Socioekonomické determinanty nákupního chování a rozhodování zákazníka
můžeme rozlišit ve třech rovinách – v makrospolečenské, mezospolečenské
a mikrospolečenské.
Na makrospolečenské úrovni se jedná o působení hospodářských, geografických, právních, demografických, kulturních a dalších podmínek determinujících rozhodovací prostor zákazníka. Je nesporné, že v hospodářsky rozvinutějších zemích si zákazník může dovolit víc než v zaostalejších. Podobně v zemích
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tropického podnebí není nutné se zabývat dejme tomu zimním oblečením či
vytápěním obydlí.
Naproti tomu na mezoúrovni se jedná o místní, teritoriální odlišnosti vyplývající z různosti zvyků, obyčejů a tradic, ale také přírodního prostředí. Regionální
rozdíly jsou patrné mezi průmyslovými městy a zemědělským venkovem, mezi
horskými a přímořskými oblastmi.
Konečně na mikroúrovni působí individuální a skupinové stránky, jako jsou
generační příslušnost, životní cyklus, životní úroveň, životní styl konkrétního
jedince a jeho rodiny, vlivy výchovy, respektování tradice.
2.

Marketingová nabídka
Nákupní chování a rozhodování zákazníka vychází z jeho pociťovaných
potřeb a nákupních (ekonomických) možností. Ty však jsou ovlivněny také
nabídkou. Ve svém souhrnu představuje nabídka vlastně celý marketingový
mix – tedy minimálně v klasické podobě 4P se jedná o produkt, cenu, distribuci a propagaci.
Proto bychom měli při analýze nákupního chování a rozhodování zákazníka
zaměřit svoji pozornost také na to, co (produkt) zákazník kupuje. Zde je pod
vlivem takových stránek jako jsou kvalita produktu, jeho provedení a značka,
design či obal.
Dále je důležité za kolik (za jakou cenu) se produkt nabízí. Zákazník nepochybně zvažuje, zda je cena přiměřená, zda si ji může dovolit zaplatit, případně se
pokusí vyjednávat o jejím snížení.
Třetí složkou je kde (místo) a jak (způsob) se produkt nabízí, kde a kdy si jej lze
koupit, jak je prodáván a dodáván – tedy vše, co souvisí s jeho distribucí.
Konečně čtvrtou důležitou oblastí nabídky je také to, jak se zákazníkovi prezentuje produkt, případně také jeho cena a distribuce.

Konkrétní aktuální poznatky o této problematice u nás přináší o několik stránek dál
uvedený příklad Vliv marketingových stránek nabídky na nákupní rozhodování
domácností.
3.

Bilancování zákazníka
Jedná se o procesy probíhající ve vědomí i v podvědomí zákazníka. Týkají se
především těchto pěti oblastí:

závažnost problému (potřeby) – jde o uvědomění si významu pociťované
potřeby v rámci individuální hierarchie životních hodnot zákazníka,
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úroveň znalostí o nabídce – tím se rozumí míra informovanosti zákazníka
a jeho případná osobní zkušenost,

ekonomická reálnost směny – bude schopen a ochoten dostát požadavkům
nabídky,

racionální zvážení směny – jedná se o uvědomění si očekávaných nároků,
přínosů a užitků nabídky,

emocionální zvážení směny – může jít o naplnění touhy, míru sebeuspokojení, očekávání nových pocitů a nálad.
Na rozdíl od předchozích dvou okruhů (tzn. socioekonomických determinant
a marketingové nabídky), které byly převážně sociálně-ekonomické povahy,
v případě bilancování zákazníka se pohybujeme hlavně v oblasti psychologie.
Uvedené tři okruhy faktorů, které ovlivňují chování a rozhodování zákazníka,
si pro větší názornost vyjádříme následujícím obr. 10-1.

Obr. 10-1: Faktory ovlivňující chování a rozhodování zákazníka

Marketingovou nabídkou lze spíše ovlivnit emocionální, případně racionální rovinu
vnitřních psychologických procesů zákazníka. Je možné jej přesvědčit zejména o jedinečnosti a nezbytnosti nabízeného produktu, o výhodnosti navrhované směny.
K základním psychologickým procesům, které působí na chování a rozhodování
zákazníka, patří vedle racionálních a emocionálních také zvykové. Uplatňují se při
100
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automatických, opakovaných nákupech zboží každodenní spotřeby, jež není ani
drahé, ani nové, ani komplikované. Ve složitějších případech již zákazník používá
racionálnější postupy. Potřebuje shromáždit a vyhodnotit dostatek informací
o parametrech produktu, o jeho ceně apod. S racionálním přístupem se setkáváme
u nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby (automobil) a náročnějších služeb
(zakoupení akcií, pojištění). Konečně emocionálním přístupem si zákazník dopřává
určité příjemné pocity, splňuje si své sny a touhy, jak se to projevuje zejména při
nákupu luxusního zboží, šperků, uměleckých děl, parfémů, ale také služeb cestovních kanceláří či dopravních společností.
Lze předpokládat, že při vlastním rozhodování zákazník zohledňuje především
takové racionální aspekty produktu, jako jsou jeho bezpečnost (zdravotní prospěšnost) a hospodárnost (ekonomičnost, úspornost). Také v rovině emocionální je
nutné počítat s vlivem obliby (pociťované příjemnosti, chuti) produktu, stejně jako
s jeho módností (novostí, aktuálností). Ale zejména u zboží každodenní potřeby
hraje velkou roli zvyk. Zákazník je třeba již od mládí navyklý na určitý způsob stravování, na nákup konkrétních potravin a značek. Příklad vlivu a rozpornosti racionálních, emocinálních a zvykových stránek na reálné nákupní rozhodování našich
zákazníků podává v kapitole 17 část o zdravém životním stylu.
Člověk jako každý živý organizmus musí uspokojovat své potřeby, zejména takové
základní, jako je hlad, žízeň, odpočinek, ochrana před mrazem či slunečním zářením. To jsou objektivní nutnosti. Avšak nikde není dáno, že k tomu musí mít zrovna karbenátky od McDonalda, Pepsi-Colu, spát v posteli IKEA, nosit pravý tulení
kožich, natírat se krémem NIVEA se silným UV faktorem. Stejně jako u mnoha
dalších podobných, dnes „nepostradatelných“ předmětů, jako jsou mobilní telefony,
automobily či notebooky, se jedná o potřeby vyvolané v prvé řadě marketingovou
komunikací, vlivy sdělovacích prostředků a společenského prostředí vůbec. Zlepšují
nám sice kvalitu individuálního života, avšak za cenu zhoršení životního prostředí.
Člověk se bez nich dokázal obejít milion let.
Dále je zřejmé, že vnitřní psychologické procesy působí v závislosti na konkrétní
situaci a mohou být ovlivněny individuálními demografickými charakteristikami.
Například staří lidé se ve svém nákupním chování a rozhodování opírají o faktory
zvyku, jejich racionální kalkul převažuje nad emocionálními aspekty, zatímco pro
mladé je typické rychlejší přijímání nových trendů a zřejmě větší vliv emocionality.
Chování a rozhodování zákazníků však sotva kdy můžeme vysvětlit působením jen
jediného z uvedených tří způsobů – tzn. zvykového, racionálního a emocionálního.
Běžnější je kombinace hned několika vlivů, avšak zastoupených v různé míře.
Nákup piva je sice především zvykovou záležitostí, ale i zde se můžeme setkat jak
s jistou mírou emocí (hrdost na místní producenty), tak také racionality (prospěš101
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nost zdraví). Naopak vůdčí racionální kalkul při nákupu automobilu bývá běžně
doplněn emocionální stránkou (splnění snu) či zvykem (vztah k určité značce, prodejci).
Snahou a cílem každé nabídky by mělo být vytvoření pevných vazeb se zákazníky,
v nichž by maximálně převažovalo zautomatizované zvykové chování, obrněné, či
dokonce posilované dalšími racionálními nebo emocionálními argumenty.
Jednotlivým kategoriím chování a rozhodování zákazníků by potom měl odpovídat
také odlišný obsah komunikačního sdělení a oslovení. U zvykového typu by mělo
jít hlavně o upozornění na aktuální novinku (slevu, výprodej, nový typ produktu).
Racionální faktor zase vyžaduje odbornou a logickou argumentaci a konečně emocinální by se měl opírat o image a vyvolávání pocitů.
Vliv marketingových stránek nabídky na nákupní rozhodování domácností
Cílem celostátního dotazníkového šetření 1 070 domácností z celé České republiky
bylo ověřit, jak při nákupu potravin, oděvů, obuvi a vybavení domácnosti (nábytek,
elektronika, kuchyňské a jiné spotřebiče, včetně nejrůznějších doplňků) zákazníci
vnímají marketingové stránky nabídky – tzn. marketingový mix. Uveďme si alespoň
pět nejzajímavějších poznatků:
1.

2.

3.

4.

Při nákupu potravin a vybavení domácnosti má pro zákazníky největší význam
kvalita produktu. V případě oděvů a obuvi to jsou vlastnosti (parametry) produktu, což je vlastně obdoba kvality u potravin, resp. u vybavení domácnosti.
Ve všech třech případech (potraviny, oděvy a obuv a vybavení domácnosti) je
cena jako silně ovlivňující prvek nákupu uváděna méně často než zmiňovaná
kvalita, případně parametry (vlastnosti) výrobku. Přestože tedy cena nemá pro
zákazníky prioritní význam, je nesporně důležitá zejména v závislosti na konkrétní příjmové situaci domácnosti. Zde potom nastávají určité odlišnosti.
Například u oděvů a obuvi má cena pro 2/3 domácností s čistým ročním příjmem do 200 tisíc Kč silný vliv, zatímco u domácností s příjmem nad 400 tisíc
Kč označilo její vliv na nákup oděvů a obuvi za silný 41 %. Obdobně je tomu
při nákupu vybavení pro domácnost.
Oproti nákupu potravin, kde byly zákazníky jasně upřednostňovány diskontní
prodejny, supermarkety, hypermarkety a nákupní centra, v případě oděvů
a ještě víc u obuvi a u vybavení domácnosti dávají zákazníci přednost nákupu
ve specializovaných prodejnách.
Obliba nákupu potravin v diskontních prodejnách, supermarketech, obchodních centrech a hypermarketech příliš nesouvisí s tím, jaký význam domácnost
připisuje cenám a slevovým akcím. Důvody upřednostňování těchto prodejních míst jsou spíše v šíři a kvalitě jejich nabídky, otevírací době, případně
v dalších stránkách, než v samotné cenové výhodnosti.
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5.

Jelikož nákup vybavení domácnosti představuje oproti nákupu potravin, oděvů
či obuvi složitější rozhodování, velká většina (85 %) si předem vyhledává informace v dostupných zdrojích, zejména v katalozích.
Domácnosti s vyšším příjmem jsou náročnějšími zákazníky v tom smyslu, že kladou větší důraz na kvalitu zboží, dávají přednost lepším (specializovaným, značkovým) prodejnám a před nákupem zjišťují více informací, zejména prostřednictvím
Internetu.
Další poznatky z výzkumu lze nalézt v [8].

VLEČŇÁKOVÍ ČI BUMERANGOVÍ ZÁKAZNÍCI?
Výzkumy volebního chování a rozhodování voličů ve Spojených státech přinesly ve 40.
letech minulého století o této problematice dvě představy (hypotézy). První bývá označována jako vlečňákový efekt příznivců (v originále bandwagon effect). Podle ní dávají voliči
hlas kandidátovi nebo straně, jež mají podle výsledků výzkumů a odhadů preferencí větší
naději na vítězství. Hlasuje se tedy pro favorizované, silnější. V základech tohoto přístupu
funguje u voličů mechanizmus přizpůsobení se a přiklonění se na stranu úspěšnějších.
Druhá je označována jako bumerangový efekt (boomerang effect). Předpokládá, že
na základě znalosti předvolebních výsledků voliči naopak změní svou volbu ve prospěch
nefavorizovaných, slabších – tedy podobně jako na sportovištích, kde vyspělé obecenstvo
povzbuzuje toho, komu se méně daří.
Dnes se tyto typy chování objevují i u zákazníků. Můžeme si je ilustrovat například na vztahu k rozšiřující se síti hypermarketů. Bandwagonové chování představují ti, kteří se přizpůsobili celosvětovému trendu a jezdí do vzdálenějších center na velké nákupy. Vyzdvihují
přitom především nižší ceny, šíři nabídky a otevírací dobu. Naopak za bumerangové lze
označit zákazníky, kteří si uvědomují nebezpečí expanze těchto řetězců, které již dnes likvidují zejména malé domácí výrobce a prodejce, a proto vědomě nakupují v místě svého
bydliště či pracoviště s nadějí, že podporují (možná marně) místní podnikatele, na nichž
jim záleží a kam chodí nakupovat běžně. Oceňují, že nemusí kvůli nějaké maličkosti, která
chybí třeba na nedělní oběd, podnikat výlet do nákupního centra.

NĚMECKÁ ZKUMAVKA JMÉNEM HASSLOCH
Norimberská Společnost pro výzkum trhu (GfK – Gesellschaft für Konzumforschung) patří
ve výzkumu spotřebitelského chování k nejznámějším nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě.
Jen v Evropě působí ve 23 státech a má zde 17 expertních týmů, své zastoupení má i v dalších 12 státech v zámoří. Byla založena již v roce 1938 a mezi její zakladatele patří Ludwig
Erhard, pozdější proslulý ministr hospodářství, s nímž je spojen poválečný „hospodářský
zázrak“ Německa.
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Za jakousi německou zkumavku, která slouží ke studiu chování a preferencí zákazníků, lze
označit falcké městečko Hassloch. Se svými dvaceti tisíci obyvateli je výzkumníky povazováno za ideální statistický průměr Spolkové republiky Německo. Průměru odpovídá také
jeho obchodní síť se šesti supermarkety, v nichž obyvatelé nakupují 90 až 95 % veškerého
zboží, a konečně do třetice má Hassloch jednu z prvních kabelových televizí v Německu,
což umožňuje GfK poměrně přesně zkoumat reakce zákazníků na televizní reklamu.
Ve vybraných 3 000 domácností lze potom testovat účinnost prezentace televizní reklamy
ve vazbě na nově umístěné zboží ve zmíněných obchodních domech. Tyto domácnosti
totiž nakupují prostřednictvím speciálních karet, díky nimž se GfK naprosto přesně dozví,
co si kde a kdy koupily. Získá tak o nákupech domácnosti precizní harddata, jak si uvedeme
v kapitole 12.
Přestože výší výdajů je i v Německu na prvním místě mezi reklamními médii tisk, pozornost
věnovaná televiznímu vysílání ze strany GfK je zcela pochopitelná. Vždyť německé televizní
společnosti odvysílají ročně téměř 900 tisíc reklamních spotů. V Hasslochu vytvořila GfK
ojedinělý uzavřený systém testování vlivu marketingové komunikace na nákupní rozhodování a chování zákazníků. [7]

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
10.1. Na jaké nástroje marketingové komunikace se GfK v Hasslochu zaměřuje?
A proč právě na ně?
10.2. Jaké techniky marketingového výzkumu k tomu používá?
10.3. Jakou technikou ověřuje vliv marketingové komunikace na chování zákazníků?
10.4. Nakreslete schéma faktorů ovlivňujících chování a rozhodování zákazníků.
Co nám říká?

104

KE0630.indd 104

21.7.2011 14:43:26

Kapitola 11 – Poznávání zákazníka

KAPITOLA 11

Poznávání
zákazníka
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Čtyři zdroje poznatků o zákazníkovi.
Co se můžeme dovědět z interních zdrojů. Příklad z Japonska.
Co můžeme získat z marketingového zprávodajství.
A co z oficiálních statistik. Příklad Indexu spotřebitelské důvěry.
Proč bychom měli znát svého zákazníka co nejlépe? Předně proto, že je klíčovým
partnerem veškerého našeho podnikatelského úsilí. Jak už víme z kapitoly 9, spokojený či spíše nespokojený zákazník rozhoduje doslova o bytí či nebytí firmy.
Zároveň z obecného hlediska vlastní komunikace je z kapitoly 1 jasné, že čím lépe
známe adresáta, tím úspěšněji jsme schopni pro něj připravit odpovídající nabídku,
nejvhodněji ji zakódovat a zvolit nejúčinnější komunikační kanál.
V zásadě se o zákazníkovi dozvídáme čtyřmi způsoby:

z interních zdrojů firmy;
z marketingového zpravodajství (monitorování);
z oficiálních statistických údajů;
z marketingového výzkumu.
Nejsnadněji dostupné a nejběžněji používané by v marketingové praxi měly být
vlastní interní zdroje samotné firmy. Informace z nich lze získat v každém ekonomickém útvaru, z evidence a zpracování finančních zpráv, z účetnictví, ze záznamů
o prodeji a objednávkách. Již z důkladnější analýzy naznačených materiálů si může-
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me udělat o zákaznících určitý obrázek a jistým způsobem si je roztřídit, například
podle:

množství objednávaného zboží – poznáme pověstných 20 % klíčových velkých
odběratelů, kteří tvoří 80 % obratu;

druhu objednávaného zboží – poznáme, o co mají či naopak nemají zájem, což je
důležité zejména pro zodpovědné pracovníky z vývoje, výroby a nákupu;

časových intervalů – jak často objednávají, zda je o zboží vyrovnaná, stálá celoroční poptávka jako třeba u základních potravin, nebo naopak musíme počítat
se sezonními výkyvy jako v případě nápojů;

dodržení platebních podmínek – zda vůbec a kolik platí a jak dodržují termíny
splatnosti.
Podle toho bychom mohli zákazníky rozdělit do čtyř skupin – segmentů: Na ty,
kteří platí dokonce před termínem splatnosti. Potom na ty, kteří platí přesně v termínu splatnosti. Dále na ty, kteří platí pozdě, až po termínu splatnosti, a nakonec
na ty, kteří nezaplatili vůbec. Je jasné, že čtvrté skupině bychom již neměli nic dodávat. Také bychom si měli dobře rozmyslet, zda a za jakých podmínek budeme
poskytovat zboží třetí skupině. Naopak bychom si měli vážit a v dodávkách je
upřednostňovat druhé a zejména první skupiny, podobně jako výše zmíněnou pětinu klíčových zákazníků, kteří tím, že odebírají čtyři pětiny objemu nabídky, vlastně
rozhodují o naší podnikatelské existenci a stávají se pro nás existenčně důležití.
Obchodní oddělení by mělo mít také informace o reakcích a zájmu zákazníků,
o veřejnosti, o konkurenci. Oddělení služeb zase ví o problémech zákazníků,
o jejich nespokojenosti, stížnostech a reklamacích.
Informace z interních zdrojů jsou rychle dostupné a prakticky zadarmo, avšak díky
tomu, že jejich původní poslání je jiné, nemusí plně vyhovovat požadavkům marketingových manažerů a obchodníků. Rozhodně se však mohou stát vhodným
východiskem pro vstupní, rychlou a základní orientaci o zákaznících.

JAPONSKÁ INSPIRACE
Inspirativní může být následující příklad z Japonska. Tam se vedoucí pracovníci snaží pro
svá marketingová rozhodnutí být co nejvíc v kontaktu s místem prodeje a s konečným
zákazníkem. Za prvé mnohem víc důvěřují tomu, co jim o situaci na trhu řeknou samotní
jejich velkoodběratelé a maloobchodníci. Tato „softdata“ získávají především při svých četných osobních návštěvách a rozhovorech s prodejci dokonce i v cizině. Zahraniční prodejce
a prodejny navštěvují nejen pracovníci obchodních úseků, ale i pracovníci technických
a vývojových oddělení. Osobní poznání konkrétního trhu a prostředí, osobní pozorování
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zákazníků přímo při výběru zboží v prodejnách a konečně rozhovory s pracovníky prodejen považují za velmi podstatné.
Za druhé víc dají na „harddata“ z prodejní sítě, tedy na informace o tom, čeho a kolik se
prodalo. Někdy se dokonce o tyto údaje zajímají průběžně každý den.
Japonské firmy využívají jasně zacílené informace, tedy především od těch, kteří si již produkt zakoupili, kteří ho znají, a dovedou ho tudíž z vlastní zkušenosti zhodnotit. Zároveň se
však snaží jejich názory co nejrychleji promítnout do nové modifikované podoby produktu, aby co nejlépe vyhovoval zákazníkům.
Proto také věnují velkou pozornost distribučním cestám. Jednak, jak jsme si právě uvedli,
jako zdroji základních informací pro rozhodování, ale zároveň také jejich kontrole. V mnoha
případech je tato kontrola absolutní, neboť firmy mají vlastní distribuci. Nebo mají nad
zaměstnanci obchodních firem „patronát“ – vlastními formami si je zaškolují a pečují
o jejich odborný růst. A zde je základ toho, že potom od takových zaměstnanců mohou
chtít informace, jaké potřebují, a hlavně mohou se spolehnout na jejich kvalitu. Není výjimkou, že zaměstnanci obchodů provádějí pro firmy telefonické či poštovní dotazování, rozhovory v prodejně, a dokonce navštěvují zákazníky i doma. Fungují tedy vlastně jako firemní tazatelé.
Japonský styl poznávání zákazníka, stejně jako v případě R. Bransona, jak bylo uvedeno
v kapitole 7, vychází z toho, že sami vedoucí pracovníci se snaží dostat k němu co nejblíž,
pokud možno do osobního kontaktu, poznat jeho názory a přání a na základě těchto informací vylepšit produkt.

Marketingové zpravodajství se zaměřuje na základní každodenní informace o situaci na trhu a zejména o zákaznících a konkurentech. Marketingové zprávy lze získávat z různých zdrojů. Mohou to být i vlastní zaměstnanci firmy (odborníci, vedoucí pracovníci, technici), pokud je dokážeme, jak ukázal předchozí příklad z Japonska,
v tomto směru náležitě vést a vychovávat, vhodně motivovat a nasměrovat. Důležité
jsou zejména ti, kteří působí v první linii, kteří jsou v osobním styku s distributory
(prodejci), kteří se přímo na místě prodeje setkávají, a tudíž také znají nabídku konkurence, a hlavně reakce, názory a hodnocení zákazníků. Důležitým zdrojem takových informací však mohou být rovněž externisté – dodavatelé a zprostředkovatelé.
Velmi užitečný druh marketingových zpráv představují informace o konkurenci, jak
je poskytují obsahové analýzy její nabídky, reklamy, zpráv ve sdělovacích prostředcích, projevů a publikovaných výročních zpráv. Konkurenční boj však vede k velké
vzájemné obezřetnosti a minimální ochotě uvolňovat jakékoli informace. Proto
není divu, že jejich získávání má často charakter špionážního sledování. Sleduje se
například frekvence jízd a původ nákladních vozidel dodavatelů i odběratelů vjíždějících i vyjíždějících z areálu podniku či se dělá rozbor vyhazovaného odpadu.
Zde přichází ke slovu nejmodernější technika včetně soukromých špionážních družic schopných registrovat z oběžné dráhy veškeré předměty velikosti jednoho metru
na povrchu Země. Jak již zbylo zmíněno v úkolech za kapitolou 6, jedná se o com107
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petitive inteligence (zkráceně označované rovněž CI, česky bychom řekli zpravodajství o konkurenci), které využívá praktiky, postupy a nástroje vojenských zpravodajských služeb v hospodářském prostředí.
Neméně podstatné jsou přehledy o situaci na trhu, dodávané externími specializovanými firmami, jako je například ve světě nejznámější agentura A. C. Nielsen.
Některá mimořádně dynamická odvětví (výpočetní a komunikační technika, automobilový průmysl, farmaceutický průmysl), profesní svazy či zájmová sdružení
(hospodářské a obchodní komory) si nechávají takové analytické materiály zpracovávat zcela pravidelně a velice detailně.
Oficiální statistické údaje poskytuje u nás na základě zákonů č. 89/1999 Sb. (o státní
statistické službě) a č. 106/99 Sb. (o svobodném přístupu k informacím) především
Český statistický úřad (www.czso.cz). Státní statistickou službou se ze zákona rozumí „získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém,
demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí,
poskytování statistických informací a jejich zveřejňování“. Obsahový záběr statistických údajů je tedy velice široký – od základních ekonomických ukazatelů přes
informace o obyvatelstvu, zaměstnanosti, životní úrovni až po detailní data o jednotlivých resortech a odvětvích včetně regionálního členění. Důležitými výhodami
oficiálních statistických údajů jsou tradice a standardizace jejich zjišťování a zpracování. Při práci s nimi je tedy možné využívat například časových řad za desítky
let (vývoj obyvatelstva, spotřeba domácností) i mezinárodních srovnání, jak je
například nabízí databáze EUROSTAT v sekci Evropská data (ESDS) na výše zmíněné internetové adrese www.czso.cz.

INDEX SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY
Jedním z kontinuálních, pravidelně opakovaných výzkumů spotřebitelského chování,
které GfK společně se Statistickým úřadem Evropské unie (EUROSTAT) v Lucembursku
zajišťuje, je také spotřebitelský barometr, který se realizuje ve všech zemích EU včetně České
republiky. Jedná se přitom o další standardizovaný nástroj, který Unii umožňuje porovnávat jednotlivé země navzájem mezi sebou, a to v oblasti spotřebitelského chování.
Velmi důležitou součástí standardizovaných rozhovorů v rámci barometru spotřebitelského chování jsou také otázky, z nichž se potom konstruuje syntetický Index spotřebitelské
důvěry. Je tvořen následujícími pěti složkami:
1. názor dotazovaného na ekonomickou situaci jeho domácnosti oproti situaci před
rokem;
2. odhad vývoje ekonomické situace jeho domácnosti pro nadcházející rok;
3. hodnocení ekonomické situace země ve srovnání se stavem před rokem;
4. očekávaný vývoj ekonomiky země v nadcházejícím roce;
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5. předpokládané spotřebitelské chování jeho domácnosti z hlediska úspor, nákupních
a investičních úmyslů.
S jeho sledováním začali již v roce 1946 ve Výzkumném středisku Michiganské univerzity.
V současnosti ekonomové považují Index spotřebitelské důvěry za velmi spolehlivý ukazatel důvěry spotřebitelů v domácí ekonomiku na straně jedné a očekávaného spotřebitelského chování v následujícím období na straně druhé. Index spotřebitelské důvěry se
velmi silně odráží zejména v chování a rozhodování na mikroúrovni.

Podstatným zdrojem informací o zákazníkovi se v současnosti stal marketingový
výzkum. Bude se mu poněkud detailněji věnovat následujících pět kapitol třetí části.
Uvedeme si několik podstatnějších charakteristik a na závěr i pár konkrétních příkladů.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
11.1. Po přečtení následující kapitoly 12, zejména části o harddatech a softdatech,
zkuste odpovědět na otázku, z jakých dat je vlastně Index spotřebitelské
důvěry zkonstruován?
11.2. Seznamte se s publikovanými údaji Českého statistického úřadu a databázemi EUROSTAT.
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KAPITOLA 12

Marketingový
výzkum
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
K čemu slouží marketingový výzkum.
Sedm kroků realizace marketingového výzkumu.
Pět oblastí, které by měl obsahovat projekt marketingového výzkumu.
Jaká je spolehlivost výsledků marketingových výzkumů.
Rozdíl mezi primárním a sekundárním marketingovým výzkumem. Jejich
výhody a nevýhody.
Co jsou harddata a co softdata.

Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní
informace o situaci na trhu. Především se jedná o data o zákazníkovi. Vedle základních o tom, kdo to je (v kapitole 3 byly označeny jako sociodemografický profil, tzn.
pohlaví, vzdělání, místo bydliště, věk, ekonomická aktivita), také kde a co nakupuje
nebo nenakupuje, jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co by chtěl
nebo potřeboval, jaké jsou jeho životní a hodnotové orientace. Právě se znalostí
takových informací bychom měli dosáhnout lépe připravené nabídky a komunikace se zákazníkem.
Rychlost změn, především ve výrobních technologiích, převaha nabídky na trhu
nad poptávkou, ale také proměny v názorech, požadavcích a chování zákazníků kladou stále větší tlak na inovace. Jejich rostoucí náklady však zároveň vyžadují minimalizovat rizika obchodního neúspěchu – zejména když konkurence je čím dál
početnější a vyspělejší. Na trhu probíhá zjevnější či skrytější obchodní boj o každého zákazníka. Proto je nutné o něm vědět co nejvíc a mít kontrolní zpětnou vazbu,
co se mu líbí nebo naopak nelíbí.
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Dříve byl obchod mnohem bezprostřednější, obchodník, či dokonce výrobce byl
v každodenním kontaktu se svými několika málo zákazníky. Dnes se díky hromadné produkci a globalizaci trhu počty zákazníků radikálně zvýšily. Trhy se geograficky rozšířily a prostorově vzdálily. V důsledku složitějších distribučních sítí a rostoucích dopravních možností se stal vzájemný vztah mezi producentem a zákazníkem
mnohem složitějším a zprostředkovanějším. A právě dřívější bezprostřední osobní
kontakty a znalosti mají nahradit informace z marketingových výzkumů.
Zjišťování informací patří k běžným činnostem. Jestliže chceme někam jet poprvé,
dříve než se vydáme na cestu, obvykle studujeme mapy, jízdní řády, informujeme se
v cestovních kancelářích, popřípadě se poptáváme známých i neznámých lidí.
Teprve když si myslíme, že už víme dost, vyrazíme.
Vstup na trh je také takovou cestou do neznáma. Na rozdíl od našeho běžného přístupu však marketingový výzkum zjišťuje informace o trhu mnohem objektivněji,
systematicky a metodologicky propracovanými postupy.
Zůstaneme-li v rovině obecné metodologie, můžeme celý proces marketingového
výzkumu ve stručnosti vyjádřit jako souslednost následujících sedmi kroků:
1.

vymezení zkoumaného problému (předmětu), který nás zajímá a který máme
sledovat;

2.

vymezení zkoumaného souboru (objektu) a jeho jednotek (jednotlivců, domácností, organizací);

3.

operacionalizace (rozložení) problému a vymezení vlastností, které chceme
na jednotkách souboru zjišťovat, zkoumat;

4.

vytvoření a testování měřicích nástrojů (otázek, proměnných), jimiž zjistíme
hodnoty každé sledované vlastnosti jednotek;

5.

vlastní empirické zjištění (měření) jednotek;

6.

statistické zpracování, shrnutí (agregace) zjištěných hodnot do souhrnných
charakteristik celého souboru (objektu);

7.

syntetizující interpretace výsledků a praktická marketingová doporučení.

První tři kroky tedy představují zjednodušení, dekompozici (rozklad) objektu
i předmětu výzkumu. Následující čtvrtý a pátý krok potom obdobným způsobem
redukují gnozeologickou problematiku poznávání a poznání vlastností objektu
na vybraných jednotkách. Závěrečné dva kroky jsou již snahou o určitou shrnující
integraci a generalizaci, která však zůstává pouze relativní: objekt i předmět jsou
totiž každopádně pojaty pouze jako určitý statický výsek složité a proměnlivé sociálně-ekonomické reality.
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Z předchozího by mohlo být jasné, že informace o trhu, zákaznících i konkurenci
mají hodnotu, a tudíž také cenu. Ke stejnému problému můžeme získat různě odpovídající a přesné informace. Ještě v této kapitole si uvedeme konkrétní ukázky jejich
spolehlivosti a v závěrečné kapitole 16 této třetí části zase příklady detailnosti.
Určujícím cílem a smyslem celého výzkumného projektu by totiž mělo být, aby
právě s požadovanými náklady poskytl co nejvhodnější a nejhodnotnější informace
pro praktické manažerské a marketingové rozhodování.
Vypracovaný výzkumný projekt potom zahrnuje následujících pět oblastí. Ke každé
si hned stručně uvedeme několik konkretizací:
I)

Definování výzkumného problému patří ke klíčovým okamžikům výzkumného
procesu. Pokud se ho nepodaří hned v úvodu náležitě vymezit, mohou být
sebelépe získané informace pro marketingové manažery bezcenné, neboť hrozí
nebezpečí, že budou prostě o něčem jiném.
II) Odhad hodnoty informací získaných z výzkumu – výsledkem by mělo být jasné
přesvědčení o tom, že novým výzkumem jsme schopni získat hodnotnější
informace, než jaké dosud máme. Vyšší vypovídací schopnost by měla převážit
nad náklady jejich získání.
III) Volba způsobu získání dat – můžeme vybírat z následujících čtyř hlavních
postupů:
a) sekundární analýza interních či externích dat získaných pro jiné účely; nejčastějším příkladem jsou informace ze statistických pramenů poskytované
státními statistickými orgány (Český statistický úřad – ČSÚ);
b) dotazování, ať už osobní, písemné, telefonem, poštou či prostřednictvím
Internetu;
c) pozorování, které může být osobní nebo mechanické (prostřednictvím
měřicích, počítacích či záznamových přístrojů);
d) experiment v laboratorních či reálných podmínkách.
Následně zde na jedné straně spějeme ke konkrétnímu výběru jednotlivých
měřicích nástrojů (znaků, proměnných), zároveň tím však také determinujeme navazující zpracování a analýzu získaných údajů. Je jasné, že použití
nominálních znaků oproti dejme tomu postojovým škálám si vyžádá například odlišné statistické postupy při jejich zpracování.
IV) Volbu základního souboru a výběrového vzorku; zde vycházíme:
a) z definování celé populace (objektu);
b) uvědomíme si, kdo a co jsou jednotky;
c) zvážíme, zda budeme zkoumat celý základní soubor nebo pouze vybereme
vzorek;
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d) určíme velikost vzorku;
e) zvolíme konkrétní postup realizace výběrového plánu.
Vlastní praktický výběr souboru je ovlivněn třemi skutečnostmi:

marketingovým pohledem na cílový segment (proč je pro nás důležitý?);
statistickými hledisky na způsob výběru (náhodný, záměrný), velikost
vybraného souboru a jeho požadovanou reprezentativitu;

praktickou realizací, v níž se nám projeví rozdíl mezi vypracovaným plánem
výběru a jeho skutečným naplněním, jak se nám například projeví v návratnosti (v podílu mezi oslovenými respondenty a skutečně vrácenými vyplněnými dotazníky).
Každý z těchto postupů má své přednosti a nedostatky. Náhodný výběr
obvykle vyžaduje znalost (soupis) všech jednotek základního souboru,
z něhož máme vybírat. Jednou vybranou jednotku potom potřebujeme stůj
co stůj vyzkoumat. V praxi to znamená, že tazatel je například nucen se
k jednomu a témuž respondentovi i několikrát vracet, než se mu podaří
rozhovor zrealizovat. Tím nepochybně rostou náklady (časové i finanční).
Zato jsme schopni přesně vypočítat statistickou chybu výběru a z ní interval spolehlivosti výsledných údajů.
Kvótní výběr se zase realizuje nepoměrně snáz a rychleji. Přitom reprezentativita výsledků, které poskytuje, nemusí být horší než při náhodném
výběru. V marketingovém řízení je často důležitější aktuálnost informace
než její kdovíjaká přesnost (jak bude ukázáno na již zmíněném problému
detailnosti v kapitole 16) či spíše pseudopřesnost (jak je tomu v případě
prezentace výsledků na několik desetinných míst). Měření v marketingovém výzkumu je poněkud jiné povahy, než na jakou jsme zvyklí v přírodních či technických vědách.
V praxi zejména zahraničních institucí marketingového výzkumu se stále
častěji používají výběrové postupy kombinující principy náhodného
a záměrného postupu.
V) Určení časových a finančních nákladů. Časové náklady představují dobu
potřebnou ke kompletní realizaci výzkumu a finanční znamenají náklady
na pracovníky včetně pomocných (tazatelé), na výpočetní techniku a software
a na použitý materiál, případně další režijní položky (cestovné).
Informace a závěry, které marketingový výzkum poskytuje o trhu, jednotkách
na trhu a tržních segmentech, mají význam jak na „vstupu“ při přípravě a zpracování marketingové strategie, tak především na „výstupu“ – tedy jako kontrola marketingových činností, plnění marketingového plánu a celkové marketin114
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gové strategie organizace. Právě cíle marketingového řízení tvoří širší rámec
marketingového výzkumu a určují jeho zaměření jak po stránce obsahové
(předmět výzkumu), tak i objektové (zkoumaný soubor).
Za důležité bychom však měli považovat i to, že každý empirický výzkum představuje aktivní zájem o veřejnost a o zákazníka. Je tudíž jakýmsi oslovením
a navázáním kontaktu se spotřebiteli, ať už skutečnými nebo potenciálními.
Znamená první krok v marketingové komunikaci. Bývá ze strany zákazníků
náležitě oceňován jako projev zájmu o jejich názory, potřeby a problémy. Tuto
„profylaktickou“ funkci bychom zejména z hlediska praktické komunikace se
zákazníkem považovali za stále ještě neuvědomovanou a nedoceňovanou, především ve srovnání s běžně tolik zdůrazňovanou funkcí poznávací.
Na rozdíl od exaktních věd je povaha sociálně-ekonomické reality podstatně
složitější. Proto také jsou výzkumné možnosti této oblasti poněkud skromnější.
Přesnost a spolehlivost závěrů jsou značně limitované, nicméně i postižení
základních trendů má svůj informační přínos. Na druhé straně vědomí a přiznání omezených možností poznat dejme tomu rozhodovací procesy zákazníků není nutné maskovat zmíněnou „pseudopřesností“, kdy díky výpočetní
technice není žádným problémem počítat a prezentovat výsledky s přesností
několika desetinných míst. Nepředstírejme kdovíjakou exaktnost, zejména
když zkoumaný vzorek čítá jen několik desítek jednotek.
Na druhé straně, jak se podařilo praktickým experimentem prokázat, je spolehlivost empirických výzkumů značná. Rozhodně jsou schopny poskytovat
základní orientaci o názorech a preferencích našich zákazníků.

Ponaučení – Jsou výsledky marketingového
výzkumu spolehlivé?
Meze a možnosti marketingového výzkumu velice konkrétně dokládá následující příklad.
Dvěma našim špičkovým agenturám (dále je budeme z pochopitelných důvodů označovat pouze jako A a B) jsme zadali stejnou výzkumnou úlohu.
Kvůli srovnatelnosti výsledků z obou výzkumů jsme maximálně usilovali o dodržení shodných podmínek. Konkrétně jsme zajistili, aby:

obě instituce pracovaly na sobě zcela nezávisle a nevěděly o tom, že úloha je zadána
dvakrát;

výzkum probíhal ve stejnou dobu (na konci září a počátkem října 1993) a na stej-

ném území (dvacet čtyři okresů Jihomoravského a Severomoravského kraje plus
vybrané části okresů Jindřichův Hradec a Svitavy);
v obou případech byl použit kvótní výběr obyvatel starších 18 let, velikost každého
vzorku byla shodně stanovena na 3 000 dotázaných a pracovalo se s prakticky identickým záznamovým archem.
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Pochopitelně každá z obou institucí má vlastní tazatelskou síť. S ohledem na takto vytvořené a stanovené podmínky bylo možné očekávat shodné výsledky.
I když tomu tak nakonec úplně nebylo, ve skutečnosti byly mnohé výsledky velmi podobné. Kupříkladu odpovědi na otázku, zda by dotazovaní v připravovaných komunálních
volbách dali přednost přímé volbě starosty obce, dopadly následovně:
Výsledky výzkumu

A

B

- ano

81 %

74 %

- ne

10 %

10 %

9%

16 %

100 %

100 %

Přímá volba starosty

- neví, neodpověděl
Celkem

Tab. 12-1: Srovnání výsledků ve dvou na sobě nezávisle provedených výzkumech
Výsledky marketingového výzkumu, zejména pokud se jedná o dotazování, nejsou a ani
nikdy nemohou být stoprocentně spolehlivé ve smyslu technických a přírodovědných
zjišťování a měření. Například dvě měření teploty téhož pacienta ve stejnou dobu dvěma
lékaři by nepochybně přinesla naprosto stejné hodnoty. V marketingu ve velké většině
zjišťujeme velice niterné a subjektivní stavy lidského vědomí, v němž názory, hodnocení,
přání, potřeby a postoje jsou navíc velmi silně ovlivněny momentálními pocity, náladami
a situacemi. Jedná se tedy o mnohem složitější a zároveň subtilnější jevy a procesy, než
jaké běžně známe z oblasti zmíněných exaktních věd, kde takové skutečnosti jako teplotu, velikost či hmotnost dokážeme daleko přesněji vymezit a hlavně pomocí zavedených
měřicích postupů, jednotek a nástrojů (teploměr, metr a váha) jednoznačněji a spolehlivěji změřit.
Hlavní přínos marketingového výzkumu v podobě dotazování však spočívá v tom, že
vědomí zákazníků díky jeho povaze prostě jinak, či dokonce lépe poznat nedokážeme.
Proto mohou být výsledky marketingového výzkumu spolehlivé pouze ve svých daných
možnostech. Nikoli v porovnání s úrovní, na jakou jsme běžně zvyklí v přírodních a technických oblastech. Nezbývá než se spokojit s tím, že nám výsledky marketingového
výzkumu minimálně naznačují určité relace a tendence. Konkrétně v uvedeném příkladu
(viz tab. 12-1) jednoznačně vidíme převažující zájem občanů volit si starostu obce přímo.
Jasnou převahu tohoto názoru (zastává ho okolo tří čtvrtin respondentů) nezpochybňuje
ani sedmiprocentní odlišnost ve výsledcích obou výzkumů v kategoriích odpovědí „ano“
a „neví, neodpověděl“.

V zásadě můžeme odlišit dva základní typy výzkumu: prováděný v terénu (field
research), kdy si sami zjistíme (či spíše necháme skutečnými realizátory v terénu
zjistit) primární údaje, a výzkum od stolu (desk research), vycházející z již hotových
sekundárních údajů (výsledků), jako jsou interní zdroje, vládní publikace (statistické ročenky), periodické přehledy, údaje z komerčních výzkumů, z archivů sociálních dat.
116
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Pokud výzkum znovu využívá již dříve (případně k jiným účelům a jinou výzkumnou organizací) získané a zpracované údaje, hovoříme o výzkumu sekundárním.
V tomto případě lze postupovat rychleji a s nižšími náklady. Na druhé straně takto
získané informace bývají zpravidla zastaralé, neúplné, zjištěné na jiném, více či
méně podobném objektu, případně určené pro jiné účely, a postihují jiné stránky
problému, než jaké bychom potřebovali.
V marketingovém výzkumu, ať už má podobu výzkumu v terénu (primární) nebo
naopak od stolu (sekundární), obvykle začínáme výchozími údaji, které byly již
dříve zjištěny, nebo dokonce zpracovány. Hovoříme o sekundárních zdrojích, jako
jsou publikace státní statistiky, evidence v institucích, výzkumné zprávy, články
v časopisech a knihách, v databankách. Seznámení se s těmito sekundárními údaji
a jejich zpracování je vždy vhodným východiskem pro vlastní primární výzkum.
Nabízí poznatky ke srovnání, napomáhá formulovat vlastní hypotézy a hlavně
dokáže šetřit čas, námahu i finanční prostředky. Na druhé straně sekundární informace sotva zodpoví všechny otázky. Vždyť bývají zpravidla neaktuální, netýkají se
přesně objektu a předmětu, na který se zaměřujeme, případně chybí zpřesnění charakteristik respondentů. Konkrétně to bude patrné v závěrečném příkladu o španělské firmě COYCO.
Zvláštním typem marketingových informací jsou zprávy z kontinuálních marketingových výzkumů prováděné nikoli na zakázku konkrétního zájemce, ale sériově.
Nabízí se a jsou dostupné všem, kteří o ně projeví zájem, například formou ročního
předplatného. Z těchto materiálů lze získat poznatky o vývojových trendech. K nejznámějším typům těchto výzkumů patří:
1.

Panely prodejen, kde se sledují ceny, zásoby a prodej všech značek dané kategorie zboží. Lze si z nich udělat představu o velikosti trhu a jeho trendech, o velikosti podílu značky, o podílech v jednotlivých regionech a typech prodejen,
o cenových rozdílech. Výsledky jsou deskriptivní, zachycují stav věci a nepřinášejí odpověď na otázku „proč se něco vyvíjí tak, jak se vyvíjí“.
2. Spotřebitelské panely (panely domácností) jsou obdobou statistiky rodinných
účtů. Domácnosti si vedou podrobný deník o všech nákupech za uvedené
období, zpravidla týden. Za tuto činnost jsou finančně odměněny. Oproti
panelům prodejen zde známe profil spotřebitelů, z jakých jsou socioekonomických skupin. Tím se přesněji dovídáme o vztahu mezi konkrétními skupinami
spotřebitelů a jejich preferencemi – neboli které segmenty dávají přednost kterým značkám a druhům zboží.
Zcela nové možnosti nabízí marketingovému výzkumu, zejména sekundárnímu
(od stolu), využití Internetu. [5] Lze zde volně a okamžitě získat statistické údaje
státních orgánů i dalších nevládních institucí prakticky z celého světa. Nemusíme
se tudíž vůbec zvednout od stolu a máme ihned nejaktuálnější data. Navíc již v digi117
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tální podobě, čímž odpadá jakékoli editování, a můžeme je okamžitě dále statisticky
zpracovávat.

HARDDATA NEBO SOFTDATA?
Pod vlivem terminologie výpočetní techniky se někdy hovoří o harddatech („tvrdých datech“) a softdatech („měkkých datech“). Za harddata považujeme zpravidla
údaje z oficiální statistické evidence. Například o počtech jednotek (obyvatel,
domácností, podniků), jejich stavu (rodinném, vlastnickém, stáří), vybavenosti
(předměty dlouhodobé spotřeby, zásobami), vynaložených prostředcích (výdajích)
a výsledcích činností (výstav piva, spotřeba piva). Jedná se tedy o data o chování
lidí.
Softdata jsou spíše výpovědi o stavech vědomí (názory, hodnocení, přání), jak je
poskytují speciální výzkumy (marketingové, sociologické, veřejného mínění).
Rozdíly mezi harddaty a softdaty nemusejí být tak zásadní, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Rozhodně je velmi zkreslená představa, že harddata jsou objektivní,
pravdivé údaje, zatímco softdata subjektivní a zavádějící. I harddata často vznikají
výpovědí subjektu (vykazující jednotky). Například zda je domácnost vybavena
osobním počítačem, jak se zjišťuje ve Sčítaní lidu, domů a bytů 2011. Proto mohou
být také stejně úmyslně či neúmyslně zkreslena. Je naprosto jedno, jestli například
šetření spotřeby domácností provádí stejnou technikou (záznamy v deníčcích)
na stejně reprezentativním souboru Český statistický úřad či marketingová agentura. Přitom v případě oficiálního státního statistického úřadu máme tendenci považovat jeho výsledky za přesnější, objektivnější a hlavně mylně za harddata, jak
názorně ilustruje Index spotřebitelské důvěry v závěru předchozí kapitoly 11 či zmíněný příklad vlastnictví osobního počítače ve Sčítaní lidu, domů a bytů 2011.
Navíc, jak bylo vidět v předchozím ponaučení, mohou být také softdata velmi spolehlivá. Hlavně však lze díky nim vůbec zjišťovat přání a potřeby zákazníků, s čím
jsou spokojeni či naopak nespokojeni, co by chtěli, co by si koupili. Jedná se vlastně
o konkrétní podněty pro další podnikatelské a marketingové aktivity.
Praktickou nezastupitelnost softdat si lze ilustrovat na volebních výzkumech prováděných v době konání voleb přímo před volebními místnostmi. Odcházející voliči
jsou dotazováni na to, koho volili, ale také na své identifikační, sociodemografické
charakteristiky. Mohlo by se zdát, že je to zbytečné, když Český statistický úřad
poskytne oficiální, přesné výsledky voleb (harddata) z celého vyčerpávajícího souboru. Nezastupitelnost výběrových volebních výzkumů tkví předně v jejich rychlosti, operativnosti. První výsledky se zveřejňují bezprostředně po uzavření volebních
místností a slouží jako základ predikcí ve sdělovacích prostředcích, zejména v tele118
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vizních pořadech. Oficiální výsledky statistika oznámí často až za několik dnů.
Druhý význam těchto softdat pramení z toho, že jedině z nich se dozvídáme, kdy
a kteří voliči vůbec přišli k volbám (jejich sociodemografický profil) a komu dali
svůj hlas. Harddata jsou nesporně určujícím výsledkem – v případě voleb rozhodují o složení zastupitelstvských orgánů. Softdata jsou zase důležitá pro manažerské
vyhodnocení volební kampaně a hlavně pro vytýčení úkolů do budoucna. V kapitole 14 v části o směrodatnosti výsledků marketingových výzkumů si ještě probereme častý rozpor mezi odpověďmi dotazovaných a jejich skutečným chováním, jak
jsou v případě voleb dostatečně známy jako odchylky konečných volebních výsledků oproti předvolebním předpovědím.

V ČEM JSOU VÝHODY A NEVÝHODY
PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ STATISTICKÝCH DAT
(HARDDAT)?
Předně jsou statistická data relativně snadno a rychle dostupná, laciná a již zpracovaná (agregovaná), umožňují využít při dalším sekundárním zpracování náročnější, vícerozměrné analýzy, sledují se opakovaně, čímž se z nich dají vytvářet časové
řady. K nevýhodám nesporně patří to, že mohou být neaktuální (vždyť například
zmiňované Sčítání lidu, domů a bytů se provádí jednou za deset let), nemusí být
přesně za ten objekt, o který nám jde (místo údajů za brněnskou aglomeraci máme
v následujícím příkladu data za celý Jihomoravský kraj), a také problému (předmětu) výzkumu se mohou dotýkat jen nepřímo, či dokonce okrajově (namísto zájmu
o nabídku zvláštních oceánských ryb a výrobků z nich ze Španělska jsme se v následujícím příkladu museli spokojit pouze s celkovými údaji o spotřebě, výdajích
a prodeji ryb a rybích výrobků).
Výhody i nevýhody statistických údajů si názorně předvedeme na následujícím příkladu.

PRODEJ A SPOTŘEBA MOŘSKÝCH RYB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Španělská firma COYCO chtěla v roce 1991 zřídit v Brně velkoobchodní distribuci speciálních oceánských ryb a výrobků z nich. Velice rychle a s minimálními náklady jsme jako podklad pro její rozhodování zpracovali následující statistický přehled, který je příkladem
výzkumu od stolu (desk research), založeného na analýze statistických dat (harddat).
Firma COYCO uvažovala o regionu města Brna s téměř čtyřmi sty tisíci obyvateli a jeho okolím v podobě okresu Brno-venkov s dalšími 156 tisíci obyvateli.
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Bohužel Český statistický úřad zpracovává údaje o spotřebě ryb pouze za celý Jihomoravský
kraj. Z analýzy časových řad jsme například zjistili, že:
výdaje za výrobky z mořských ryb v průběhu sledovaných šesti let na jižní Moravě
vzrostly z 146,8 mil. Kčs (1985) na 159,2 mil. Kčs (1990), tedy pouze o 8 %, ale u samotných mořských ryb došlo dokonce k poklesu z 46,9 mil. Kčs (1985) na 20,7 mil. Kčs
(1990) – tedy víc než dvojnásobnému;
obdobný vývoj byl zaznamenán v prodeji ryb v obchodní síti, kde sice výdaje
za výrobky z mořských ryb vzrostly o 13 %, ale výdaje za samotné mořské ryby
poklesly víc než dvaapůlkrát.
Kvůli poměrně nepříznivému vývoji ve spotřebě mořských ryb na jihu Moravy, který sekundární analýza statistických údajů naznačila, se nakonec firma COYCO rozhodla od svého
investičního záměru upustit.

Když si však necháme informace v terénu zjistit u jednotek sami, což je sice náročnější na znalosti, zkušenosti, čas, energii a finance, můžeme tím získat přesně to, co
potřebujeme. V uvedeném příkladu by se primární výzkum předně zaměřil pouze
na jednotky (spotřebitele, domácnosti, stravovací organizace) z okresů Brno-město
a Brno-venkov. Obsahově by se týkal výhradně výrobků firmy COYCO. Mohl by
tudíž nejprve vybraným jednotkám poskytnout vzorky na vlastní otestování.
Teprve potom by se zjišťovalo, jak jim chutnaly, jak často a kde by si je chtěli kupovat, za jakou cenu apod.
Primární marketingový výzkum prováděný v terénu (field research), z něhož dostaneme primární údaje, potom dělíme na kvantitativní a kvalitativní. Budou jim
věnovány kapitoly 13 a 14.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
12.1. V čem jsou zásadní rozdíly ve zkoumání panelů prodejen a spotřebitelských
panelů domácností?
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KAPITOLA 13

Kvantitativní
výzkum
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Charakteristiky kvantitativního výzkumu. Jeho základní techniky.
Čím se liší osobní a telefonické dotazování od dotazníku a ankety.
Kvantitativní výzkum je koncipován a prováděn s cílem postihnout dostatečně
velký (v řádu stovek až tisíců jednotek) a hlavně reprezentativní vzorek. K objektivitě a systematičnosti zjištěných informací přispívají takové postupy jako standardizace otázek, výběr vzorku a statistické postupy zpracování dat. Základní techniky
kvantitativního výzkumu tvoří osobní rozhovory (interview), pozorování, experiment a písemné dotazy, případně analýza jakýchkoli záznamů typu v kapitole 3
zmíněné Berelsonovy obsahové analýzy.
Alespoň stručně si k jednotlivým konkrétním technikám uvedeme některé podstatnější charakteristiky.
Osobní rozhovory vedou školení a kontrolovaní tazatelé na předem zvoleném
a určeném místě – v domácnostech, na pracovištích, na ulicích nebo v místech soustředění většího množství lidí (například v obchodních centrech, v areálu výstaviště). Jedná se o interaktivní techniku přímé komunikace face to face (z očí do očí),
vhodnou pro zjišťování složitějších problémů, které je nutno případně blíž konkretizovat. Umožňuje totiž používat vizuální pomůcky (obrázky, vzorky zboží, písemné podoby hodnoticích škál). U standardizovaných rozhovorů je také přesnější
kontrola, kdo byl skutečným respondentem a nakolik byl vybrán přesně podle
pokynů. Důležitou roli zde hraje osoba tazatele, která může ovlivnit celý rozhovor,
zejména u choulostivých, problémových témat, jako jsou majetkové, finanční,
náboženské, etické, sexuální či rasové otázky. Navíc jsou osobní rozhovory náklad121
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nější záležitostí. Konkrétní ukázku záznamového archu pro standardizovaný rozhovor vidíme na obr. 13-1. Alespoň pár výsledků z tohoto výzkumu je uvedeno
na konci kapitoly.
Ústav veřejného mínění a marketingu ESF Masarykovy univerzity
v Brně, Lipová 41a, 659 79 Brno
Průzkum návštěvníků

MEFA – REHAPROTEC

3.–6. 11. 1999

1. Odkud jste přijel? (místo bydliště, sídlo firmy)
Brno
1
Středočeský kraj
Praha
2
Západočeský kraj
Jihomoravský kraj
3
Severočeský kraj
Severomoravský kraj
4
Jihočeský kraj
Východočeský kraj
5
zahraničí (země)....................

6
7
8
9
10

2. Jakým dopravním prostředkem jste přijel?
1
2
3

autobus (zájezdový) 4
osobní automobil 5
MHD, pěšky 6

již před rokem (při poslední návštěvě) 1
více než před měsícem
2
v průběhu posledního měsíce
3

těsně před zahájením veletrhu 4
až v průběhu konání veletrhu 5

letadlo
vlak
autobus (linkový)
3. Kdy jste se rozhodl veletrh navštívit?

4. Hlavní účel vaší návštěvy?
– z profesních důvodů
dívat se
získávat informace
vést konkrétní jednání, objednávat
nabízet své služby
nakupovat
– z osobních důvodů

1
2
3
4
5
6

5. Tento veletrh navštěvujete:
pravidelně
nepravidelně
jsem zde poprvé

1
2
3

Obr. 13-1: Ukázka ze záznamového archu pro standardizovaný rozhovor (interview)
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Telefonické dotazování vyžaduje stejné vybavení jako telemarketing – viz 31. kapitola
(Fotografie z telefonického centra Kleffmann a partner CR, s. r. o.)

Zvláštní variantu představuje telefonické dotazování. Je velice operativní, s nižšími
náklady a hlavně ve městech, kde se více vyskytuje násilí a kriminalita, se tak nabízí možnost eliminovat rizika osobních rozhovorů a zejména návštěv v domácnostech.
Dotazník zpravidla rozesíláme nebo dostáváme zpět poštou, faxem či Internetem.
Řeší problém se zastižením respondentů. Zpětné zaslání v zalepené obálce poštou
navíc posiluje pocit anonymity. Dotazníky mohou být také rozdávány osobně.
Snažíme se více zapůsobit na respondenty a přesvědčit je, aby je vyplnili, jako tomu
bylo při Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Když dotazník sbíráme osobně, můžeme
přesněji zachytit, kdo nám ho ještě neodevzdal. Na druhé straně si však nikdy
nemůžeme být stoprocentně jisti, kdo jej skutečně vyplnil, neboť nejsme u toho.
Navíc proti standardizovanému rozhovoru je dotazník pro respondenta náročnější
– vyžaduje odpovědi v písemné podobě. Proto by měl být již na první pohled maximálně přitažlivý (vizuálně i obsahově). V úvodním oslovení by měl podtrhovat
význam spolupráce, motivovat adresáta k zodpovězení otázek a vysvětlit postup
vyplnění. Vhodná skladba dotazů nejen vyvolává zájem a pozornost respondentů,
ale také je pomáhá v dalším průběhu udržet. Jak celková koncepce, tak i jednotlivé
123
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Obr. 13-2: Ukázka dotazníku
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otázky se musí týkat skutečně jen těch nejdůležitějších a nejpodstatnějších stránek
sledované problematiky. Navíc by měly být formulovány jednoduše a jasně, neboť
chybí přítomnost tazatele, který by mohl věc ozřejmit. Konkrétní ukázku dotazníku
vidíme na obrázku 13-2. Část výsledků z výzkumu je naznačena na konci kapitoly
29.
Návratnost dotazníků bývá dost nízká, 10 až 30 % se zpravidla považuje za úspěch.
K jejímu zvýšení nesporně přispívá, jestliže se jedná o atraktivní či aktuální problematiku, která se dotazovaných bezprostředně dotýká (například řešení dopravní
dostupnosti nebo obchodní sítě v místě bydliště), nebo když se podaří upoutat
pozornost nebo motivovat respondenty k vyplnění a odeslání (například dárkem,
peněžitou odměnou, soutěží aj.).
Zvláštním a pro zjišťování marketingových informací méně vhodným způsobem
jsou potom ankety, při nichž dochází díky živelnému, nekontrolovanému samovýběru k mimořádnému posunu vzorku respondentů jak co do jeho velikosti, tak především skladby. Je vcelku logické, že účastníci ankety, stejně jako v předchozím
odstavci zmíněná nízká návratnost dotazníku, sotva vytvoří soubor, který by byl
opravdu reprezentativní. Nicméně anketa nabízí užitečnou formu oslovení zákazníků a zahájení komunikace s nimi. Lze ji použít jako prvotní, orientační podnět

Obr. 13-3: Anketa na zboží Levi´s
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k serióznímu zkoumání nedostatků a chyb, ale zejména jako nenáročný zdroj jmen
a adres zákazníků pro direct marketing. Následující konkrétní ukázka anketního
lístku na obrázku 13-3 pokračuje ukázkou zjištěných poznatků o vztahu zákazníků
k nabídce Levi´s.
Další ukázku dotazníku, který je mylně pokládán za anketu, lze vidět na DVD.

ANKETA O ZÁKAZNÍCÍCH ZNAČKY LEVI’S
Jednoduchou anketu, která obchodníkům přinesla informace například o tom, koho a co
zajímá z produktů firmy Levi‘s, ale také zaujala zákazníky a tím přispěla k lepší komunikaci
s nimi a vlastně i k podpoře prodeje, realizoval v létě 1999 brněnský Mezinárodní institut
marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Ve vybraných prodejnách v Brně, Hradci
Králové, Olomouci, Pardubicích, Plzni, Praze a Zlíně jsme chtěli poznat základní charakteristiky, spokojenost a preference zákazníků. Za každý v prodejně řádně vyplněný anketní lístek získal respondent jednorázovou slevu 50 % na vybrané zboží, 5 % na veškerou nabídku,
a pokud uvedl i svou adresu, byl zařazen do slosování o exkluzivní ceny. Celkově jsme získali 901 řádně vyplněných anketních lístků.
Například se ukázalo, že lze oblibu jednotlivých produktů ze sortimentu značky Levi’s rozdělit pro přehlednost do následujících tří skupin:
Největší zájem je o kalhoty, které kupuje 85 % respondentů. Toto zboží nakupují častěji podnikatelé (91 %), zákazníci v Brně (92 %), v Praze (91 %) a v příjmové skupině
nad 20 000 Kč měsíčně.
Střední zájem jsme zaznamenali o trička značky Levi’s (54 % dotázaných, častěji studenti 61 %, z Prahy 62 % a Zlína 60 %), o košile (42 % dotázaných, častěji se jedná
o muže 49 %, věkovou skupinu 30–39 let 49 %, s měsíčním příjmem 12 500 až
15 000 Kč) a o doplňky značky Levi’s (33 % dotázaných, častěji v Plzni 49 %, muži 38 %
a z příjmové skupiny 12 500 až 15 000 Kč měsíčně).
Konečně nejmenší zájem je o čepice (16 % respondentů, hlavně v Hradci Králové
25 % a v Plzni 23 % a s měsíčním příjmem 12 500 až 15 000 Kč v 28 %) a o boty značky
Levi’s (15 % dotázaných, opět hlavně v Hradci Králové 33 % a s měsíčním příjmem
12 500 až 15 000 Kč v 25 %).

Jen z této jednoduché ukázky je patrné, jak může anketa otevřít novou formu
komunikace se zákazníkem a zároveň obchodníkům přinést orientační informace
o tom, jací zákazníci v kterých městech se zajímají o konkrétní druhy sledovaného
zboží. Díky této anketě lze tedy lépe poznat své zákazníky a následně jim potom
připravit zcela konkrétně jejich zájmu a možnostem odpovídající nabídku. Ale nejcennějším ziskem byly v tomto případě adresy respondentů pro následnou direct
mailovou komunikaci, jak o ní pojednává kapitola 31.
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Každý z uvedených postupů dotazování má své výhody a nevýhody, a podle toho je
také více či méně vhodný k praktickému použití v konkrétních podmínkách
a za dané situace. Žádný z nich není jediný a nejvhodnější. Je třeba je vzájemně
kombinovat a využívat s ohledem ke stanoveným potřebám i možnostem, jak bude
konkrétně ukázáno na začátku kapitoly 16 v příkladu o punčochovém zboží pro
rakouskou firmu EDOO.

Ponaučení – Čím se liší záznamový arch od dotazníku?
Přestože i některé renomované agentury marketingového výzkumu nerozlišují mezi
záznamovým archem a dotazníkem, je mezi těmito nástroji podstatný a na první pohled
patrný rozdíl. Obsah záznamového archu může být jednodušší a prostší, neboť se lze spolehnout na to, že je pouze pomůckou pro tazatele, viz obr. 13-1. Tazatel prošel školením,
a tudíž ví, jak vybrat a oslovit respondenta, v jaké posloupnosti klást otázky (zejména u filtračních) a jak zaznamenávat odpovědi. Naopak dotazník, jeho text i grafická úprava,
musí toto všechno sdělit sám. Proto také jsou jeho obsah a grafická úprava propracovanější (viz obr. 13-2), zejména ve svém úvodním textovém oslovení respondenta. Zde je
důležité především vzbudit zájem, vysvětlit, proč se výzkum provádí, proč by měl oslovený věnovat vyplnění dotazníku čas a námahu, co mu zpravování a využití výsledků výzkumu zpětně přinese. Druhá podstatná informace je vysvětlení a případně i konkrétní ukázka, jak má na otázky odpovídat (křížkovat, kroužkovat či podtrhávat nejvhodnější variantu
odpovědí, vypisovat slovně atd.). Další podmínka pro to, abychom obdrželi skutečně otevřené, pravdivé odpovědi, je upozornění na zachování anonymity, ubezpečení, že vyplněný dotazník bude sloužit pouze pro počítačové zpracování a nebude nikomu (tedy ani
zadavateli výzkumu) poskytnut. Konečně poslední důležitá informace by měla respondentovi vysvětlit, jak se bude vyplněný dotazník vracet výzkumníkovi.
Je jen ku prospěchu, jestliže úvodní oslovení, i závěrečné poděkování budou formulovány co nejzdvořileji, a když bude dotazník zaštítěn podpisem (uvedením) odborné instituce jakožto neutrálním garantem celého výzkumu.

Ponaučení – Zkratky v dotazování
Využívání současné výpočetní a komunikační techniky s sebou přineslo do praxe marketingového výzkumu zkratky označující jednotlivé modifikace, formy dotazování. Zkratka
PAPI vznikla ze začátečních písmen Paper and Pencil Interview, tedy klasické formy dotazování za použití pouze papíru a tužky. CATI naopak využívá telefonické dotazování
za použití počítače (Computer Assisted Telephone Interview), pomocí něhož se vybírají
a spojují telefonická čísla respondentů. Tazatel rovnou z obrazovky čte otázky i případné
varianty odpovědí a okamžitě v elektronické podobě zaznamenává reakce oslovených.
Samotné čtení otázek a zaznamenávání odpovědí pomocí počítače v osobním rozhovoru
se označuje CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Naproti tomu CASI (Computer
Assisted Selfadministered Interview) znamená písemné anketní dotazování pomocí počítače, stejně jako CAWI (Computer Assisted Web Interview), kde se dotazník nebo anketa
šíří prostřednictvím www.
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Obr. 13-4: Dotazování
formou osobního
rozhovoru (interview)

Pozorování provádějí opět vyškolení spolupracovníci. Mohou mít technicky dokonalé záznamové a měřicí přístroje. Například pokladny se čtecím zařízením pro
čárový kód umožňují naprosto přesný a navíc on-line přehled o tom, jak se jednotlivé druhy zboží prodávají. Aniž bychom někoho žádali o rozhovor, můžeme si sami
zjistit například v městské hromadné dopravě, kolik a jakých cestujících zde během
jízdy čte denní tisk a časopisy, nebo v samoobsluze kolik a jakých zákazníků se
zastaví u pultu s lahůdkami. Pozorování rozlišujeme na zúčastněné (kdy pozorovatel je přímo mezi sledovanými jednotkami, například mezi nakupujícími) nebo
nezúčastněné (kdy je sleduje na obrazovce, na fotografii).
Experiment záměrně navozuje novou situaci a nás zajímá, jak na ni budou zákazníci reagovat. Zjednodušeně jde v experimentu o sledování vlivu jednoho jevu (nezávislé proměnné) na druhý jev (závisle proměnnou). V případě zákazníků usilujeme
o přesné zachycení jejich reakcí a následně pomocí kontroly ostatních podmínek
nalezení příčiny jejich chování. Například v prodejně změníme umístění zboží,
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na kterém nám víc záleží, a sledujeme, jak na tuto skutečnost reagují zákazníci.
V případě marketingového výzkumu se v této souvislosti hovoří o testovacím trhu.
Jako každý experiment, i testovací trh můžeme realizovat buď v reálných, nebo
naopak v umělých, laboratorních podmínkách.
Hlavní problém experimentu spočívá v tom, že vedle jevu, který chápeme jako
nezávisle proměnnou, zpravidla působí řada dalších faktorů více či méně ovlivňujících výsledek, leč bohužel těžko kontrolovatelných. Ve výše naznačeném příkladu,
kdy jsme přemístili zboží, u něhož testujeme vliv jeho umístění na zájem zákazníků,
může například dojít k jiné nečekané situaci, o níž se třeba ani nedozvíme.
Například zákazníci se díky klimatickému zvratu (přišla bouřka) nebo dopravní
kalamitě vůbec nemohou do prodejny dostat nebo se tam naopak nahrnou
a v nastalé situaci se chovají úplně nezvykle, atypicky. Jinými podobnými neuvědomovanými faktory jsou třeba výplatní termíny, nadcházející víkend či jiné svátky,
které dokáží samy o sobě způsobit změnu obvyklého chování zákazníků.
Ještě si uvědomme, že z dotazování můžeme dostat softdata (názory, hodnocení)
stejně jako harddata (počet spotřebičů v domácnosti, věk obyvatel). Pozorování
poskytuje výhradně harddata (počet projíždějících vozidel na silniční komunikaci,
počet cestujících v městské hromadné dopravě, počet chodců na ulici). Využívají se
zde ale také elektronické měřicí aparatury, jako je tomu v případě peoplemetrového
či jiného TV-metrového sledování televizních diváků nebo evidence prodaného
zboží pomocí již zmíněných čtecích zařízení čárového kódu u pokladen v obchodní
síti. Takto můžeme získat velice přesné údaje o chování lidí (jaký televizní pořad
sledují, jaké zboží nakupují). Bohužel se však z těchto harddat nedozvíme nic
o tom, jak jsou s tímto programem spokojeni a proč právě tomuto zboží dávají
přednost. K tomu je třeba softdat z dotazování. Konečně experiment může přinést
zase softdata i harddata. Záleží na tom, zda budeme reakce zákazníků sledovat prostřednictvím následného dotazování (softdata) nebo naopak půjde jen o jejich
pozorování (harddata).
Příkladem experimentu ověřujícího vliv televizní reklamy na chování zákazníků
jsou výzkumy agentury GfK v německém Hasslochu – viz konec kapitoly 10.
Na závěr kapitoly si v návaznosti na ukázku záznamového archu pro standardizovaný rozhovor (obr. 13-1) ještě ukážeme některé výsledky. (Výzkum jsme realizovali na 7. mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky a farmacie MEFA). Zároveň
si na nich ověříme i samostatné zvládnutí některých konkrétních marketingových
problémů. V závěrečné zprávě jsme mimo jiné uvedli i následující tabulku porovnávající podíly pracovníků ve zdravotnictví v jednotlivých krajích (podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu z jara 1999) s podíly návštěvníků veletrhu
MEFA, kteří pracovali ve zdravotnictví.
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Podíl pracovníků
ve zdravotnictví

Podíl návštěvníků pracujících
ve zdravotnictví

Praha

15 %

13 %

Jihomoravský

20 %

48 %

Severomoravský

18 %

20 %

Východočeský

11 %

4%

Středočeský

10 %

4%

Západočeský

10 %

5%

Severočeský

10 %

2%

6%

4%

Jihočeský

Tab. 13-1: Srovnání podílu pracovníků ve zdravotnictví s podíly návštěvníků
pracujících ve zdravotnictví podle jednotlivých krajů České republiky

Projevem spokojenosti a v každém případě důkazem významu veletrhu MEFA pro
vystavující podniky je skutečnost, že již v průběhu jeho konání je 83 % firem přesvědčeno, že se zúčastní příštího ročníku.
V následující tab. 13-2 je potom vyjádřen podíl odborníků mezi návštěvníky mezinárodního veletrhu MEFA za všech sedm ročníků.
Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

94 %

94 %

88 %

87 %

95 %

93 %

88 %

Tab. 13-2: Vývoj podílu odborníků mezi návštěvníky veletrhu MEFA

Obě tabulky budou podkladem pro vypracování praktických úkolů a následně na DVD naznačených řešení na konci kapitoly.

MĚŘENÍ SLEDOVANOSTI TELEVIZE?
Měření sledovanosti televize pomocí TV-metrů (peoplemetrů) je v současné době v České
republice prováděno na panelu 1 333 domácností vlastnících televizní přijímač. Tento vzorek byl vybrán na základě rozsáhlého výzkumného šetření tzv. zaváděcího výzkumu realizovaného na podzim roku 2001 ve více než 12 000 domácnostech České republiky, jehož
cílem bylo především určit nejdůležitější rozlišovací charakteristiky vzhledem ke sledování
televize. Vzorek reprezentuje 3,9 milionů domácností s TV přijímačem. Jeho reprezentativita je pravidelně kontrolována, a to jak z hlediska sociodemografického složení, tak vzhledem k případným změnám v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize. Ty jsou
ověřovány pravidelným statistickým tzv. kontinuálním výzkumem na vzorku nejméně
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Kapitola 13 – Kvantitativní výzkum
6 000 domácností ročně. Struktura panelu je potom průběžně upravována tak, aby profil
panelu neustále odpovídal aktuálnímu profilu jednotlivců a domácností v České republice.
Pravidelně je prováděna také obměna čtvrtiny panelových domácností. Sledování, resp.
užívání, televize se měří elektronicky. Systém automaticky zaznamenává sledované kanály,
včetně kabelových či satelitních, užívání teletextu a používání videa (nahrávání i přehrávání). U každé aktivity je vždy zaznamenán přesný čas jejího začátku a konce (např. zapnutí
a vypnutí videa). Všichni stálí členové domácností i hosté v domácnostech hlásí své sledování televize pomocí tlačítka na speciálním dálkovém ovladači. Data naměřená v domácnostech panelu jsou zpracovávána každý den ráno spolu s informacemi o vysílaných programech a s popisy jednotlivých pořadů (vysílací protokoly), které dodávají televizní
stanice. Výsledky jsou potom okamžitě (nejdéle do 9 hodin) předány uživatelům, k nimž
patří vedle již zmíněných televizních stanic zejména mediálním agentury. Ty je potom analyzují pomocí speciálních softwarových nástrojů a získávají tak velice přesné informace
(harddata) běžně označované jako „údaje o sledovanosti televizního vysílání”.

Na závěr kapitoly si ještě uvědomme, že chování zákazníka zkoumáme ve dvou
rovinách. Předně je to rovina verbálního (slovního) vyjadřování, jak se provádí při
dotazování. Výsledkem jsou softdata. Druhou rovinou je potom rovina konkrétního
jednání. Poznáváme ji pozorováním a získáváme harddata. Pro praktické marketingové rozhodování je právě tato rovina chování závaznější. To, že si zákazník koupil
nebo nekoupil produkt, je pro nás rozhodně důležitější fakt než to, jestli pouze říká,
že si ho koupil nebo nekoupil. Tvrdit se dá všechno, kdežto čin je nepopíratelný
skutek. Bez verbálního objasnění však, jak už víme, nejsme schopni konkrétní
kroky chování zákazníka pochopit, poznat jejich pozadí, motivy.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
13.1. Zdůvodněte, který sloupec v tab. 13-1 obsahuje harddata a který softdata.
13.2. Co konkrétního se z údajů v tab. 13-1 dozvídáme?
13.3. Jaká marketingová opatření bychom mohli pro vyřešení zjištěného problému učinit?
13.4. V odstavci mezi tab. 13-1 a tab. 13-2 bylo uvedeno, že 83 % vystavujících
firem se hodlá zúčastnit příštího ročníku veletrhu MEFA. Jak byste si ověřili spolehlivost (reliabilitu) tohoto zjištění a co budou v tomto případě softdata a co harddata?
13.5. Co konkrétního se z údajů v tab. 13-2 dozvídáme?
13.6. A co muselo být v marketingových výzkumech z metodologického hlediska
splněno pro její vytvoření?
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13.7. O jakou techniku marketingového výzkumu se vlastně v případě měření sledovanosti televize pomocí TV-metrů (peoplemetrů) jedná?
13.8. Získané údaje jsou velice přesné (měří se na sekundy), aktuální (rychle
poskytnuté zadavatelům) a reprezentativní. Jsou však validní? Co se zde
vlastně měří?
13.9. Jak jinak by se dala sledovanost televizního vysílání zjišťovat? V čem by byl
tento způsob lepší a v čem horší?
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KAPITOLA 14

Propojení
kvalitativního
výzkumu
s kvantitativním
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Charakteristiky kvalitativního výzkumu. Jeho základní techniky.
Základní odlišnosti kvantitativního a kvalitativního výzkumu a jejich
praktické propojení.

Směrodatnost výsledků marketingového výzkumu.
Význam zadavatele pro úspěšné zvládnutí marketingového výzkumu.
Kvalitativní výzkum se snaží zjistit důvody chování lidí, jejich motivy a příčiny. Je
tedy hlubším poznáním a může sloužit jako doplněk kvantitativních výsledků.
Druhou obvyklou situací, kdy použijeme kvalitativní postupy, je naopak vstup
do nové problematiky, v níž se potřebujeme nejprve zorientovat nebo dostat nové
nápady před realizací náročnějšího kvantitativního zkoumámí. Například předložíme zákazníkům konkrétní produkt a sledujeme, jak se o něm zcela volně, bez předepsaných variant odpovědí vyjadřují (zda se jim líbí nebo nelíbí, jak a k čemu ho
využívají, jaké potřeby jim uspokojuje). Zajímají nás i jazykové výrazy, které při tom
používají. Tyto poznatky se potom stávají nenahraditelným zdrojem připravovaného kvantitativního výzkumu, či dokonce následné marketingové komunikace
v podobě konkrétního uvedení a prezentace nového produktu na trhu.
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Základní tři techniky kvalitativního výzkumu tvoří:
1.

2.

Hloubkové rozhovory – tazatel spíše jen nadhazuje problémy, ale především
pozorně naslouchá názorům respondenta. Rozhovor se zaznamenává a potom
vyhodnocuje. V konkrétní praxi se uplatňuje řada osvědčených modifikací.
Za zvláštní variantu můžeme označit například „mystery shopping“, kdy tazatel navštíví prodejny (maloobchodní i velkoobchodní) a vystupuje jako potenciální zájemce a zákazník. Rozhovor se zaměstnanci prodejny trvá podle jejich
schopností a času, který jsou ochotni „zákazníkovi“ věnovat, až hodinu a víc.
Tazatel si navíc všímá a hodnotí, jak k němu přistupují, jak jsou ochotní, zda
nabídnou pohoštění. Na rozdíl od testování trhu jsou v tomto případě zkoumáni nikoli zákazníci, nýbrž prodejci (distributoři).
Skupinové rozhovory (focus group) – moderátor řídí diskuzi v osmi- až dvanáctičlenné skupině vybrané a sestavené s ohledem na cílovou populaci. Oproti
individuálním hloubkovým rozhovorům odbourává skupinová atmosféra
zábrany a odpovědi se stávají bezprostřednějšími. Navíc rozdílné názory vyvolávají ostřejší reakce. Díky skupinové dynamice mohou někteří jedinci pod vlivem průběhu diskuze změnit svoje stanovisko. Je zde také příležitost k přímému testování a hodnocení konkrétních produktů a jejich vlastností.

Obr. 14-1: Skupinový rozhovor (focus group)
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3.

Projektivní techniky – mají probudit představivost a asociace, ať už verbální či
vizuální.
Kvalitativní výzkum se omezuje na menší počty dotazovaných jednotek, obvykle
okolo desíti, maximálně padesáti. Číselná podoba souhrnných výsledků má spíše
orientační hodnotu.

CO MAJÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ
VÝZKUM SPOLEČNÉHO?
V kvalitativním i kvantitativním výzkumu je tedy podstatným metodologickým
principem dotazování. Proto je nutné mít dostatek znalostí a zkušeností jednak
s formulací samotných otázek a následně potom s jejich vzájemným propojením
a sestavením do logického celku majícího formální podobu například dotazníku
nebo přesněji záznamového archu v případě rozhovoru. V každém případě i sebezkušenější a erudovanější výzkumník by si měl dřív, než naplno spustí celý časově
i finančně náročný proces terénního dotazování, vyzkoušet na několika málo jednotlivcích, jak jsou jeho formulace otázek vnímány respondenty, jak reagují
na dotazník či rozhovor jako celek (zda není příliš dlouhý, náročný, zda dokáže udržet jejich zájem a pozornost). Tomuto praktickému testování se říká předvýzkum.
Z hlediska obsahu rozlišujeme výzkumy monotematické, věnované pouze jedinému
tématu (problému) nebo sortimentu, a výzkumy polytematické, zaměřené na více
problémových okruhů. Zvláštním případem jsou potom omnibusová šetření,
v nichž si různí zadavatelé zadávají otázky na problémy, jež je zajímají. Zde se tedy
sdružuje více témat a sledovaných problémových okruhů do jednoho výzkumu,
avšak každý zadavatel potom dostane výsledky a intrepretaci pouze těch otázek,
které si objednal a zadal. V omnibusovém výzkumu zařadí agentura otázky jednoho
zájemce do velkého, většinou pravidelně prováděného šetření. Toto „svezení se“
s otázkami jiných zadavatelů je podstatně rychleji realizovatelné a hlavně vyjde laciněji, než kdyby si každý z nich zadával celý vlastní (ad hoc) výzkum. Náklady se zde
alikvotně dělí na všechny zúčastněné. Určitou nevýhodou může být polytematický
charakter výzkumu. V něm se mohou konkrétní otázky dostat do zavádějících souvislostí a kontextů, což nepochybně ovlivní jejich vnímání a pochopení respondenty. Příkladem vyvolání takového haló efektu mohou být otázky na zdravý životní
způsob, po nichž následují dotazy, zda, kolik a jaké značky cigaret dotazovaní
vykouří za den.
Zatímco výzkumy kvantitativní se zaměřují na velké soubory jednotek a získané
informace se zpracovávají kvantitativními statistickými postupy, kvalitativní výzkumy pracují sice s menšími vzorky respondentů, avšak jsou schopné sledovat problémy detailněji.
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Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu obsahuje číselné statistické charakteristiky (počínaje relativními četnostmi, procenty), ale také vizuálně názorné grafy.
Naopak závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu má zpravidla podobu čistě verbálního sdělení, resp. shrnujícího popisu zjištěných skutečností, tedy bez jakýchkoliv statistických výpočtů.
Základní obsahové okruhy výzkumů lze přiblížit od velice konkrétních a detailních
zjištění (spotřební a nákupní zvyklosti spotřebitelů, například jak se jednotlivé skupiny chovají při nákupu kávy, jak často ji pijí, který způsob přípravy preferují, znalosti a preference jednotlivých značek výrobků, jmen výrobních a obchodních organizací) až po širší, související s celkovým životním způsobem zákazníků (sledovanost
sdělovacích prostředků, působení propagace, způsob trávení volného času, vybavenost domácností různými předměty dlouhodobé spotřeby). Některé konkrétní příklady si uvedeme na závěr této části.
Z hlediska zadavatele výzkumu si můžeme celý proces rozhodování naznačit jako
sled odpovědí na následující otázky:
1.
2.

Potřebuji nový výzkum, nebo stačí analýza sekundárních údajů?
Potřebuji fakta z rozsáhlejšího, ale hlavně reprezentativního kvantitativního
výzkumu, nebo spíše nové pohledy z kvalitativního výzkumu?
3. Budu chtít dostávat informace kontinuálně, nebo mi jde pouze o jednorázové
(ad hoc) šetření?
4. Pokud chci problém sledovat dlouhodoběji, stačí mi lacinější forma omnibusu,
případně panelu, nebo si mohu dovolit samostatná opakovaná sledování?
5. Pro kterou z technik se rozhodnu, případně kterou si mohu dovolit – náročnější rozhovory tváří v tvář, telefonické rozhovory či pozorování?
6. Jak rozsáhlý a náročný počet proměnných (znaků) budu sledovat?
7. Jak rozsáhlý bude soubor, vzorek?
Zvážení těchto otázek a odpovědí na ně se bezprostředně promítne jak do podoby
marketingového výzkumu, tak především do nároků (finančních, časových, odborných) na jeho realizaci.

JSOU VÝSLEDKY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU SMĚRODATNÉ?
Stručně řečeno: jak kdy a jak pro koho. V literatuře je známý příklad japonské firmy Sony
a především jejího zakladatele a prezidenta Akio Mority. Vynález walkmanů v polovině 70.
let minulého století naprosto nevycházel z žádných požadavků a potřeb trhu. Dokonce
i výsledky marketingových výzkumů dokazovaly, že o něco takového nebudou mít zákazníci zájem. K čemu by jim byl kazetový přístroj, sice přenosný, ale bez možnosti nahrávání?
A. Morita svoji intuitivní představu ještě důkladně prokonzultoval a nakonec se rozhodl
nový, dnes tak úspěšný produkt vyrábět. V USA by se ve stejné situaci takto zachoval málo-
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který manažer. Pro ně jsou naopak výsledky z marketingového výzkumu alfou a omegou
veškerého rozhodování. Platí to zejména při zavádění nové nabídky, inovovaného produktu, kdy hrozí tzv. kanibalismus, neboť nová nabídka může zbytečně brzy vytlačit z trhu svůj
vlastní předchozí model. V tomto směru patří ke klasickým učebnicovým příkladům přecenění výsledků výzkumu v případu Coca-Coly, která v první polovině 80. let minulého století velmi uvážlivě a pečlivě připravovala nový výrobek – New Coke. Mnohaletých testů se
postupně zúčastnilo na 200 tisíc vybraných zákazníků. Výsledky jasně dokazovaly, že jsou
s její chutí víc spokojeni než s dosavadní Classic Coke. Bylo naplánováno zastavení výroby
staré coly a přechod na novou variantu. Jenže v reálném prodeji měla v roce 1987 Classic
desetkrát větší odbyt než New Coke. Proto musela být výroba staré varianty urychleně
znovu obnovena.

Nemístná důvěra ve výsledky marketingového výzkumu může při jejich aplikaci
v manažerském rozhodování napáchat nedozírné škody. Již o tom byla zmínka
v kapitole 12 v souvislosti s odchylkami konečných volebních výsledků oproti předvolebním předpovědím. Také kapitola 17 přináší poučení o rozporech mezi verbálním vyjadřováním respondentů o významu rodinného života a zdravého životního
stylu a jejich reálným chováním. Uvedený problém nastoluje závažnou otázku: jaké
chování zákazníků lze očekávat z výsledků jejich výpovědí (softdat)? Bohužel si ji
obvykle položíme, až je pozdě, až nás zákazníci zaskočí a jejich chování neodpovídá
naším představám. Je formulována například v praktickém úkolu 13. 4. v předchozí kapitole.
Druhou závažnou otázkou, která se v této souvislosti sama nabízí, je: k čemu jsou
vlastně softdata dobrá, když se na ně nelze při manažerském a marketingovém rozhodování stoprocentně spolehnout? Z kapitoly 12, konkrétně z tab. 12-1, sice víme,
že výsledky dotazování jsou značně spolehlivé, jenže v tomto případě se jedná
o spolehlivost (reliabilitu) metodologickou, zatímco zde se trápíme se spolehlivostí
aplikační. Proto ji kvůli významovému odlišení označme spíše jako již zmíněnou
směrodatnost. A právě po této stránce jsou na tom softdata opravdu podstatně hůř
než harddata. Na druhé straně již víme, že softdata poskytují nenahraditelné
poznatky o sociodemografických charakteristikách respondentů a o jejich vědomí.
Tak, jako nelze říct, že kvantitativní výzkum je díky například reprezentativitě
výsledků lepší než kvalitativní, nebylo by dobré zatracovat softdata jenom proto, že
spolehnout se na ně nemusí vždy v praktické aplikaci vyjít. Jako všechno na světě
také každá ze zmíněných dvojic dat i výzkumů má prostě nezastupitelné přednosti,
ale z druhé strany zase přirozené nedostatky. Buďme proto rádi, že jsou softdata
k dispozici.
Ponaučení je jasné: byť by byly výsledky marketingového dotazování sebelichotivější, při jejich praktické aplikaci je vždy namístě alespoň špetka zdravé nedůvěry
a skepse. Pro vlastní rozhodování marketingových manažerů by měly být výsledky
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marketingového výzkumu pouze jedním z podkladových informačních materiálů.
Pokud nemá být rozhodování čistě mechanickou a alibistickou záležitostí, musíme
přistupovat k výsledkům marketingových výzkumů se zkušeností i zdravým lidským rozumem, se znalostí problematiky i s fantazií, s pokorou i s rezervou – jak to
ilustrovaly předchozí dva příklady světoznámých firem Sony a Coca-Cola.

MARKETINGOVÝ VÝZKUM ZÁLEŽÍ
NA ZADAVATELI?
Neexistuje jeden jediný správný způsob, jak dělat marketingový výzkum. Jako jsou
různé marketingové situace, v nichž má každá firma své jiné problémy, jako jsou
odlišná a specifická pojetí marketingu, tak také způsoby zjišťování potřebných
informací o trhu, zákaznících i konkurenci se mohou značně lišit. V mnohém se lze
opřít o exaktní postupy statistiky (otázka výběru souboru, zpracování dat), ale
hodně také záleží na znalostech a zkušenostech z práce s osvědčenými postupy
(focus groups), na kreativitě a také na komunikaci se zadavatelem výzkumu.
Lze říct, že v první řadě musí jít o co nejpřesnější zadání problémů, které má marketingový výzkum sledovat, o vyjasnění účelu a cílů, pro něž mají být jeho výsledky
nakonec v praxi využity. Z mnohaletých praktických zkušeností si lze troufnout tvrdit, že právě na přístupu zadavatele (na tom, jak dovede popsat zadání, poskytnout
výzkumníkům podklady, vyslechnout jejich doporučení, ale zároveň sdělit, k čemu
a kdy chce výsledky využít) záleží, jak se práce výzkumníkům podaří a jak kvalitní
výsledky zadavatel nakonec obdrží. Ponecháme-li stranou některé začínající agentury marketingového výzkumu, je nepochybné, že velká většina vyzrálých profesionálů
má zhruba stejnou odbornou kvalifikaci, více či méně obdobně dlouhou (dvacet
a více let) praxi v dané oblasti a konečně používá prakticky shodně standardizované
nástroje, včetně softwarů na statistické zpracování dat (SPSS). Jsou zde tedy nepochybné předpoklady pro to, aby mohli víceméně podávat podobné výsledky, jak je
vidět v tab. 12-1. Proto zda a nakolik se marketingový výzkum nakonec podaří, bude
v prvé řadě záležet na tom, jak dokáže zadavatel jasně sdělit, co a k čemu potřebuje.
Nikdy nejde zjistit jedním výzkumem napoprvé všechno, co nás v komunikaci se
zákazníkem tíží. Zkoumání názorů, potřeb a představ zákazníků by měl být dlouhodobý a soustavný proces. Proto by také spolupráce s výzkumníky měla být založena na dlouhodobých vztazích a spolupráci. Jedině tak se dokáží oboustranně lépe
poznat a pochopit, o co jde zadavatelům a co pro ně na druhé straně mohou a musí
udělat výzkumníci.
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MARKETINGOVÝ VÝZKUM V ZAHRANIČÍ
Význam marketingového výzkumu výrazně vzrůstá při vstupu na zahraničí trh.
Zatímco v případě domácího prostředí se můžeme do jisté míry spolehnout na svou
bezprostřední každodenní zkušenost, na víceméně dlouholetou a dobrou znalost
prostředí i zákaznických zvyklostí, za hranicemi se zpravidla jedná o skutečný krok
do neznáma s náročnějšími investicemi, a tudíž i vyšším stupněm rizika, které však
mohou snížit právě poznatky z marketingového výzkumu. V první polovině 90. let
minulého století byly v České republice častými zadavateli marketingových výzkumů především zahraniční firmy nebo jejich domácí zastoupení zvažující vstup či
dokonce již působící na našem trhu. Jednak z předchozích podstatně bohatších
zkušeností z tržního prostředí daleko lépe věděly, k čemu jim marketingový výzkum
může být užitečný a jak v nejistém tržním prostředí se i nemalé náklady na jeho
realizaci bohatě vyplácí. Hlavně však náš trh byl pro převážnou většinu nově příchozích firem vstupem do místa, o němž se potřebovaly dozvědět spoustu potřebných informací.
Oproti tomu, co již bylo o marketingovém výzkumu uvedeno, jsou pro jeho mezinárodní využití podstatné následující čtyři odlišnosti:
a) nové podmínky – překročení hranic klade nové nároky, především celní, měnové, dopravní, mezinárodní dokumentace atd.;
b) nové prostředí – mnohé danosti, na něž byla firma na domácím trhu zvyklá,
najednou neplatí; musí zvládnout nové kulturní, politické, sociální a jazykové
odlišnosti;
c)

nové faktory – vstup na mezinárodní trh obvykle znamená působit, ať už postupem času nebo najednou, na více místech; proto množství nových faktorů
a jejich vzájemné vazby mnohonásobně narůstají;

d) nová konkurence – na zahraničním trhu dochází také ke zvýšení počtu a tlaku
konkurentů, protože stejný zájem a nápad jako my budou mít i desítky dalších
firem ze všech koutů světa. [6]
V tomto všem může marketingový výzkum na zahraničních trzích výrazně pomoci.
Jeho základním problémem však zůstává otázka významových posunů získaných
poznatků při jejich přenesení do jiného společensko-ekonomického a kulturního
prostředí.
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Co by měl mít zadavatel marketingového výzkumu
ujasněné před zahájením jednání s výzkumnou
agenturou?
Zahraniční banka chtěla v České republice otestovat práci svých zaměstnanců na přepážkách a jejich přístup k zákazníkům. Nabízelo se využít postupů již zmíněného kvalitativního výzkumu v podobě mystery shoppingu. Hned při úvodních jednáních jsme narazili
na to, že bude v prvé řadě nutné si blíže ujasnit a specifikovat minimálně následujících
deset otázek:
1. Máme jako oslovená marketingová agentura v tomto výzkumu pouze aplikovat
standardní postup (test) dodaný zahraniční centrálou, umožňující například porovnávat výsledky zaměstnanců banky v jednotlivých pobočkách, resp. v jednotlivých
zemích, nebo se naopak od nás očekává vypracování vlastního přístupu, co nejvíce
odpovídajícího potřebám a cílům českého zadavatele? Ve druhém případě by
potom musely být potřeby a cíle marketingového výzkumu vyjádřeny zadavatelem
jasněji a konkrétněji.
2. Jedná se o dlouhodobý záměr (projekt) usilující o postupné maximální zlepšení
práce a přístupu zaměstnanců na přepážkách k zákazníkům nebo pouze o jednorázovou, momentální akci?
3. Jaký se předpokládá časový horizont (termín dodání výsledků)?
4. Jak rozsáhlý bude soubor dotazovaných – všichni zaměstnanci na přepážkách
ve všech pobočkách v České republice, či bude stačit udělat výběr?
5. Jak rozsáhlý bude soubor sledovaných položek (otázek)? U všech uvedených produktů, nebo se zaměříme pouze na určité typy?
6. Počítá se s dotazováním pouze osobním (tváří v tvář) nebo také s telefonickým, případně písemným (test zaměstnanců, spokojenost klientů)?
7. Co také jiné techniky, jako přímé pozorování chování zákazníků a zaměstnanců
v pobočkách? Nebo obsahová analýza stížností?
8. Dostaneme objektivizovaná kritéria pro hodnocení (známkování) zaměstnanců
a poboček, nebo si je máme s odborníky na bankovní služby vypracovat sami?
9. Tazatelé jako jakýsi sbor examinátorů (rozhodčích) ohodnotí všechny pobočky
v České republice jednotně (standardně) jako jediná porota, nebo bude nutné
(z důvodů časových i finančních nároků) vytvořit několik regionálních paralelně
hodnotících týmů?
10. O jak rozsáhlou akci má jít, v jakých finančních řádech se bude rozpočet pohybovat?

Právě vymezení cílů marketingového výzkumu určuje jeho celkovou koncepci
i rozsah odpovídající nárokům na kvalitu zjištěných informací. Pokud jsou smyslem
výzkumu pouze orientační poznatky, na nichž budou stavět další nezávazné úvahy
(hypotézy) manažerů, plně postačí skromnější rozsah docela malého počtu jednotek a několika málo základních otázek. Mohl by se hodit již zmíněný méně náročný
kvalitativní výzkum. Naopak v případě, že výsledky výzkumu mají být podkladem
zásadních manažerských rozhodnutí, měl by významu tohoto úkolu odpovídat také
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rozsah zkoumaného souboru i hloubka zjištění vyžadující větší počet sledovaných
hodnot. Zde se již dostáváme k problému detailnosti výzkumu, jemuž se bude velmi
konkrétně a názorně věnovat kapitola 16.

KVALITATIVNÍ VÝZKUM V PRAXI
Nadnárodní společnost chtěla uvést na náš trh nový produkt, který by navazoval
na již existující výrobek, byl by však vylepšen o novou zabudovanou technologii.
Zadavatel výzkumu potřeboval zjistit, jaká je aktuální situace na trhu těchto výrobků, jak spotřebitelé hodnotí jednotlivé nabídky (i konkurenční), jaká je jejich informovanost, jak by reagovali na nový výrobek s vylepšenou technologií a co od něj
očekávají.
Společnost KLEFFMANN a partner CR, s. r. o., proto provedla čtyři diskuzní skupiny (focus groups) s respondenty dané cílové skupiny, z nichž dvě se konaly v regionu jižní Moravy a dvě v Praze. Všechny skupiny moderovali zkušení moderátoři
se znalostí problematiky. Pomocí přenosu obrazu do oddělené místnosti sledovali
diskuze také zástupci zadavatele projektu. Měli tak možnost registrovat i neverbální
reakce respondentů a reagovat na průběh diskuze.
Byl pořízen audio- i videozáznam všech čtyř focus groups. Na základě získaných
výsledků zadavatel výzkumu upravil koncept plánovaného výrobku, přizpůsobil
stávající i plánovanou komunikační strategii a určil optimální dobu uvedení nového
produktu na trh.

PROČ DĚLAT ŠPATNÝ KVANTITATIVNÍ VÝZKUM,
KDYŽ SE DÁ PROVÉST JEDNODUŠŠÍ
KVALITATIVNÍ?
Na první pohled není marketingový výzkum vůbec nic složitého. Přitom zejména
v kvantitativní podobě působí na nezasvěceného čtenáře svými grafy, tabulkami
a statistickými koeficienty vědecky ohromujícím dojmem. Tak proč to nezkusit?
Hurá do toho a půl je hotovo. Bohužel, obvykle opravdu jen půl. Brzy se totiž ukáže,
že chybí předpoklady pro oslovení dostatečně velkého, natož reprezentativního
souboru respondentů, není náležitý software pro statistické zpracování, nejsou znalosti a zkušenosti s jeho používáním ani s interpretací výsledků. V takovém případě
je daleko vhodnější méně náročný kvalitativní výzkum než polovičatě zvládnutý
kvantitativní.
Jednoduchý příklad kvalitativního výzkumu, celého způsobu jeho zpracování, včetně výsledných přínosů pro řešení praktického problému, je uveden v [9].
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
14.1. Který výzkum (kvantitativní nebo kvalitativní) je snáz proveditelný vlastními silami?
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KAPITOLA 15

Marketingový
výzkum jako
komunikace se
zákazníkem
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Pět přínosů marketingového výzkumu pro komunikaci se zákazníkem.
Místo marketingového výzkumu v procesu marketingové komunikace
a marketingové činnosti vůbec.

Využití výsledků marketingového výzkumu ve sdělovacích prostředcích
a v public relations.

Tradičně se marketingový výzkum považuje především za součást marketingového
informačního systému (MIS). Proto je také nejčastěji pojímán jako nástroj na zjišťování a předkládání informací o cílových skupinách marketingových aktivit, především o zákaznících. Méně si již uvědomujeme, že je také důležitou součástí
samotné marketingové komunikace se zákazníkem. Naznačme si alespoň následujících pět jeho přínosů.
Marketingový výzkum předně představuje již zmíněný projev aktivního zájmu
o zákazníky. Jeho prostřednictvím jim vycházíme vstříc, oslovujeme je a dáváme
příležitost, aby vyjádřili své potřeby, přání, hodnocení a názory.
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Část III – Znalost zákazníka
Za druhé jako vstupní analýza podává obraz o výchozím stavu, pomáhá odhalovat
a formulovat problémy, ale také úkoly pro následné aktivity. Zde je tedy marketingový výzkum předpokladem úspěšné marketingové komunikace se zákazníkem,
zejména při volbě sdělovacích prostředků a tvorbě mediaplánu, jak si ukážeme
v kapitole 26, ale také při následném vyhodnocení její efektivity (viz obr. 15-1).
Tím se potom za třetí stává naopak zpětnou vazbou marketingové komunikace.
Nezastupitelným způsobem slouží k vyhodnocení efektů, jež komunikace se zákazníkem přinesla. Tato zjištění, zejména pokud se jedná dokonce o nedostatky
a nesplněné cíle, se stávají podnětem a východiskem pro další, vylepšenou komunikaci.
Za čtvrté, strukturalizací a operacionalizací problému přispívá k informovanosti
a osvětě veřejnosti. Jednak počet a formulace otázek upozorňují samotné respondenty na šíři a složitost celé zkoumané záležitosti, což si lidé zcela běžně vůbec neuvědomují. Následně potom při prezentaci výsledků ve sdělovacích prostředcích se
s problémem, jeho různými aspekty a hlavně názory respondentů seznamuje
dokonce i široká veřejnost.
Konečně za páté je nutné si uvědomit, že výsledky marketingového výzkumu představují velice atraktivní prostředek práce s novináři a sdělovacími prostředky v rámci
public relations, jak dokazuje příklad na konci této kapitoly, zejména obr. 15-4. Jsou
pro ně přitažlivé a v médiích s oblibou publikované. Zároveň jsme schopni novinářům doložit, jak se na určitý problém dívají samotní zákazníci, co právě oni považují za důležité, o co se zajímají a jakou na druhé straně věnujeme jejich názorům
pozornost.
Obecně lze vztah mezi marketingovým výzkumem a marketingovou komunikací
označit za velmi úzký. Jestliže chápeme marketingovou komunikaci se zákazníkem
jako nikdy nekončící proces, potom v něm marketingový výzkum hraje především
roli výchozího poznání stavu, jak jsme si uvedli ve druhém bodu výše. Tento výzkum
si označíme jako MV1. Z něj potom následně vycházejí konkrétní aktivity marketingové komunikace, které si označíme MK1. Po jejich skončení bychom měli zopakovat marketingový výzkum. Jak jsme si totiž uvedli ve třetím bodu výše, jeho prostřednictvím se dozvíme, čeho, jakých efektů jsme marketingovou komunikací
u zákazníků skutečně dosáhli. Tentokrát si jej označíme MV2. Pokud jsou výsledky
(V2) následného marketingového výzkumu stejné, nebo dokonce horší než výsledky (V1) z předchozího, potom se aktivity marketingové komunikace nepovedly.
Měli bychom důkladně analyzovat příčiny neúspěchu a vymyslet lepší postupy marketingové komunikace MK2. Ale ani v případě, že výsledky V2 budou lepší než V1,
bychom neměli předčasně příliš jásat a hlavně usínat na vavřínech. Zlepšená situace totiž vůbec nemusí být zásluha konkrétních aktivit v rámci marketingové komu144
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nikace, nýbrž docela prostě vliv neočekávaných změn v marketingovém makroprostředí – tedy včetně počasí ovlivňujícího prodej například nápojů, oblečení, obuvi,
zájezdů na dovolenou atd.
Pro větší názornost a přehled si naznačený význam marketingového výzkumu
v rámci procesu marketingové komunikace vyjádříme následujícím obr. 15-1.

Obr. 15-1: Marketingový výzkum v rámci marketingové komunikace

Veškeré praktické marketingové činnosti by dokonce bylo možné ve zjednodušené
podstatě chápat jako souslednost neustále se opakujících následujících čtyř kroků:
1.

vymýšlení stále nových zlepšení nabídky (produktu, ceny, distribuce) i její
komunikace;
2. pečlivá evidence konkrétních dopadů (výsledků) jejich realizace v praxi (jak
zareagoval trh, zákazníci);
3. vyhodnocení změn (zda přinesly očekávané výsledky, případně hledání odpovědí na otázky: proč se nepodařilo dosáhnout toho, co jsme zamýšleli a chtěli,
kde se stala chyba);
4. návrh dalších nových zlepšení a jejich následné evidence a vyhodnocení, jak
bylo uvedeno v předchozích dvou krocích.
Aplikaci tohoto přístupu v praxi si můžeme doložit následujícím příkladem, zejména tabulkou 15-1. Vrátíme se k němu na konci kapitoly ve dvou konkrétních otázkách.

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD – CYKLOBUSOVÉ LINKY V BRNĚ
V roce 2002 schválilo představenstvo Dopravního podniku města Brna, a. s., zavedení dvou
speciálních autobusových linek (označených C1 a C2) pro přepravu cyklistů a jejich jízdních
kol. Provoz probíhal půl roku, od 1. května do konce října 2002, o víkendech a nepracovních dnech. Nápad vytvořit v Brně speciálně upravené cyklobusy pro přepravu stále početnějších vyznavačů cykloturistiky se zdál na první pohled dobrý. Ovšem zájem veřejnosti,
jak dokazuje následující tab. 15-1, neodpovídal původním očekávání.
V tabulce vidíme přehledně a přesně jednotlivé dny, kdy byly obě linky v provozu, včetně
hodnocení stavu počasí. Dále je tam označena srpnová vylepšená varianta, kdy byly obě
linky prodlouženy. Za jednotlivé trasy i v celkovém souhrnu jsou uvedeny také počty cestujících a objem tržeb z jejich jízdného. Všechny údaje jsou harddata.
Další tabulka a graf jsou uvedeny na DVD.
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Tab. 15-1: Přehled dnů, počasí, prodaných jízdenek a tržeb
na cyklobusových linkách C1 a C2 v roce 2002
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Jak je z výše uvedeného patrné, v tomto pojetí marketingu a marketingové komunikace hrají marketingové informace prvořadou a naprosto nezastupitelnou úlohu.
Zejména tím, jak poskytují zpětnou vazbu marketingových aktivit, umožňují
vyhodnotit jejich efektivitu i podněty k vylepšení nabídky.
O tom, jak mohou být výsledky marketingového výzkumu dokonce natolik atraktivním zdrojem informací také pro novináře, že jsou jimi využívány a prezentovány
ve sdělovacích prostředcích, svědčí následující příklad. Zvláště potom obr. 15-2 až
15-4.

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU
VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH
To, jaké poznatky o zákaznících výsledky marketingového výzkumu přinášejí, jak jsou zároveň prezentovány novinářům a posléze uveřejněny ve sdělovacích prostředcích, si ukážeme na následujícím příkladu.
Poslední den konání každého brněnského veletrhu dostávali novináři od organizátorů
dvoustránkovou tiskovou zprávu, která obsahovala informace o návštěvnících a vystavovatelích – viz obr. 15-2 a obr. 15-3.
Jednak jsou zde prezentována harddata jako počty návštěvníků a vystavovatelů, počty
vystavujících firem, počty zúčastněných zemí atd., a to dokonce ve srovnání s minulým ročníkem. Na druhé straně jsou potom některé předběžné výsledky z našich výzkumů
návštěvníků a vystavovatelů, z nichž se zájemci zase dozvídají taková softdata, jako odkud
dotazovaní pocházejí (odkud přijeli), jaké byly jejich hlavní cíle účasti na veletrhu, zda
a v jaké pozici se zúčastňují ve své firmě jednání o investicích, jak byli na veletrhu spokojeni, zda a v jaké výši na veletrhu obchodovali apod.
Následně potom vidíme, jak byly tyto podkladové materiály využity například novinářem
v článku, který vyšel v Hospodářských novinách – viz obr. 15-4.
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Obr. 15-2: První strana závěrečné tiskové zprávy z veletrhu Invex-Computer
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Obr. 15-3: Druhá strana závěrečné tiskové zprávy z veletrhu Invex-Computer
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Obr. 15-4: Článek o skončeném veletrhu Invex-Computer
v Hospodářských novinách, 11. 10. 1999, s. 3

Ponaučení
Právě v této souvislosti je vhodné podtrhnout tři podstatná závěrečná ponaučení pro
práci v public relations, jež budou detailněji probírána v kapitole 29:
1. Na rozdíl od běžné inzerce buďme rádi za jakékoli pozitivní využití informací z naší
tiskové zprávy. Netrapme se tím, že nebyla uveřejněna celá či že se nezveřejnilo to,
co nám samotným připadá hlavní a nejdůležitější. I sebemenší zmínku považujme
za mimořádný úspěch. Taková zpráva je čtenáři podstatně více sledována než
běžná inzerce a také naše výdaje na ni jsou oproti reklamě zcela zanedbatelné.
2. Na rozdíl od beletrie či novinařiny jsme v oblasti public relations poskytovateli podkladových informací (zpráv) o firmě pro novináře. Smiřme se s úlohou služebníků
vyšších zájmů organizace a nebuďme ješitnými autory. Nemělo by tedy být pro nás
vůbec podstatné, kdo je pod článkem nakonec podepsán, ale daleko důležitější
musí být to, že se podařilo dostat zprávu do médií a zveřejnit ji. Problémy s copyrightem (autorským právem) si nechejme na jiné příležitosti.
3. I kdyby nebyla naše tisková zpráva vůbec nikdy a nijak ve sdělovacích prostředcích
využita, neklesejme na mysli, nevzdávejme se a dál pokračujme v aktivitách public
relations, konkrétně v press relations. Jedná se o nástroje s dlouhodobými efekty.
Budiž nám útěchou, že celosvětově pouze 3 až 5 % tiskových zpráv najde v té či oné
míře uplatnění ve sdělovacích prostředcích.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
15.1. Co se z tabulky 15-1 dozvídáme?
15.2. Jaká praktická opatření měl na základě těchto výsledků Dopravní podnik
města Brna, a. s., učinit?
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KAPITOLA 16

Konkrétní příklady
– konkrétní
problémy
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Využití různých zdrojů informací a různých technik marketingového
výzkumu při výzkumu prodeje punčochového zboží.
Příklad využití výsledků marketingového výzkumu v reklamní kampani.
Podstata problému detailnosti marketingového výzkumu.
Šest kritérií pro rozhodování o realizaci primárního marketingového
výzkumu.

Na závěr třetí části si velmi krátce naznačíme některé konkrétní poznatky o zákaznících, jež jsme zjistili v jednom marketingovém výzkumu. Využili jsme zde postupy primárního i sekundárního výzkumu, i různé techniky. Hlavně však z výsledků
výzkumu vycházela následující reklamní kampaň – viz obr. 16-1.

PRODEJ PUNČOCHOVÉHO ZBOŽÍ
Náročnějším, komplexnějším přístupem byl v roce 1996 realizován vstupní výzkum o trhu
punčochového zboží pro rakouskou firmu EDOO. Zde se vycházelo již ze čtyř informačních
zdrojů:
1. ze statistických informací;
2. z pozorování v prodejnách punčochového zboží;
3. ze standardizovaných rozhovorů s jejich vedoucími;
4. ze standardizovaných rozhovorů se zákaznicemi.
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Ze statistických informací jsme například zjistili, že spotřeba punčoch a ponožek je u nás
značně stabilní – v roce 1985 dosáhla v průměru 10,7 kusů na jednoho obyvatele, v roce
1993 mírně klesla na 9,8. Také průměrné spotřebitelské ceny jsou poměrně stálé – v průběhu roku 1995 vzrostla například cena za dámské punčochové kalhoty jen velmi mírně –
z 20,39 Kč na 20,90 Kč.
Pozorování v prodejnách zase odhalila rozdíly v jednotlivých městech. Například zboží
firmy Edoo bylo častěji přítomno v Brně, naopak nejméně v Pardubicích. V téměř třetině
prodejen zaujímalo dokonce polovinu a více z celkového nabízeného sortimentu punčochového zboží. Naopak velmi málo byly vidět firemní stojany s punčochovým zbožím
na podporu prodeje.
Rozhovory s vedoucími prodejen zjišťovaly hlavní dodavatele punčochového zboží a spokojenost s nimi, hodnocení jednotlivých produktů, značek a kladly další konkrétní otázky
na firmu Edoo a její produkty. Základním kritériem při hodnocení punčochového zboží
byla pro vedoucí prodejen jeho cena. Kvalita je chápána především jako trvanlivost.
Výsledkem byl závěr, že ani vedoucí prodejen nejsou dostatečně informováni o přednostech jednotlivých značek a o celkové šíři nabízeného punčochového zboží.
Rozhovory se zákaznicemi například naznačily, že rozhodující vlastností při výběru punčochového zboží je materiál (30 %), dále potom barva (26 %), trvanlivost (19 %) a teprve
na čtvrtém místě cena (17 %). Velmi malý význam měla značka – uvedla ji pouze 3 % dotazovaných. Otevřenou otázkou (recall) jsme zjistili, že velká většina (75 %) žen nemá oblíbenou značku punčochového zboží. Nejčastěji uváděly Elite (14 %), Bellinda (7 %) a Evona (3
%). Ostatních osm značek, včetně Edoo, se vyskytlo v maximálně jednom procentu odpovědí. Následující dotaz na znalost jednotlivých značek měl již podobu uzavřené otázky
(recognition) s předepsanými variantami odpovědí a potvrdil značné rozdíly. Zatímco Elite
zná 94 %, Evonu 75 %, Bellindu 63 %, Edoo pouze 21 % zákaznic.
Znovu se tedy ukázalo, že v důsledku minulosti, kdy poptávka na trhu výrazně převyšovala
nabídku a kdy nebylo podstatné, jakou značku, ale zda vůbec se podaří požadovaný produkt sehnat, zůstala značka punčochového zboží u nás v roce 1996, na rozdíl od předchozích poznatků o zboží Levi’s, ještě velmi málo vnímanou. Stále přežívala jak u obchodníků,
tak i zákaznic představa, že si jdeme koupit především určitý druh zboží, aniž bychom si
uvědomovali rozdíly dejme tomu mezi punčochovým zbožím výrobců Bellinda a Elite.
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Obr. 16-1: Z výsledků výzkumu vycházela koncepce billboardu

JAK DETAILNÍ?
Uvedený příklad také otevřel otázku: jak detailní potřebujeme výsledky marketingového výzkumu? Hledání odpovědi pomohou názorně ilustrovat následující dva
obrázky, obr. 16-2 s hustotou rastru 10 LPI a obr. 16-3 s hustotou 50 LPI. Druhý
z nich je tedy pětkrát detailnější. Na prvním vidíme, že postava, snad žena, stojí
v místnosti, zřejmě v knihovně, a drží v ruce něco jako knihu. Z druhého obrázku
je toho patrného mnohem víc: knihovna obsahuje marketingovou literaturu, žena
drží otevřenou knihu o strategickém myšlení, má na krku náhrdelník, na levé ruce
hodinky a prstýnek a za ní visí fotografie dítěte v rámečku.
Je to analogická situace jako v uvedeném předchozím příkladu výzkumu punčochového zboží. Nejprve se v prodejnách použilo jen pozorování a přineslo mimo jiné
uvedené hrubší poznatky o zastoupení zboží firmy Edoo v navštívených obchodech. Tedy něco jako obr. 16-2. Z následných standardizovaných rozhovorů
s vedoucími prodejen jsme se však dověděli další doplňující a jemnější poznatky
o jejich nakupování a prodeji punčochového zboží. Podobně jako na obr. 16-3.
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Obr. 16-2: Rastr s hustotou 10 LPI

Mohlo by se zdát, že čím více poznatků marketingový výzkum přinese, tedy čím je
detailnější, tím lépe. Jenomže v životě je vždycky něco za něco. Detailnější výzkum
je totiž náročnější a nákladnější – na práci, na čas, na materiál, tudíž i na finance.
Konkrétně to může znamenat zvětšit rozsah zkoumaného souboru, zvětšit počet
sledovaných položek (otázek). Analogicky dvěma obrázkům 16-2 a 16-3 by mohlo
jít o zvětšení zkoumaného souboru pětinásobně nebo o pětinásobné rozšíření
počtu zformulovaných otázek, resp. obecně sledovaných položek (znaků, proměnných).
156
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Obr. 16-3: Rastr s hustotou 50 LPI

Navíc při praktickém rozhodování nepotřebujeme vždycky náročné detailní informace. Abychom se vrátili ke dvěma obrázkům: třeba nám v prvním případě stačí
snímek, na němž je postava člověka v místnosti a vůbec už nás nemusí zajímat titul
knihy, kterou drží žena v ruce. Podobně v případě punčochového zboží by třeba
mohl být zadán rychlý a jednoduchý výzkum pouze v podobě zjištění, ve kterých
prodejnách mají nebo nemají zboží značky Edoo. Tedy technikou pozorování, bez
zdlouhavých rozhovorů s vedoucími.
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Celou pětici různě detailně zpracovaných fotografií (od nejhrubší až po nejdetailnější) najdete na přiloženém DVD.

Ponaučení
Detailnost marketingového výzkumu by se měla určovat podle toho, k čemu budou
výsledky sloužit, co mají přinést, co se z nich chceme dovědět.

Zůstaneme-li u našich dvou příkladů, jde o zvážení toho, zda:

nám stačí vědět, že na fotografii není krajina nebo budova, ale nejspíš člověk,
žena (viz obr. 16-2), nebo naopak nezbytně potřebujeme znát takové podrobnosti, jako jestli má náhrdelník, hodinky, prstýnek či název knih, které má
v knihovně (viz obr. 16-3);

by se dalo vystačit pouze se zjištěním, že v prodejně mají punčochové zboží
značky Edoo, nebo zda potřebujeme další informace o tom, odkud a za kolik je
vedoucí nakupuje apod.
Konkrétně zvětšení rozsahu zkoumaného souboru umožní zachytit v dostatečném
množství i zcela, okrajové, méně často se vyskytující jevy – například pro další,
detailnější statistické zpracování (zejména třídění). Podobně jako více sledovaných
položek v pozorování či více zformuloovaných otázek v rozhovoru přinese zpětně více
informací.
V každém případě by nám měl přínos větší detailnosti stát za zvýšené náklady.
Zejména v praktickém marketingovém rozhodování může být často hrubší, ale
rychlejší informace o situaci na trhu mnohem prospěšnější než sebedetailnější, ale
bohužel již historicky zastaralá studie. Zejména vnímaví marketingoví manažeři si
někdy potřebují jen rychle a od nezainteresované instituce ověřit, nakolik se ve své
intuitivní představě mýlí.
Rozhodování o realizaci primárního marketingového výzkumu by mělo postupovat
podle následujících kroků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proč se má výzkum dělat, jaký má splnit účel, k čemu mají být jeho výsledky
využity?
Co bude jeho předmětem?
Kde, u koho bude zkoumání probíhat, jaký má být jeho objekt?
Jak bude zkoumání probíhat, jakou zvolíme techniku?
Kdy bude zkoumání probíhat, v jakém termínu a jak dlouho?
Kolik to bude stát?
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Jednotlivé kroky spolu vzájemně souvisejí a podmiňují se. Mohli bychom dokonce
mluvit o určitém mixu marketingového výzkumu. Určující by mělo být zodpovězení
první otázky. Jestliže mají výsledky sloužit jako podklad pro zásadní manažerské
rozhodnutí, mělo by se jednat o výzkum detailnější. To znamená, že předmět by měl
být důkladněji rozveden (operacionalizován) do většího počtu sledovaných položek
(znaků). Také objekt bude náležitě rozsáhlejší, větší. Z technik raději použijeme
osobní rozhovory, nebo dokonce experiment. Tomu budou odpovídat i výsledné
větší časové a finanční nároky.
Naopak pokud mají mít výsledky marketingového výzkumu především orientační,
ilustrativní či komunikační (například ve sdělovacích prostředcích) využití, může být
zvolen jednodušší, hrubší přístup. V tomto případě by potom počet zkoumaných
znaků i jednotek v souboru mohl být menší. Z technik by se daly zvolit méně náročný dotazník nebo pozorování a časové i finanční nároky by byly menší.
Nemá smysl absolutisticky tvrdit, že detailnější marketingový výzkum je lepší.
Za lepší bychom měli považovat ten, který lépe odpovídá svému účelu, svému využití. Velice detailní bývají například výzkumy sledovanosti sdělovacích prostředků
– viz příklad Měření sledovanosti televize? na konci kapitoly 13. Je to pochopitelné,
na základě těchto výsledků vypracovávají reklamní agentury mediaplán (viz kapitola 26), který by měl být co nejpřesněji zacílen. Stejně tak zjištěná úroveň sledovanosti ovlivňuje tvorbu samotné ceny pro zadavatele reklamy zejména pro reklamní
a mediální agentury.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
16. 1. Proč bývá u výzkumů sledovanosti sdělovacích prostředků zkoumaný vzorek
více než desetkrát rozsáhlejší oproti běžným celostátním výzkumům?
16. 2. Z jakých důvodů bývá také počet sledovaných položek podstatně větší?

3. BONUS – VÝZKUM V TERÉNU
Dobrý den …
Aúúúúúúúúúúúúúúúúú…
Řízl jste se? To jsem nechtěl. Mám …
Běž rychle do kuchyně, někde v šuplíku kuchyňského stolu musí být jódová tinktura a přines
taky kus fáče.
….
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Pálí?
Ani ne, za ty roky jsem si už zvykl. Víš, kolik já tady na chalupě spotřebuju peroxidu, octanu,
obvazů? Litry, kila, kilometry. Jsem u nás v lékárně jak se patří zavedený zákazník. Utáhni to víc.
Nebolí to?
Čím víc uděláš seků, čím víc malérů a krve, tím se stáváš zkušenějším a těšíš se u okolních chalupářů větší úctě. Většinou tady začínáme řemeslničit až po padesátce, a to už nic nejde hladce
a samo. Někdy se sám ze svých chyb poučit nemůžeš, protože věc bývá nadobro zvoraná, ale
když o tom povykládáš sousedům, mohou se nástrah vyvarovat. Za odměnu pomalu ale jistě
získáváš punc fachmana.
Stojí vám to všechno za to?
Víš, jak se sem těším? Někdy se už ani nemůžu dočkat konce týdne. Však se podívej na kastli
mého pekáče. Je jako tvář starého indiánského náčelníka. A to si troufám tvrdit, že jsem dobrý
řidič. Ovšem ne každý, kdo dnes sedí za volantem, má pochopení pro můj progresivní styl jízdy.
Tahle chalupa je totiž pro mne jako magnetická hora pro střelku v kompasu. Celou cestu se
chvěju a třesu. Teprve až dorazím sem, tak se zklidním. Já žiju už jen tady – na chalupě. Vem si
třeba ten vzduch! Schválně se pořádně nadechni. Cítíš?
To je sparta?
Kouříš? Na, posluž si, zapal si. Počkej až dokouříme, tady je vzdoušek jako smetana. Víš, že díky
tomu kyslíku jsem před rokem obživl? Natíral jsem střechu a najednou šmyk. Ani nevím, jak se
to stalo. Když jsem se probral, stáli okolo mne sousedi a čekali na sanitku. Už si mysleli, že mne
z toho nedostanou. Ani hnout jsem se nemohl, ale v nemocnici rentgenem nic nenašli. Tak jsem
za týden byl na té střeše zase a dodělal ji. Nebo když jsem opravoval komín. Sletěl jsem tak
šikovně, že mi dali do gipsu jen pravou ruku až po rameno. Levá ruka a obě nohy byly v pořádku. Tak jsem si nechal napsat neschopenku sem a komín jsem dodělal. Levou. No, jen se podívej,
vůbec bys to nepoznal, co? Krásně rovný a jak drží, panečku.
To vy jste tady, i když jste nemocen?
To je právě to kouzlo – na chalupě nejseš nikdy marod. Jakmile máš to štěstí a seš práce neschopen, musíš fofrem sem a brzy vidíš, že to nic není a že seš nakonec schopen všeho. Ale já tě zdržuji řečičkama a tys něco chtěl.
Jen se zeptat, která cesta vede k Hornímu rybníku.
Ty to tady neznáš?
Nejsem zdejší. Jen tudy procházím a v hospodě říkali, že je tady pěkný rybník. Rád bych
se v tom horku trochu vykoupal.
Ale já to tady taky neznám. Jen sem dorazím, převlíknu se do pracovního a potom to začne lítat
jako na kolotoči. A zastavím se teprve, když odjíždím. Koupu se až doma. Na procházky po okolí
mi nezbývá čas. Ale krajina je to tady nádherná. Musí zde být spousta krásných míst a kouzelných výhledů. Ale upřímně řečeno, dostal jsem se sem díky výhodné ceně. I když musím dodat,
za ty roky mi to tady přirostlo k srdci. To je marný.
(1979)
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Část IV

Nabídka jako
komunikace
Nabídka je obsahovým jádrem komunikace se zákazníkem. Tím, jak prezentujeme,
co (produkt), za kolik (cena) a kde (distribuce) nabízíme, mu jasně sdělujeme, že
na základě svých poznatků o něm (viz předchozí 3. část) dobře víme, co chce
a potřebuje, nebo alespoň máme představu, co by mohl chtít a potřebovat.
Pro nás je zároveň existenčně důležité, jak zákazník na nabídku zareaguje, jak odpoví. Proto by měla být připravena s co největší pozorností a především znalostí, a to
jak zákazníka, tak i konkurence. Na trhu nejde v zásadě o nic jiného než o konfrontaci nabídky s poptávkou (potřebami) zákazníků, včetně porovnání ceny s jejich
kupní silou. Navíc do toho vstupují také již zmíněné aktivity konkurence. Ale
věnujme se předně zákazníkům. Jejich potřeby, poptávka i možnosti mohou být
velmi rozdílné. Proto by měla být i nabídka patřičně zacílená a diferencovaná.
Celý proces výběru cílových skupin, které chceme na trhu oslovit, by měl zahrnovat
následující tři základní kroky:
1.

Segmentaci trhu představující rozčlenění trhu na relativně homogenní skupiny
kupujících s přibližně stejnými životními potřebami, sociálními podmínkami
a ekonomickými možnostmi.
2. Pokrytí trhu jako doručení nabídky vybraným cílovým segmentům. Vychází se
zde ze srovnání jejich možností a nároků s možnostmi a předpoklady organizace tyto požadavky úspěšně naplnit. Jedná se tedy o přesný výběr tržního zacílení a speciálně pro něj doručené nabídky.
3. Vymezení tržní pozice vycházející při vypracování vlastní nabídky ze znalostí
pozice (předností i nedostatků) konkurence a na ně navazujícího podrobně
vypracovaného marketingového mixu.
V následujících kapitolách si postupně uvedeme k těmto třem krokům více
podrobností.

162

KE0630.indd 162

21.7.2011 14:43:55

Kapitola 17 – Segmentace trhu

KAPITOLA 17

Segmentace trhu
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Jak a proč trh segmentujeme.
Co znamená segmentovat trh.
Co znamená totální segmentace trhu. V čem jsou její výhody a nevýhody.
Význam životního stylu pro segmentaci trhu.
Každý zákazník je určitým způsobem jedinečný, což se mimo jiné projevuje i v jeho
osobitých potřebách, přáních, ale i možnostech. Proto ideální a nejdokonalejší
nabídka by vycházela z naprosté individualizace trhu, kdy vlastně co jednotka (lhostejno zda jedinec, domácnost, organizace, obec, region či stát), to samostatný segment, na něhož se zaměřujeme a pro něhož připravujeme speciální nabídku. Zde by
se jednalo o jakousi totální segmentaci trhu. Na základě znalostí individuálních
potřeb a podmínek by se nabídka „šila přímo na tělo“ konkrétního zákazníka, přesně by odpovídala jeho požadavkům i možnostem. V průmyslovém marketingu
(business-to-business, zkráceně B2B) je tento přístup samozřejmostí, u spotřebitelského zboží a služeb (B2C) se začíná stále více vracet. Před průmyslovou revolucí
byl pro řemeslnou výrobu naprosto běžný.

VOLKSWAGEN ŠIJE AUTA NA MÍRU
Na sklonku roku 2002 uvedl německý automobilový gigant Volkswagen v Drážďanech do
provozu unikátní montážní podnik. Vyrábí se v něm nové luxusní limuzíny Phaeton.
Supermoderní závod vybudovali za 400 mil. marek přes námitky ekologů a památkářů
na osmihektarovém pozemku v části městského parku. Prosklená montážní hala s podzemní zkušební dráhou připomínají montážní manufakturu, kliniku či laboratoř. Zákazník
si zde totiž může nejen vybrat, z čeho má být jeho vůz sestaven, včetně vzorku potahů, ale
ještě navíc bude očitým účastníkem celého procesu. Unikátní nákup skončí převzetím klíčků a „svého“ vozu.
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Vzhledem k hromadnému charakteru tradiční průmyslové produkce a její ekonomičnosti se stal tento přístup spíše výjimečný. Právě obvyklý způsob hromadné
výroby totiž vyžaduje, abychom zákazníky postupně agregovali do skupin, v nichž
si jsou více či méně podobni, a aby byly zároveň tyto skupiny od sebe navzájem
dostatečně odlišné. Tento proces agregované segmentace využívá některých znaků,
resp. jejich kombinace, jejichž nositeli jsou sice jednotlivci či jednotky, ale statistickým zpracováním se stávají charakteristikami celé skupiny. Nejčastěji jde o vlastnosti geografické (stát, region, místo), demografické (věk, pohlaví, rodinný stav,
vzdělání, národnost), sociologické (v literatuře obvykle označované za psychografické), jako jsou sociální postavení (status), životní styl, hodnotové orientace a preference, ale třeba také chování projevující se při určitých příležitostech (Velikonoce,
Vánoce), při věrnosti značce či prodejci.
Soubor zjišťovaných znaků může být i velmi rozsáhlý, řádově několik stovek.
Následné nezbytné statistické zpracování potom probíhá zpravidla ve dvou krocích.
Předně je nutná redukce počtu skutečně rozhodujících a určujících charakteristik,
k čemuž se kupříkladu s oblibou využívá postupů faktorové analýzy, a v dalším
kroku se potom s pomocí shlukové (klastrové) analýzy vytváří konkrétní segmenty,
včetně jejich statistických parametrů.
Z hlediska marketingové komunikace je pro segmentaci mimořádně přínosná komplexní analýza životního stylu (life style). Vychází se zde z toho, že chování člověka
jako spotřebitele přes všechny dramatické proměny mikrospolečenského, mezospolečenského i makrospolečenského okolí, jimiž v současné epoše globalizace procházíme, je přece jen ve značné míře určováno relativně jasným a stabilním souhrnem
ekonomických podmínek a hodnotových orientací. Například v USA se často hovoří o generaci X, čímž se rozumí současní mladí lidé pod 20 let. Jsou více orientovaní na elektronická média a počítače, mají menší respekt k autoritám, jsou méně
formální, chtějí více zážitků a více nakupují.
Další významnou demografickou skutečností je rostoucí trend stárnutí obyvatel
v nejrozvinutějších zemích. Díky vysoké životní úrovni, pokrokům medicíny
a maximální úrovni životních podmínek se obyvatelé těchto zemí dožívají stále vyššího věku. Na druhé straně odcházejí do důchodu po fyzické i psychické stránce
v relativně dobrém zdravotním stavu, jsou zachovalí, svěží, aktivní a mají zájem
o mnohé činnosti, na něž třeba neměli předtím čas. Nyní se mohou zálibám
a koníčkům věnovat prakticky celý rok. Navíc jsou ekonomicky dobře situovaní,
takže se stávají přitažlivým segmentem pro nabídku celé řady služeb, jako jsou
lázeňská péče, rekreační a rehabilitační pobyty, turistika a cestování, ale také kurzy
určitých sportovních disciplín (tenis, golf), zábavy (tanec, společenské hry), ručních prací, umělecké činnosti apod.
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STAŘÍ VPŘED?
Demografické stárnutí je základní charakteristikou současného vývoje všech populací
evropského typu. Dlouhodobý pokles úmrtnosti, vedoucí k prodlužování průměrné délky
života, přináší neustálý vzestup počtu starších lidí. Dlouhodobý pokles plodnosti snižuje
zastoupení dětí v populacích a vede ke zvyšování podílu starších osob. Představy o zrychlujícím se stárnutí a růstu počtu starších osob dávají prognózy budoucího vývoje obyvatelstva.
U nás se má ze současných 1 388 tisíc osob starších 65 let (13,5 % populace ČR) zvýšit počet
příslušníků „třetí“ věkové skupiny na 2 186 tisíc (21,3 %) do roku 2020.
Předpokládaná snižující se nadúmrtnost mužů a jen minimální válečné ztráty v letech
druhé světové války způsobí, že se zmírní převaha starších žen (62 % v roce 1998 a 58 %
v roce 2020). Očekávaný pokles úmrtnosti povede i ke snižování podílu ovdovělých osob,
zvláště žen. Zkusme si představit, jak se všechny tyto změny projeví ve skladbě rodin
a domácností a v životním stylu společnosti, zvláště ve sféře péče o nejstarší seniory, a jaké
nabídky by bylo možné pro tento segment připravit?
Zdroj: Zpravodaj České demografické společnosti. 1999, č. 17, s. 1

SENIOŘI JSOU STŘEDEM POZORNOSTI
Zatímco dosud se firmy snažily svou reklamou oslovit převážně mladší zákazníky, před
Vánocemi 2002 změnily strategii. Například společnosti Sony či Microsoft přizpůsobily
v USA své reklamní kampaně tak, aby pro nákupy získaly i starší generaci. Tzv. „baby boomers“ (narození v letech 1946 až 1964 tvoří 28 % americké populace) chtěli podle marketingového výzkumu za vánoční dárky utratit o 20 až 35 % víc než v předchozích letech.
Počítačová firma Microsoft vydala na předvánoční reklamu zařízení MSN TV, umožňujícího
připojení na Internet přes televizor, 5 mil. USD. Zaměřila se na lidi, kteří se s Internetem
teprve seznamují. Jeden ze spotů například ukazoval babičku prohlížející on-line servis
s gratulací od vnučky. Podobně na reklamu spotřební elektroniky pro seniory vydala Sony
25 mil. USD.
Zdroj: Hospodářské noviny 18. 12. 2002, s. 15

Životní styl je potom komplexním průřezem aktivit v nejrůznějších sférách individuálního života, jako jsou například práce, volný čas, společenské kontakty, rodina,
zájmy, péče o zdraví, úroveň vzdělání, spotřebitelské orientace. Na jeho základě se
jednotlivci i skupiny (rodiny, domácnosti) od sebe navzájem odlišují a následně
vytvářejí víceméně podobná uskupení (segmenty) pro nabídku. Příkladem by mohl
být právě segment seniorů.
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Obr. 17-1: Aktivní senioři na rekreaci v Alpách

Životní styl je výrazně ovlivněn rodinným životním cyklem. Zhruba okolo 20. roku
se mladý jedinec osamostatňuje od rodičů. Studuje nebo začíná pracovat. Nemívá
vysoký příjem, ale zato hodně volného času. Rád se baví a cestuje. Obvykle po
5 až 15 letech nachází stabilního životního partnera, s nímž buduje společnou
domácnost a případně zakládá vlastní rodinu. Příjem i vydání rostou. Kupuje se
a zařizuje byt, případně další předměty dlouhodobé spotřeby včetně automobilu.
Volný čas se stává vzácností. Po zhruba 20 letech děti opouštějí rodiče a ti zůstávají
sami. Mají relativně vysoký příjem a menší vydání. Mohou si dopřávat nákladnější
rekreaci a o dovolené více cestovat. Po šedesátce přestává být člověk ekonomicky
aktivní, narůstá mu volný čas, ale snižuje se příjem. Ať už nakonec zůstává sám či
s partnerem, díky prodlužování lidského věku a lepší zdravotní kondici dokáže
i na sklonku života zvládat mnohé aktivity včetně zábavy, poznávání a sportu.

SOUČASNÝ ŽIVOTNÍ STYL A JEHO DŮSLEDKY
PRO CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ
Z aktuálních sociologických poznatků o životním stylu u nás má pro následné chování zákazníků význam zejména následujících sedm hlavních skutečností:
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1.

Nárůst konzumních orientací
V hodnotových orientacích celé populace dochází k nárůstu váhy konzumních
orientací, konzumního způsobu života, či dokonce hédonistického užívání radosti a slasti.

2.

Konzumní a kariérové preference mladých
V předchozím bodě uvedené konzumní orientace jsou ještě výraznější u mladé
generace, kde je navíc patrná také zvýšená preference pracovní kariéry.

3.

Proměny rodinného života
Proto se nelze divit, že se vzrůstající význam individualismu a nezávislosti
na okolním světě promítá i do nových podob rodinného života a partnerského
soužití.
Hodnoty demografických ukazatelů sňatečnosti a porodnosti mají u nás za poslední desetiletí prokazatelně sestupnou tendenci. Založení rodiny se odkládá
do pozdějšího věku, tradiční manželství je stále častěji nahrazováno nesezdaným soužitím.
Plodnost je u nás již několik let jednou z nejnižších v Evropě.
K tomu jistě přispívá i známá skutečnost, že finanční situace mladých samostatně žijících lidí (ať už v podobě singles nebo mingles) je lepší než finanční situace
jejich vrstevníků majících vlastní rodiny.
S těmito projevy chování (harddaty) však poněkud kontrastuje rovina deklaratorní (softdata), v níž se překvapivě ukazuje, že ačkoli i u nás zaznamenáváme
všeobecný pokles tradičních hodnot, váha rodiny v životních preferencích obyvatel České republiky je stále nejvyšší.
Je tedy spokojený rodinný život pouhým neuskutečnitelným snem, který uznáváme, po němž snad i toužíme, ale přitom svým jednáním se vzdáváme jej
naplnit? Faktem totiž zůstávají takové skutečnosti jako: pokles podílu úplných
rodin a naopak růst podílu jednočlenných a dvoučlenných domácností i dětí
narozených mimo manželství.

4.

Generační proměny a rozdíly
Starší lidé jsou méně ochotni, ale i schopni měnit svůj životní způsob. Jejich
zvyklosti se přitom utvářely a upevňovaly především v 50. až 80. letech minulého století – tedy za zcela jiných sociálně-ekonomických podmínek a okolností. Navíc pro to, aby mohli náležitě reagovat na změny posledních desetiletí,
často už nemají ani potřebné individuální a sociální předpoklady jako zdraví,
příjmy či vzdělání.
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Mladší generace je naproti tomu podstatně flexibilnější a do značné míry
i náchylnější k přijímání nových vzorů jednání, včetně tendencí k jejich
jednostrannému přehánění.
5.

Vztah ke komunikačním technologiím
Generační rozdíly se týkají také trávení volného času. Mladí lidé jsou aktivnější, podstatně více využívají Internet a počítače. Staří jsou pasivnější a spíše se
dívají na televizi.
V České republice je ovšem počet uživatelů počítačů a Internetu všeobecně
stále nižší než v nejvyspělejších západních zemích.

6.

Regionální rozdíly
Rozdíly v životních stylech však nevycházejí pouze z odlišných generačních
příslušností, ale i z místních specifik v rámci republiky. Sociálně-ekonomické
regionální rozdíly se u nás zvětšují a lze předpokládat, že tomu tak bude
i v budoucnu.

7.

Zdravý životní styl
Současný životní styl vykazuje některé nežádoucí negativní momenty.
Především se jedná o důsledky stále se rozšiřujícího sklonu spíše k pasivnějšímu
a nenáročnějšímu trávení volného času.
Proto nepřekvapuje, že je u nás výskyt nadváhy a obezity vyšší než v evropském
průměru. Po Jugoslávii a Řecku jsme třetí nejtlustší populace v Evropě.
Bude třeba prosazovat celospolečenské programy zaměřené na motivaci obyvatel ke zdravějšímu životnímu stylu, včetně stravovacích zvyklostí. Například
konzumace alkoholu je u nás druhá nejvyšší v Evropě (hned za Moldávií),
a hlavně neklesá. Ve světě jsme na prvním místě ve spotřebě piva na hlavu,
kdežto ve spotřebě ovoce a zeleniny naopak na jednom z posledních míst
v Evropě.
Lze očekávat, že uvedených sedm hlavních proměn současného životního stylu
u nás bude mít následující důsledky pro chování zákazníků:
Ad 1. Další pokračující růst trendu orientace na spotřebu zboží i služeb,
a tudíž i poptávku po nich.
Ad 2. Mladí lidé budou dosahovat vyšších příjmů a budou i náročnější
ve svých požadavcích na nabídku zboží a služeb.
Ad 3. Ještě ve druhé polovině minulého století převažující model české rodiny 2+2 (rodičovský pár se dvěma dětmi) se v posledních desetiletích
mění. Především jeho velikost se zmenšuje. Ovšem rostoucí trend
menších domácností, včetně rodin s pouze jedním dítětem, bude zna-
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menat, že o děti bude po materiální stránce lépe postaráno. Dospělí
i děti si budou moci dovolit více vydávat za zboží, služby i zábavu.
Ad 4. Stárnutí obyvatelstva, zejména rostoucí podíl seniorů ve velkých městech, může zároveň přinést rozšíření jejich zájmu o nakupování ve velkých a prostorově vzdálenějších nákupních centrech. Disponují totiž
velkým potenciálem volného času. Tato forma nakupování se tak pro
ně může stát důležitou součástí jejich jinak se stále omezujících životních aktivit. Zejména pokud časová ztráta a nároky na cestování budou
náležitě vykompenzovány výhodami nabídky, v prvé řadě její ekonomickou, cenovou stránkou.
Ad 5. Využívání elektronického obchodování bude u nás oproti vyspělejším
zemím dlouhodobější záležitostí. Přichází do úvahy především u mladších generací a pouze u některých oblastí prodeje zboží a služeb.
Ad 6. Uvažované tendence mohou být místně značně odlišné. Zejména je
třeba počítat s horší sociálně-ekonomickou situací obyvatel příhraničních oblastí severních Čech a severní i jižní Moravy.
Ad 7. K současným projevům pasivní náplně volného času včetně nezdravého stravování nepochybně přispívá také trend trávení volných dnů
v nákupních centrech a z toho plynoucího nepřiměřeného (nepotřebného) nakupování. Proto by snahám o prosazování zdravého životního
stylu měla odpovídat také nabídka zboží (včetně potravin) i služeb.
Je nepochybné, že uvedených sedm hlavních, a tudíž také značně obecných důsledků proměn současného životního stylu, jež se mohou promítnout do chování a rozhodování našich zákazníků, bude mít obsahově, místně i časově odlišné konkrétní
podoby.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL?
Za zdravý životní styl lze považovat cílevědomé udržování dobré tělesné i psychické
kondice, péči o ochranu a upevňování zdraví organizmu a provozování nejrůznějších
zdraví prospěšných aktivit. Měl by jedinci zajistit udržení dobrého zdravotního
stavu. V tomto směru je nepochybně důležitým předpokladem a zároveň i součástí
těchto snah také zdravá výživa. Představuje přiměřené a vyvážené množství lidskému organizmu potřebných a prospěšných základních živin, jako jsou sacharidy,
tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály a v neposlední řadě také voda.
Zdraví a zdravý životní styl patří v naší zemi dlouhodobě k nejvíce preferovaným
životním hodnotám; je na druhém místě hned za výše uvedeným životem s rodinou
a pro rodinu.
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Nabízí se však otázka, nakolik těmto slovním vyjádřením odpovídají také změny
v chování lidí? Verbální preference (softdata) zdravého životního stylu jsme prověřili statistickými harddaty Českého statistického úřadu o skutečném spotřebním
chování obyvatel. Provedená analýza dostupných empirických údajů o každodenní
spotřebě potravin, nápojů a cigaret tendenci ke zdravému životnímu stylu nijak
neprokázala. Obdobně jako v případě výše zmíněného rodinného života projevuje
se i zde rozpor mezi deklarovanou preferencí této hodnoty a údaji o reálném chování našich spotřebitelů. Jsou sice oblasti jako spotřeba nealkoholických nápojů
a masa, v nichž se projevují změny k lepšímu, ale ve velké většině sledovaných
oblastí (alkoholické nápoje, ovoce a zelenina, jedlé oleje, ryby) nejsou tyto tendence
nijak patrné a jednoznačné. Alarmující zůstává zejména rostoucí spotřeba cigaret.

PIVNÍ LOKÁLNÍ PATRIOTISMUS
Při průzkumech návštěvníků mezinárodního veletrhu pivovarnictví a sladovnictví PIVEX ´92
a PIVEX ´93 jsme se v případě piva setkali se spotřebitelským přístupem, který jsme pracovně označili za pivní lokální patriotismus. Jde o to, že z výsledků obou průzkumů shodně
vyplynulo, že v místě, kde se určité pivo produkuje, se také tato značka více objevovala
v restaurační a prodejní síti. Zvýšená nabídka vedla k jeho rozšířenější konzumaci a nakonec také k větší oblibě.
Avšak tento typ chování u nás působí i v současnosti. Zejména je zřejmé, že při rozhodování zákazníků o nákupu piva hrají důležitější roli než cena takové stránky jako jeho kvalita
(chuť) a nabídka v místě prodeje, což mimo jiné opakovaně potvrzují také výsledky Centra
pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky.
Navíc lokální patriotismus platí u nás nejen v případě piva. Na mezzospolečenské úrovni jej
můžeme spatřit také v nákupních preferencích vína, pekařských, mléčných, masných
a možná i dalších produktů. Na makroúrovni celé České republiky se třeba projevuje
v dominantním postavením značky Vitana, automobilů Škoda, ale také v oblasti služeb.
V bankovnictví je v tomto směru nepochybně příkladem Česká spořitelna, v pojišťovnictví
Česká pojišťovna, mezi rozhlasovými stanicemi zase Český rozhlas Radiožurnál.
V čem můžeme spatřovat kořeny nákupního chování, které označujeme za lokální patriotismus? Předně pramení z historicky dominantního, často monopolního postavení producenta na místním trhu, které se mu u nás podařilo udržet i po vstupu konkurentů, zejména
zahraničních po roce 1990. Zachovat si takovou pozici ovšem není nic samozřejmého
a jednoduchého. Stačí si připomenout třeba v praktických úkolech a na DVD naznačených
řešeních za kapitolou 3 zmiňovaný případ televizní stanice Nova, která velmi rychle
po svém vstupu na trh odsunula Českou televizi na druhou kolej. V každém případě označení „lokální“ je třeba brát velice relativně. Jak je patrné z předchozího odstavce, na mezzoúrovni půjde skutečně o regionální, lokální rozměr, avšak na makroúrovni se může klidně
jednak o celorepublikový jev.
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Hlavně však lokální patriotismus je dalším dokladem významu distribuce pro vytváření
nákupních preferencí zákazníků, kteří dávají přednost takovým produktům, jež jsou nejen
atraktivní, ale především jsou pro ně z hlediska prodeje snadno dostupné.
Konečně do třetice se zde objevují silné psychologické vlivy místní značky, zejména zvyku
a emocionality. Jak uvádí Erik du Plessis, „největší hnací silou je při nákupu značky právě
nakupování ze zvyku“. [4]
Pojem „pivní lokální patriotismus“ se ujal v praxi. Tehdejší předseda Českého svazu malých
nezávislých pivovarů Stanislav Bernard ho považoval za situace na našem trhu, kdy se spojily Prazdroj s Radegastem, za výhodu malých producentů, kteří na rozdíl od tzv. globálních
piv používají tradiční české technologie výroby a dosahují tak specifické chuťové odlišnosti (viz Hospodářské noviny, 4. 8. 1999, s. 14). Podobně Jan Veselý, předseda Českého svazu
pivovarů a sladoven, uvedl: „v naší zemi existuje ... regionální patriotismus k místní značce“.
(Viz Hospodářské noviny, 10.–12. 11. 2000, s. 4 – Na víkend.)

Zmíněný „regionální patriotismus k místní značce“ určitě není výsadou jen České
republiky. Obdobný příklad ze sousedního Rakouska představuje minerálka
Römerquelle.

RÖMERQUELLE – RAKOUSKÁ MINERÁLKA ČÍSLO 1
Značka Römerquelle (Římský pramen), připomínající starověké sídlo Římanů v blízkosti
pramene v lázních Edelstal, představuje nejoblíbenější minerální vodu v Rakousku. Svou
vedoucí pozici buduje již dlouho a velmi systematicky. Její současná komunikační strategie
existuje od roku 1974 a je založena na snaze dosáhnout změn v několika oblastech.
Důležitým faktem je to, že se firmě podařilo změnit vztah veřejnosti k této minerálce.
Zatímco dřív byla minerální voda Römerquelle považována hlavně za produkt pro nemocné a zdůrazňovány byly pouze její léčivé účinky, v roce 1970 se spotřebitelé překvapivě
dověděli o jejím spojení s vitalitou, erotikou a kulinářstvím. Na této trojčlence potom firma
postavila svoji komunikační strategii a vytvořila dodnes používaný slogan: „Belebt die
Sinne“, tj. „Oživuje smysly“.
Od 60. let vzrostla spotřeba minerálních vod v Rakousku patnáctkrát a v roce 1997 dosáhla průměru 76 l na hlavu, což zařadilo Rakousko na šesté místo v Evropě, za Itálii (124 l),
Belgii (105 l), Německo (102 l), Francii (83 l) a Švýcarsko (80 l).
Na úspěchu minerální vody Römerquelle se mimořádnou měrou podílí stálá pozornost inovacím. Lze uvést příklady zavedení 1,5litrové vícekrát použitelné láhve z umělé hmoty.
Vývojem této světové novinky byl pověřen švédský koncern PLM. V roce 1998 byla na trh
uvedena minerálka Pur; je to voda, která vytéká přímo z pramene a neobsahuje oxid uhličitý. Tato minerálka nezatěžuje zažívání, a proto je po ní velká poptávka zejména v nemocnicích.
Další předností firmy je velká pozornost, kterou věnuje životnímu prostředí. Firma nejenže
dodržuje veškeré normativy, ale jde ještě dál, neboť zavedla recyklaci odpadu (skleněných
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střepů ze starých láhví, papíru z kartonů, umělé hmoty z uzávěrů láhví), čistí odpadní vody
ve vlastní, plně biologické čistírně, užívá certifikace podle norem ISO atd.
A konečně do třetice je následování hodná i dlouhodobá a vytrvalá komunikace firmy se
zákazníky. Kromě běžné reklamy v televizi či v rozhlase patří ke specifickým rysům této
firmy i využívání velkoplošných plakátů (billboardů). Je známo, že billboard je v Rakousku
médiem pro mladou a střední generaci, na něž je reklama této firmy zaměřena především.
Již od roku 1980 spolupracuje firma Römerquelle s reklamní agenturou GGK, takže je zajištěna kontinuita, stejná koncepce a dodržování osvědčeného a specifického „rukopisu“.
Například jména značky a slogan se na plakátech objevují ve stále stejném typu písma
a ve stejné barevné kombinaci (zelené písmo na žlutém podkladu). Dlouhodobé a vytrvalé
podtrhávání identity značky spolu s výše uvedenými důrazy na inovace a ekologičnost přivedly Römerquelle mezi nejúspěšnější a vzorové rakouské firmy.

Obr. 17-2: Reklama na billboardu

Příklad Römerquelle je také ukázkou velice časté situace, kdy existuje produkt,
jehož podstatu lze změnit jen velmi málo. Kvalita minerálky je závislá především
na jejím chemickém složení a to je konstantní, což znamená, že sice lze měnit příchuť minerálky či obsah oxidu uhličitého, ale to podstatné, tj. její chemické složení,
měnit nelze, takže minerálka zůstává stále stejná. Navíc pouze odborníci (chemici,
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lékaři) dokáží posoudit míru prospěšnosti a odlišnosti jedné minerální vody od vod
ostatních.
V takové situaci je proto velmi důležité vybudovat náležitý marketingový rámec,
do něhož se produkt umístí a jímž se odliší od konkurenčního. Navíc vytvoří nový
význam pro spotřebitele, z něhož lze učinit potřebu vyššího řádu, tzn. součást určitého životního stylu a symbol skupinové (generační, statusové) příslušnosti.
V případě Römerquelle se marketingový rámec a z něj plynoucí význam pro spotřebitele projevuje v následujících faktorech:

prezentace minerálky jako nápoje povzbuzujícího smyslnost a vitalitu;
pozornost věnovaná obalům a značce;
důraz na dostupnost, distribuci;
dlouhodobá pozornost identitě a image firmy jako ekologicky ohleduplné;
specifický obsah a forma reklamy.
Je nepochybné, že základní fyziologickou potřebu napít se lze uspokojit mnoha
druhy nápojů, minerálka však představuje projev péče o zdraví, snahu o dodržování zdravé výživy a v případě řidičů také respekt k pravidlům silničního provozu.
Tímto širším marketingovým rámcem a následným významem pro spotřebitele
dokázala Römerquelle pokrýt na trhu řadu nových segmentů.

SEGMENTACE ZA TŘI MINUTY?
Současným snem amerických marketingových pracovníků je segmentace za tři minuty.
Zaměření na přesně vymezenou skupinu zákazníků je všeobecně považováno za nejefektivnější způsob marketingové činnosti. Existují statisíce způsobů, jak segmentovat
trh. Bohužel vrcholoví manažeři neznají ty nejlepší a následně i to, který cílový trh je pro
ně marketingově nejvýhodnější. Přitom segmentace trhu patří do běžné nabídky firem
zabývajících se marketingovým výzkumem. Potřebují k tomu soubor zhruba 1000 a více
jednotek, s nimiž provádějí 45 až 90minutový osobní rozhovor o jejich psychografických,
sociografických, demografických a dalších charakteristikách životního stylu. Takový marketingový výzkum zrealizují za tři až pět měsíců a stojí v závislosti na rozsahu souboru,
ale také prestiži konkrétní marketingové firmy 200 000 až 1 200 000 USD. Jenže to je
na marketingové manažery příliš mnoho. Zejména z časového hlediska. Marketingoví
manažeři by potřebovali rozhodovat o trzích co možná nejrychleji, nejlépe včera. Také
finanční prostředky dávají raději na své služební cesty než na pořádné marketingové
výzkumy. Proto je jejich snem segmentace na základě telefonického nebo internetového
dotazování 150 až 300 nakupujících, což by vyšlo levněji a bylo by to i rychlejší. Nejlépe
za tři minuty.
Zdroj: Clancy, K. J. – Krieg, P. C.: Surviving Death Wish Research. Marketing Research, Winter
2001, s. 7–12
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Podstatou segmentace je zefektivnit oslovení a pokrytí trhu. Náklady spojené
s prováděním segmentace se bohatě vrátí tím, že se můžeme obracet pouze
na skupiny zákazníků, u nichž bude mít nabídka největší šance na úspěch.
Zkusme se proto v následujícím závěrečném příkladu zamyslet nad otázkou
17. 5. Kdy a komu nabídnout šicí stroje Husqvarna? Svoji odpověď můžete
následně porovnat s naznačeným řešením na DVD.

KDY A NA KOHO S NOVÝM ŠICÍM STROJEM HUSQVARNA?
Firma Husqvarna byla založena před třemi sty lety ve stejnojmenné vesničce Huskvarna
na břehu jezera Vättern nedaleko města Jönköpingu. Původně byla první švédskou zbrojovkou používající k výrobě mušket přesného odlévání kovů. V té době jako královská
manufaktura obdržela svůj celosvětově známý symbol písmene H s královskou korunkou.
Za tak dlouhou dobu se výrobní program mnohokrát změnil a lze bez nadsázky říci, že
Husqvarna vyráběla v oblasti domácích potřeb kde co – od kuchyňských sporáků, nádobí
a jízdních kol až po televizory, motocykly, motorové pily, sekačky na trávu a šicí stroje.
Široký záběr má přesto mnoho společného – bohaté zkušenosti s přesnou výrobou a důraz
na kvalitu.
Husqvarna AB (akciová společnost) je jednou z mnoha divizí nadnárodního gigantu
Electrolux. V roce 1998 chtěla v České republice představit svoji novinku – šicí stroj Rosa.
Jedná se o špičkový moderní produkt, který je výsledkem mnohaleté práce firemních inženýrů a průmyslových designerů. Vývoj i výroba využily nejmodernějších technologií. I když
je šicí stroj Rosa určen pro domácí použití, jeho technické parametry si v ničem nezadají
s nároky textilního průmyslu. Kromě 30 běžných stehů má i 5 overlokových. Volitelnost
druhu šití stejně jako druhu použitelných materiálů značně ulehčuje švadlenám práci.
Součástí výbavy je i počítač, který kontroluje bezchybné fungování stroje a usnadňuje
komunikaci s ním a opravování chyb.
Již touto základní verzí je šicí stroj Rosa na našem trhu konkurenceschopný vůči dalším
dováženým produktům, jako jsou německé Pfaff a Singer či stroje východoasijské. Oproti
nim má přednost ve vyšší kvalitě zpracování, jednoduchosti a eleganci typického švédského designu při srovnatelné ceně.
Převratnou novinkou je potom přídavná vyšívací jednotka s programem umožňujícím
prakticky neomezené množství stehů a vzorů. Pro technicky méně zdatné uživatele jsou
a dále budou vyvíjeny nové návrhy, jejichž programy lze zakoupit na kartách.
Touto kombinací se Husqvarna odlišuje od zmíněné konkurence i cenově: celková cena
nedosahuje ani 50 tisíc Kč a je ve srovnatelné kategorii oproti konkurenci o téměř 30 tisíc
Kč nižší.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
17.1. Lze princip „lokálního patriotismu“ u nás najít ještě někde jindy než u zmíněného piva?
17.2. Na jaký segment se zaměřuje minerálka Römerquelle?
17.3. Podívejte se na obr. 10-1 a odpovězte na otázku: na které faktory ovlivňující
chování a rozhodování zákazníků se její marketingová komunikace zaměřuje?
17.4. V čem můžeme spatřovat rakouská specifika její marketingové komunikace?
17.5. Kdy a komu nabídnout šicí stroje Husqvarna?
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KAPITOLA 18

Pokrytí trhu
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Podstata a tři způsoby pokrytí trhu.
Ansoffova matice.
Pokrytí trhu představuje rozhodnutí o tom, komu a jakou nabídku vlastně připravíme. Může mít tři podoby. V případě nediferencovaného marketingu firma ignoruje
rozdíly mezi segmenty a všem nabízí stejnou nabídku. Tento postup je možný v případě dostatečně velkého a nenasyceného trhu, který je ovšem zároveň přitažlivý pro
mnoho dalších firem. Vzniklá velká konkurence má za následek nižší zisky.
Druhým případem je diferencovaný marketing. Při něm si firma vybírá několik segmentů a pro každý z nich připraví speciální modifikovanou nabídku. Souhrn
za jednotlivé segmenty potom znamená vyšší objem prodeje, ovšem za cenu vyšších
nákladů. Předně vzrostou náklady na výzkum a vývoj každého modifikovaného
produktu, ale také na jejich výrobu. Každá odlišná nabídka dále vyžaduje různou
propagaci.
Konečně třetí způsob, koncentrovaný marketing, má za cíl získat velký podíl na jednom či několika menších subtrzích (segmentech trhu) nebo mikrotrzích (nikách).
Na rozdíl od předchozích dvou přístupů zde nejde o celý trh, ale o jeho speciálně
vymezenou část, na níž se snažíme získat co nejvýraznější postavení. Vše závisí
na jedinečnosti produktu a na správném výběru segmentu. Koncentrovaný marketing
je vhodný zejména pro menší, začínající firmy s limitovanými finančními zdroji.
Rizika základních strategií pokrytí trhu názorně zobrazuje obrázek 18-1 – Ansoffova
matice.
Pro zjednodušení se zde uvažuje pouze o čtyřech strategiích, vzniklých kombinací dvou
proměnných – trhu a produktu. Relativně nejjednodušší situaci máme v případě, že pronikáme se současným produktem na současný trh. Například chceme zvýšit spotřebu
produktu u našich zákazníků (již nestačí jeden mobilní telefon do domácnosti, ale
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každý člen včetně dětí a prarodičů má mít svůj). Nebo chceme přetáhnout zákazníky
od konkurence (majitele mobilních telefonů od jiného operátora). Tato strategie se
označuje jako pronikání na trh (Market Penetration Strategy). Náročnější situace nastane, když se chceme se stávajícím produktem dostat na nové trhy, získat nové odběratele.
Například se rozhodneme pro export nebo se namísto dosavadní orientace na drobné
zákazníky (domácnosti) zaměříme na organizace (firmy). Tentokrát tedy chceme rozšířit trh (Market Development Strategy). Podobná rizika musíme překonat v situaci, kdy
na současný trh chceme uvést novinku – novou generaci mobilních telefonů. Jedná se
o strategii vývoje produktu (Product Development Strategy). Avšak největší rizika
na nás číhají v posledním uvažovaném případě, kdy přicházíme s novinkou na nové
trhy. Zde se hovoří o strategii diverzifikace (Diversification Strategy).

Obr. 18-1: Ansoffova matice

K rozptýlení značných podnikatelských rizik diverzifikace se v praxi používá některá z následujících tří podob:

Horizontální – rozšiřujeme nabídku o produkty, které jsou k našim dosavadním
blízké (příbuzné) po stránce používaných materiálů, technologie výroby či
odbytu; jak je patrné z následujícího příkladu, IKEA vedle bytového nábytku
nabízí i vybavení kanceláří nebo spolu s nábytkem též bytový textil.

Vertikální – přidáváme produkty, které ve výrobním či distribučním řetězci
našim dosavadním předcházejí nebo na ně navazují; IKEA má vlastní pily
na zpracování dřeva, i dopravní společnost.
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Kapitola 18 – Pokrytí trhu

Laterální znamená zcela nové oblasti podnikání nijak nesouvisející s dosavadní
činností; IKEA zajišťuje také finanční služby, jako jsou bankovnictví a leasing.
K Ansoffově matici se ještě vrátíme na konci kapitoly 21 při řešení příkladu, jak
pěstuje firma McDonald´s vztahy nejmenších zákazníků ke své značce.
Velcí světový producenti leckdy využívají několika způsobů diverzifikace současně. Názorně a detailně bude celý komplexní marketingový přístup k trhu
předveden v následujícím příkladu IKEA. K hlubšímu poznání a pochopení
má přispět i dvanáct otázek na konci kapitoly a na DVD naznačené odpovědi.

ZE SKANDINÁVIE DO CELÉHO SVĚTA
Když v roce 1943 sedmnáctiletý podomní obchodník se zápalkami, vánočními ozdobami
a kancelářskými potřebami Ingvard Kamprad zakládal svoji zásilkovou obchodní společnost, vytvořil pro ni název IKEA. Vznikl ze začátečních písmen jeho jména, příjmení, názvu
rodné farmy Elmtary a blízké jihošvédské vesničky Agunnaryd. Již v roce 1950 rozšířil svůj
sortiment také o jednoduchý nábytek, v roce 1953 uspořádal svou první výstavu nábytku
ve švédském městečku Almhult, v roce 1965 otevřel ve Švédsku svůj první obchod nábytkem.
Dnes je IKEA světoznámou rodinnou firmou, která působí v oblasti prodeje nábytku a bytových doplňků, se 154 obchodními centry a 70 tisíci zaměstnanci ve 42 zemích světa. Kromě
nábytku však IKEA diverzifikuje také do bankovnictví, zahrnuje leasingovou a dopravní
společnost. IKEA, přesněji její průmyslová skupina Swedwood, vlastní řadu pil a továren
v 11 zemích. Hlavně však vyvíjí a navrhuje vlastní produkty, které jsou hromadně vyráběny
1800 dodavateli z celého světa a prodávány výhradně ve vlastní síti obchodních domů.
Základním cílem firmy IKEA je snaha zlepšovat každodenní život „obyčejných lidí“. Proto
užívá slogan: „Co je dobré pro naše zákazníky, je dobré i pro nás.“ Pomocí systému vývoje,
výroby a distribuce dosáhla firma IKEA toho, že dříve nedostupný nábytek si dnes může
dovolit koupit velká část populace.
Zisku dosahuje IKEA maximální efektivitou při zadávání výrobních zakázek, nákupem zboží
ve velkých množstvích a jeho levnou distribucí (včetně umísťování odchodních domů
mimo centra měst).
Nábytek a bytové doplňky firmy IKEA vynikají jednoduchým skandinávským designem, čistými tvary, dlouhotrvající funkčností, životností a vstřícnou cenou. Jak již bylo uvedeno, IKEA
nakupuje produkty od dodavatelů z celého světa. Její nákupčí vyhledávají zkušené výrobce schopné dodávat požadovanou kvalitu za bezkonkurenční cenu. Nároky na kvalitu
a spolehlivost jsou vysoké. Všechny produkty jsou testovány podle přísných norem švédského institutu nábytku. Pokud ve zkoušce neobstojí, jsou buď vyřazeny, nebo dále zdokonalovány.
Pro skandinávské země je typické, že věnují velkou pozornost ekologickým problémům.
Jedná se přitom o celý systém, který začíná výchovou vlastních zaměstnanců a jejich vzděláváním v oblasti ekologie. Jako výrobní materiál se zásadně nepoužívá dřevo z deštných
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Část IV – Nabídka jako komunikace

Prodejní centrum IKEA v Brně
pralesů. Vzácná dřeva (např. gumovníku) pochází výhradně z uměle vysazovaných plantáží. Obaly firmy nejsou
nikdy zhotoveny z PVC a obchodní domy IKEA je navíc
všechny samy sbírají a zajišťují jejich recyklaci. Odpad se
v těchto obchodních domech systematicky třídí a ve výrobě se stále více prosazují recyklované materiály. Tak
například známé katalogy, které jsou vydávány v nákladu
přes 115 milionů výtisků ve 45 vydáních (ve 23 různých
jazycích), jsou tištěny pouze na recyklovaném papíře.
Samostatnou kapitolou je nákup v obchodním domě,
který je zážitkem pro celou rodinu. Děti lze nechat hrát si
v dětských koutcích. Architektonické řešení nutí zákazníka k tomu, aby nejprve prošel
všemi odděleními s vystaveným zbožím a teprve pak se dostal do skladového prostoru,
kde si vybraný nábytek může vyzvednout. Nabízený nábytek je vystaven nikoli v jednotlivých kusech, ale v ucelených souborech v architektonicky řešených pokojích a prostorách.
Samoobslužný nákup v obchodních domech usnadňují nejen již zmíněné a pro firmu
typické katalogy, ale také dokonalé značení všech produktů, a to od názvu, rozměrů
a popisu použitého materiálu přes nároky na údržbu až po jeho cenu. Zákazník si může vše
v klidu prohlédnout, vyzkoušet, osahat a nakonec i odebrat přímo z polic. Nábytek je totiž
balen v plochých, snadno transportovatelných kartonových obalech.
Vlastní transport i montáž nábytku jsou poměrně jednoduché; i tak ale lze za nízký poplatek využít dopravních a montážních služeb firmy. Obdobně si lze nechat ušít i záclony,
závěsy, povlaky apod. Naopak architektonické řešení kanceláří či kuchyní se navrhuje
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Kapitola 18 – Pokrytí trhu
na místě a je bezplatné. Velice vstřícná je také možnost vrátit zboží do 30 dnů, a to bez jakéhokoli vysvětlování a papírování, a přitom dostat své peníze zpět v plné výši.
IKEA se orientuje na zákazníky všech generací, na lidi „mladé duchem“, kteří jsou přístupni
změnám v bydlení, jsou aktivní při zařizování a vybavování svého bytu (sami si nábytek
odvezou, smontují i upraví) a mají ohledy k životnímu prostředí. Cílový trh tedy tvoří vzdělaní lidé, lidé s liberálními kulturními hodnotami, kteří příliš nehledí na statusové symboly.
IKEA je někdy oslovuje jako „mladé lidi každého věku“.
Nemalou pozornost však tato firma věnuje i vlastním zaměstnancům, od nichž očekává
flexibilitu, schopnost nést zodpovědnost, příjemné vystupování, úctu k zákazníkovi
a ochotu pracovat sedm dní v týdnu. IKEA více oceňuje pozitivní přístup a otevřenost než
formální vzdělání či dlouholeté zkušenosti v oboru.
Za pozornost stojí také strategie vstupu IKEA na zahraniční trhy, kterým je pochopitelně
věnována velká pozornost. Po vstupu na geograficky i kulturně příbuzné trhy skandinávských zemí (Norsko v roce 1963 a Dánsko v roce1969) zaměřila IKEA svoji pozornost také
na velké tržní příležitosti ve střední Evropě. Nejprve to bylo v roce 1973 Švýcarsko, následované o rok později Německem. Volba Švýcarska před Německem nebyla náhodná. Před
vstupem na velký německý trh si firma nejprve prakticky vyzkoušela a ověřila svůj postup
na malém, kulturně příbuzném trhu. Tímto způsobem se firma a její zaměstnanci mohli
seznámit s novým prostředím, přizpůsobit mu svoji marketingovou koncepci a připravit
půdu pro následující expanzi. Podobným způsobem pronikala IKEA také na trh severoamerický – nejprve založila obchodní domy v Kanadě a teprve potom expandovala do USA.
Největší obrat má IKEA v Evropě (80 %), v Severní Americe (17 %) a v Asii pouze 3 %. IKEA je
tedy stále především evropskou firmou, která se zaměřuje na co největší rozšiřování trhu.
Nejdůležitějšími regiony podle prodeje jsou Německo (20 %), USA (12 %) a Velká Británie
(13 %). Nejvíce se nakupuje v Číně (15 %), ve Švédsku (12 %) a v Polsku (10 %). Za léta 2001–
2002 dosáhla firma obratu 11 miliard eur. Za rok 2003 navštívilo její obchodní domy
po celém světě 286 milionů zákazníků.
Výrazným prvkem struktury a řízení firmy je decentralizace. Nově otevíraná zastoupení
v jednotlivých zemích dostávají značnou míru samostatnosti. Jejich pracovníci se učí
poznávat místní specifika a co nejlépe na ně reagovat.
V čem je tedy marketingová koncepce IKEA poučná a inspirující? Předně v tom, že se za víc než
půlstoletí existence firmy podařilo vytvořit silnou značku se světovou pozicí v prodeji
nábytku. Tato dlouholetá tradice se přitom promítá i do dodržování základních marketingových principů, jako jsou:
orientace na zákazníky a vstřícnost vůči nim;
velká pozornost je věnována ekonomičnosti i ekologičnosti; dokáže sladit uspokojení
svých zájmů i zájmů klíčových segmentů veřejnosti (stakeholders);
vlastní produkce většinou znamená výběr a kontrolu výrobců, nikoli samotnou výrobu;
produkty vynikají jedinečným designem;
produkty jsou prezentovány v obytných celcích, tedy nikoli jako jednotlivé kusy;
navíc je patrná značná diverzifikace – bytový i kancelářský nábytek, bytové doplňky,
bytový textil, nejrůznější služby, včetně finančních a dopravních;
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síť vlastních prodejen zdůrazňuje identitu firmy, využívá švédských barev modré se
žlutou;

vlastní nákup je společně sdíleným skupinovým zážitkem manželských nebo partnerských dvojic, známých, příbuzných i celých rodin s dětmi;

komunikace se zákazníkem se tradičně opírá o direct marketingový katalog a zprostředkovaná ústní sdělení (WOM) spokojených zákazníků svým přátelům a známým;

vstup na zahraniční trhy představuje přestupování z méně náročných příbuzných teritorií na náročnější a zároveň vždy počítá s adaptací na místní poměry;

Obr. 18-2: Z katalogu IKEA
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v neposlední řadě se jedná o propagaci Švédska a jeho kultury; nejen již zmíněným

používáním národních barev (modrá a žlutá), ale také prezentací švédštiny a švédských autorů v instalovaných dílech (knihy v knihovnách, obrazy na stěnách), oslavami tradičních švédských svátků (Lucie) a nabídkou švédských jídel a nápojů.

Základním komunikačním nástrojem firmy se zákazníky je již zmíněný katalog,
rozdávaný zdarma do poštovních schránek. Obsahuje informace o nabízených pro183
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duktech, ale také o celkové marketingové koncepci firmy (viz obrázek 18-2).
V kapitole 31 bude zařazen mezi nástroje neadresného direct marketingu.
V katalozích na rok 2006 jsou mimo jiné rady, jak nakupovat v IKEA a jak si
tam zakoupit kuchyň. Obojí lze najít na přiloženém DVD.
Také v následujících kapitolách 19 a 20 se k příkladu IKEA ještě vrátíme.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
18.1. Jaké je poslání firmy IKEA?
18.2. Jak se dá charakterizovat podnikatelská koncepce firmy IKEA?
18.3. Jaká je její marketingová strategie?
18.4. Na jaký segment trhu se IKEA zaměřuje?
18.5. Co je charakteristického pro její produkt? Jak ho vytváří, vyrábí a prezentuje?
18.6. Čím jsou charakteristické její ceny? Jak je tvoří a co jí to umožňuje?
18.7. Jakou má IKEA distribuci?
18.8. Jakou má IKEA propagaci?
18.9. Jakou má marketingovou strategii vstupu na zahraniční trhy?
18.10. Jaký má IKEA jednotný vizuální styl?
18.11. Čím je zajímavá podniková identita IKEA?
18.12. Jak se dá charakterizovat její podniková kultura?
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KAPITOLA 19

Tržní pozice
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Co je, jak a z čeho vzniká tržní pozice.
Tržní pozice jako součást komunikace se zákazníkem.
Výsledná tržní pozice (positioning) nabídky firmy je dána tím, jak ji vnímají klíčové skupiny veřejnosti a především zákazníci. Jde o to, jak právě oni vidí a definují
její nejdůležitější vlastnosti a jaké místo jí přisuzují ve svém vědomí ve srovnání
s konkurenční nabídkou. Je tedy zřejmé, že tržní pozice je relativní a neustále se
mění. Proto je důležité, abychom si pozici na trhu dokázali nejprve definovat sami.
Jinak hrozí, že ji vymezí konkurence, což se nám jednak nemusí líbit, a hlavně to
vyvolá zmatek u zákazníků.
Vlastní tvorba tržní pozice vzniká ze znalosti a vyhodnocení tří hlavních oblastí:
1.

zákazníka – z analýzy jeho potřeb a charakteristik, které ústí v již zmíněnou
segmentaci trhu a výběr cílových skupin, ale také ze znalosti toho, jak vidí naši
nabídku ve srovnání s konkurencí;
2. vnitřních zdrojů firmy;
3. analýzy konkurence.
Možných strategií tvorby tržní pozice je opět víc. Kupříkladu vycházejí:

z vícenásobného účelu použití, kdy pracovní židle či stoly IKEA jsou využitelné jak
při zařizování bytu, tak také kancelářských prostor;

ze zvláštní charakteristiky, jako jsou vstřícná cena či proslulý švédský design IKEA;
z rozšířeného použití; například velikost a výška stolu a židlí jsou vhodné
pro celou rodinu, dají se snadno přizpůsobit dětem i dospělým;

ze vztahu ke konkurenci; jsme na trhu nejlepší, číslo jedna, nebo naopak jsme
druzí, ale o to víc se snažíme, či dokonce jsme jen menší firma, která si klientů,
zejména menších, více považuje a věnuje jim individuální péči;
185
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z přesahování své produktové kategorie; například sportovní obuv (botasky) se
stala univerzálně používanou obuví pro každodenní nošení;

ze speciálního použití, jak je známe u některých léků.
V zásadě se celý proces tvorby pozice skládá z těchto tří kroků:
1.

identifikace možných konkurenčních výhod (například nižší cena rychlost
dodávky, větší užitek)

2.

výběr optimálních výhod, případně jedné nejdůležitější;

3.

efektivní komunikace a propagace zvolené pozice; musíme ji tedy zveřejnit, dát
ve všeobecnou známost, aby klíčové skupiny veřejnosti, a zejména zákazníci,
jasně věděli, co od nás a naší nabídky mohou očekávat, co jim oproti konkurenci nabízíme.

Všem musí být zřejmé, že víme, pro koho na trhu jsme a hlavně co pro něj představujeme. V tomto smyslu má tržní pozice nabídky mnoho společného s image celé
organizace. Jak bylo uvedeno na konci předchozí kapitoly v Praktických úkolech
a na DVD naznačených řešeních, jedinečná tržní pozice nabídky IKEA vychází
z její zcela zřetelné podnikové komunikace, zejména v podobě jedinečné identity
a kultury.

SILNÁ DOMÁCÍ POZICE JE VÝCHODISKEM PRO CELOSVĚTOVOU
ORIENTACI
Šéf francouzské automobilky Renault Louis Schweitzer je přesvědčen, že značka aut se pojí
s kulturou země, odkud pochází. Navíc základem úspěchu na celosvětovém trhu je silná
pozice doma. Vlastní-li nyní Renault také japonskou značku Nissan a rumunskou Dacia,
musí pro jednotlivé značky najít vhodné segmenty. Dobrá značka s tradicí může podle
L. Schweitzera zvýšit cenu produktu o 10 až 20 %. Takovou značkou však rozhodně není
Dacia, dokonce ani doma v Rumunsku. Nicméně nový model, který se chystá na rok 2003,
bude určen novým trhům (emerging markets) střední a východní Evropy, kde si ještě střední třída nemůže dovolit automobil západoevropských standardů. Nově se otevírající trhy
považuje L. Schweitzer za velmi perspektivní, tvoří 80 % světového trhu. Ovšem na těchto
trzích je nutné nabízet vůz v cenové hladině 6 000 USD. Nová Dacia by se však neměla stát
konkurentem Renaultu na jeho domácím trhu, neboť chce-li Francouz vůz za 6 000 USD,
koupí si ojetý.
Zdroj: Financial Times, December 8, 1999, s. 148
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
19.1. Vysvětlete významový rozdíl mezi tržní pozicí a tržním podílem.
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KAPITOLA 20

Vypracování
marketingového
mixu
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Význam a podstata marketingového mixu.
Jeho klasická a rozšířená podoba.
Operativní a praktickou konkretizaci marketingového přístupu při vytváření nabídky představuje následné vypracování marketingového mixu. Jde o soubor kontrolovaných marketingových proměnných, které by měly být nastaveny tak, aby produkce firmy byla co nejbližší přáním cílového zákazníka. Marketingový mix tvoří vše,
čím firma může ovlivnit poptávku po své nabídce. Hlavní možnosti nabízejí čtyři
skupiny proměnných označovaných v marketingové literatuře jako 4P: produkt,
cena (price), místo – distribuce (place) a propagace (promotion).
Termín marketingový mix použil poprvé N. H. Borden v roce 1948. Šlo mu o jasné
vyjádření skutečnosti, že marketingové aktivity nelze ve firmě chápat jako pouhou
sumu jednotlivých opatření, nýbrž jako komplexní záležitost, kdy výsledný celek,
má-li být úspěšný, musí být harmonicky propojen. Pro ilustraci své představy použil srovnání s těstem na koláč, kde změna jedné složky (např. cukru) může nejprve
chuť vylepšit, avšak opakované zvýšení dávky hrozí pokažením celého díla.
Marketingový mix tak naznačuje hledání optimálních vzájemných proporcí a relací. Proto jestliže změníme produkt, inovovali jsme jej, mělo by se to promítnout
také do jeho ceny, způsobu distribuce i samotné propagace.
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Každá z těchto proměnných představuje rozsáhlý okruh otázek. Často se v literatuře označují jako další, řekli bychom dílčí mixy – tedy produktový mix, cenový mix,
distribuční mix a propagační (komunikační) mix. V následujících kapitolách si je
probereme detailněji.
Čtyři hlavní oblasti, neboli 4P, tvoří základní, možno říci klasickou podobu marketingového mixu. Kromě toho se však můžeme často setkat také s rozšířeným marketingovým mixem. Jednak někteří autoři, zřejmě aby zdůraznili její význam, zahrnují některou z dílčích složek jako samostatnou další část marketingového mixu.
Kupříkladu se to stává u služeb, kde bývá páté P věnováno lidem (people), vlastním
zaměstnancům organizace, jak si konkrétněji ukážeme v 6. části.
Také Ph. Kotler rozšířil v polovině 80. let marketingový mix v souvislosti se zavedením pojmu megamarketing upozorňujícího na politické stránky marketingového
prostředí hned o dvě další P – první označuje politickou moc (political power)
a druhé formování veřejného mínění (public opinion formation). [1]
Další varianty potom představují specifické podoby, například sociálního marketingu, kde se přidávají hned tři nová „P“:

personál, tedy ti, kteří poskytují nebo dodávají sociální produkt cílovým uživatelům;

prezentace jako viditelné získávání produktu a jeho užití cílovými zákazníky;
proces zahrnující potřebné kroky, jejichž prostřednictvím cíloví zákazníci získávají produkty.
Zůstaňme však u základní, klasické podoby marketingového mixu, plně nám postačí. Uvedené čtyři proměnné musí totiž být ve vzájemném souladu. Jedině tak můžeme komunikovat se zákazníkem, aby správně pochopil naši nabídku. Vezměme si
například soulad mezi produktem a jeho cenou. Pokud je produkt vysoce kvalitní,
musí o tom vypovídat i cena, nebo je nezbytné v marketingové komunikaci vysvětlit a zdůraznit, proč můžeme (například díky nové technologii) tak kvalitní výrobek
nabízet za tak příznivou cenu. Sama o sobě by totiž nízká cena mohla v tomto případě zákazníka mást a vyvolávat v něm pochybnosti. Podobně je tomu i v případě
distribuce, kdy kvalitní produkt by neměli nabízet stánkoví prodejci.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
20.1. Popište marketingový mix IKEA.
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KAPITOLA 21

Produkt
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Co vše považujeme v marketingu za produkt.
Co rozumíme jádrem produktu.
Co tvoří vlastní produkt.
Co to je a jaký má význam rozšířený produkt.
Životní cyklus produktu.
Není náhodou, že v marketingovém mixu začínáme právě produktem. Zejména
jeho jádro totiž musí velice přesně odrážet znalost situace na trhu. Zejména producenti by měli právě tržním chápáním produktu zásadním způsobem reagovat
na potřeby a problémy zákazníků (spotřebitelů). Z hlediska technických a technologických parametrů (výkon, spotřeba, velikost, životnost) mohou být sebevíc přesvědčeni, že překonává veškerou dosavadní nabídku a je kdovíjak skvělý, ale pokud
o něj neprojeví zájem zákazníci, nemá smysl jej vyrábět. V běžném marketingovém
přístupu dbáme na názor zákazníků, představují hlas trhu. Máme-li na něm uspět,
nabízejme v prvé řadě produkty, o které je zájem, i když třeba víme, že jsme schopni dodat novější, vylepšené verze. Prosazovat na trhu inovaci i přes nezájem zákazníků si mohou dovolit kapitálově silné firmy (viz příklad Sony s walkmany v kapitole 14) nebo státem podporované organizace, zejména v oblasti zdravotnické
osvěty, vzdělávání, sociální péče, kultury, životního prostředí či politiky. Mají totiž
dostatek prostředků na propagaci a nejsou tolik existenčně závislé na momentálním
prodeji konkrétního produktu.
V marketingu se za produkt považuje vše, co lze na trhu nabízet k vyvolání zájmu,
k získání pozornosti, ke směně, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost
uspokojit přání a potřeby druhých lidí. Proto sem řadíme jak fyzické předměty
a služby, tak také osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé
další.
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V analytickém pohledu rozlišujeme na produktu následující tři úrovně:
1.

2.

Jádro – obecné vyjádření toho, co zákazníci kupují. Jedná se o základní užitek,
který produkt nabízí a přináší. Například osobní automobil umožňuje zcela
svobodně, pohodlně a rychle cestovat, být nezávislým na hromadné dopravě,
nemuset se fyzicky namáhat chozením pěšky, šlapáním na kole. U luxusního
vozu, podobně jako v případě nabídky dovolené v zahraničí, se dokonce může
jednat o splnění dětského snu či o veřejnou demonstraci dosažené životní
úrovně.
Vlastní, skutečný nebo někdy také reálný produkt potom zahrnuje následujících pět charakteristických stránek:
a.

kvalitu;

b. provedení;
c.

design;

d. značku;
e.
3.

obal.

Rozšířený produkt obsahuje například další nabízené dodatečné služby či výhody pro zákazníky, jako jsou delší záruční lhůty, garanční a pogaranční opravy,
odborná instruktáž, leasing, platba na splátky.

ROZHODUJE ROZŠÍŘENÝ PRODUKT
Motocyklový výrobce Harley-Davidson, jehož tradice sahá do roku 1903, sídlí ve wisconsinském městě Milwaukee. Zatímco poptávka po osobních automobilech v roce 2001
ve Spojených státech stagnovala, prodalo se tam ve stejné době 849 tisíc nových motocyklů, což představuje meziroční nárůst o 20 %. Jen motocyklů se značkou Harley-Davidson
bylo 230 tisíc.
Proto nepřekvapí, že akcie Harley-Davidson patří k nejvýnosnějším cenným papírům
za uplynulých deset let. Od roku 1992 je firma zhodnotila víc než desetinásobně – v březnu
1992 se jedna akcie Harley-Davidson prodávala za 4,3 USD, zatímco nyní za ni musí zájemci zaplatit přes 50 amerických dolarů.
Přitom podle odborníků klíčem tohoto úspěchu není ani tak samotný, byť jedinečný produkt (motocykl), ale spíše jeho další „doplňky“ v podobě dárkových předmětů a módního
oblečení s firemním logem, suvenýry či stejnojmenné kavárny. Na samotný produkt se zde
tedy nabalují další, pro zákazníky významné hodnoty související s životním stylem, s příslušností k subkultuře, s trávením volného času a zábavou vůbec. V zásadě podobné motocykly dokáží vyrobit i další světoznámé značky, jako jsou americká Indian (je dokonce o 3
roky starší než Harley-Davidson, zahájila výrobu již v roce 1900) nebo japonské Honda,
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Suzuki či Kawasaki. Ale co jim chybí a v čem je jedinečnost Harley-Davidson, je právě
významový přesah rozšířeného produktu.
Dnešní určující význam rozšířeného produktu při rozhodování zákazníka je zejména zřejmý v oblasti služeb, jako jsou cestovní ruch, zdravotní péče, veřejná správa, školství a vzdělávání, kultura a umění. Zde je podstatně složitější vyjádřit a přesvědčivě prezentovat jedinečnost vlastního produktu, především jeho kvalitu. Přece jen u běžných výrobků mohou
alespoň někteří zákazníci dát na takové exaktně vyjádřitelné technické parametry, jako
jsou výkon, spotřeba, kapacita či životnost. Ale i zde, jak ukazuje příklad Harley-Davidson,
je dnes nutné poskytovat zákazníkům „něco navíc“. Právě toto „něco navíc“ představuje pro
dnešní zákazníky významnější a rozhodující hodnotu než jinak snadno zaměnitelný vlastní
produkt, který jim dokáží při současné globální převaze nabídky nad poptávkou poskytnout desítky výrobců a obchodníků z celého světa. Marketingově vyspělejší, jako je právě
Harley-Davidson, plně pochopili a využívají takové finty, jako jsou kluby stálých a věrných
zákazníků, příznivců a fanoušků. Podobně jako v případě Bransonovy společnosti Virgin
v kapitole 7 se nesporně jedná o podnikatelsky správně nastartovanou cestu za dosažením
potěšených zákazníků.
Zdroj: Hospodářské noviny, 20. 3. 2002, s. 17 a 20

Pokud máme v rámci jádra produktu ujasněn jeho užitek, jejž by měl produkt poskytovat, lze se následně v rámci samotného vlastního produktu věnovat jeho již zmíněným rozhodujícím marketingovým vlastnostem. Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování pozice na trhu. Jedná se o komplexní kategorii. Obecně
představuje způsobilost plnit své funkce. Zahrnuje takové stránky, jako jsou životnost,
pohotovost, spolehlivost, přesnost, způsob fungování a údržby, materiál apod. V marketingovém pohledu je také kvalita produktu taková, jakou ji vnímá a vidí zákazník.
Ale mnohé mu mohou napovědět certifikáty jakosti jako ISO, Czech Made, Česká
kvalita či pro mladé moravské víno Vinařským fondem udělovaná značka
Svatomartinské, navazující na dávné tradice ukončení sezony zemědělských prací (viz
předposlední příklad na konci kapitoly Světově načasovaná nabídka).
Podobně jako v dalších osmdesáti zemích světa je i u nás za podpory vlády udělována Národní cena České republiky za jakost. Je nejvyšším oceněním za kvalitu.
Vychází z jednotných kritérií Evropské nadace pro management kvality (EFQM).
Kvalita se zde posuzuje komplexně a objektivně ve všech činnostech firmy.
Jiný způsob vyzdvižení kvality svého produktu uplatňuje u nás minerální voda
Magnesia, která si svoji „sílu přírodního hořčíku“ nechala, jak se můžeme dočíst
na zadní straně etikety každé láhve, potvrdit i exkluzivně uděleným „Doporučením
České lékařské komory“, vydaným Vědeckou radou ČLK na základě expertních
posudků – viz obr. 21-1. Podobně Bohemia Chips má na obalech dobrozdání
od Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o tom, že obsažené bramborové lupínky byly usmaženy bez přepalování – viz obr. 21-2.
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Obr. 21-1: Zadní strana etikety Magnesia

Obr. 21-2: Zadní strana obalu Bohemia Chips
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Varianty provedení produktu, kdy vedle základní, výchozí podoby jsou připraveny
také modely vyšší úrovně s dodatečným, nadstandardním vybavením. Zde je nutné
poznat, co z nabídky zákazník chce a kolik je za to ochoten zaplatit, a tyto informace potom konfrontovat s výší nákladů na zajištění těchto dalších požadavků.
Nesporně se jedná o zcela konkrétní projev totální segmentace trhu, jak byla zmíněna v úvodu kapitoly 17. Zároveň individuální přístup přispívá k dosažení potěšených zákazníků.
Design může zabezpečit vyšší funkčnost produktu a zlepšit jeho užitné vlastnosti.
Zejména u nás by měla být designu věnována podstatně větší pozornost. Zatímco
technické parametry našich výrobků jsou v mnoha případech konkurenceschopné,
design zůstává opomíjen, a proto při srovnání se zahraničním zbožím působí často
zastarale až zaostale. Přitom je známo, že právě design může být velice účinnou
konkurenční zbraní v marketingovém přístupu firem (viz příklad IKEA v kapitole
18). Jeho prostřednictvím lze například:

přilákat pozornost veřejnosti a hlavně zákazníků;
zdokonalit výkonnost produktu;
snížit výrobní náklady;
vytvořit velkou konkurenční výhodu na celém trhu.
Design dokáže produkt kvalitativně měnit, zlepšit jeho užitné vlastnosti a hodnotu.
Vhodnější aerodynamický tvar karosérie zvýší bezpečnost osobního automobilu
i jeho rychlost a úspoří pohonné hmoty. Respektování ergonomiky usnadní používání výrobního nástroje. Vybavení a architektonické uspořádání prodejny ulehčí
nakupování zákazníkům, a tak přispívá rovněž k jejich vyšší spokojenosti. Jednotný
vizuální styl a značení cest a ulic zlepší informovanost a orientaci návštěvníků, čímž
přispěje k atraktivnosti a většímu turistickému zájmu o město či území. Práce kostymérů, kadeřníků, maskérů a dalších specialistů vytvoří přitažlivější vizáž osobnosti.
I prostřednictvím designu produkt komunikuje. Třeba tím, jak i bez návodu jsme
okamžitě schopni s ním správně zacházet (pracovat, používat ho). Samotný design
nás totiž navede k tomu, že s produktem budeme manipulovat naprosto přirozeně
a přitom přesně tak, jak je požadováno a jako by to ani jinak než právě tímto způsobem nebylo možné. Podobně ukazatele a značení ve městě umožní i cizincům
pohybovat se zde zcela bez problémů a s přehledem, byť by to byla jejich první zdejší návštěva.
Další důležitou součástí produktu je jeho značka. Tvoří ji jméno (název), znak
(symbol) a barva, případně jejich kombinace. Zejména znak může chybět, neboť
grafickým prvkem je již samotné použití charakteristického písma (logotypu), jak
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bylo možné si v předchozím textu uvědomit u společností IKEA či Baťa. Úlohou
značky je identifikovat výrobek nebo službu a odlišit je od konkurence. Podobně
jako v případě předchozího designu, je také značce u nás věnována poměrně malá
a hlavně nedostatečná pozornost. Přitom, jak tvrdí Erik du Plessis, „nákup není
podnícen reklamou, ale samotnou značkou“ [5].
Historicky sahají kořeny značky až do Starého Egypta. Nazývají se kartuše a jsou
patrné například na monumentálních stavbách faraónů. Výrazným grafickým
prvkem je již samotné použití hieroglyfického písma, jak je vidět na následujícím
obrázku Tutanchamonovy kartuše.

Obr. 21-3: Tutanchamonova kartuše

Z té doby je rovněž známo padělání značky. Proslulý Ramesse II. (1299 – 1232 př.
n. l.) má své kartuše nejen na chrámech, které skutečně postavil, případně po svém
otci dokončil jako například v Karnaku, Luxoru či Abu Simbelu, ale nechal jimi
dodatečně označit také mnohé stavby svých předchůdců. Není tedy divu, že se mu
připisuje více zásluh než jiným faraónům. Lze jej rovněž považovat za průkopníka
propagandy. Na následujícím obrázku jsou vidět sochy Ramesse II. při vstupu
do jeho snad nejznámějšího chrámu v Abu Simbelu, jehož vnitřní výzdoba líčí
Ramessovo vítězství v bitvě u Kadeše. Ve skutečnosti je známo, že tam Chetity
nikdy neporazil. Zato s nimi podepsal historicky první mírovou smlouvu.
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Obr. 21-4: Ramessovy sochy v Abu Simbelu

Značka, podle zkráceného označení jejího charakteristicky specifického typu písma
(logotypu) nazývaná někdy také logo, je, jak již bylo uvedeno, tvořena hlavně jménem (názvem) a symbolickou částí. Jméno představuje součást značky, kterou lze
přečíst a vyslovit. Symbol se vnímá pouze vizuálně, v případě potřeby se dá verbálně opsat jako třeba v následujícím příkladu škodovácký „okřídlený šíp“. Typickým
grafickým výtvorem je jak samotný symbol, tak také již zmíněné písmo – logotyp.

ZNAČKY PŘIPOMÍNAJÍ PŮVOD
Symboly značek známých výrobců automobilů připomínají jejich historické kořeny
a počátky. Bavorská značka BMW vznikla v roce 1916 a představuje roztočenou leteckou
vrtuli, neboť původně se jednalo o firmu vyrábějící motory pro letadla. Barvy modrá a bílá
znázorňují nebe a mraky. Teprve v roce 1923 vyrobila firma BMW první sériový motocykl
a o pět let později zavedla výrobu automobilů.
Francouz André Citroën začal v roce 1901 vyrábět převodová kola. Jejich ozubení ve tvaru
dvojité stříšky je symbolem těchto automobilů dodnes, i když jejich sériovou výrobu zahájil až v roce 1919.
Původ značky mladoboleslavské Škody Auto jasně souvisí se strojírenskou výrobou Emila
Škody v Plzni. Okřídlený šíp symbolizuje od začátku 20. století rozmach a dynamiku jeho
firmy a kulatý otvor přesnost její výroby. Mladoboleslavskou továrnu zařadil E. Škoda pod
svá „plzeňská křídla“ v roce 1925.
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Důležitou složkou značky je rovněž barva, resp. barevná kombinace. Jsou známy
případy, kdy právě odlišné barevné provedení odráží různé právní subjekty, jako je
tomu právě v případě Škody. Původní plzeňská má modrou, zatímco mladoboleslavská, když se v 90. letech minulého století stala součástí koncernu Volkswagen,
přešla na zelenou.
V kapitole 6 byla rovněž zmíněna případná doplňující zvuková stránka. Jak bylo
uvedeno, může znělka (jingle) doprovázet jak podnikovou, tak i produktovou značku.
Konečně právě v případě podnikové značky dochází k jejímu rozšíření o slogan.
Ve zmíněné mladoboleslavské Škodě Auto je vyjádřen stručně a rovnou v angličtině: Simply clever.
Značka by měla být snadno vyslovitelná, poskytovat pozitivní asociace a mít vztah
k doplňujícímu symbolu, jako je tomu například v případě počítačové firmy Apple
a jejího nakousnutého jablka. Základem by však rozhodně měla být jedinečnost,
originalita, což není zrovna případ značky Apple. Vždyť se stejným jménem i symbolem jablka založili Beatles v roce 1968 vlastní gramofonovou společnost, jak je
zmíněno v kapitole 25.
Pro budování značky a její životaschopnost se obecně považují za podstatné následující čtyři aspekty:
1.

diferenciace – značka se musí zřetelně odlišovat od konkurence, být jedinečná;

2.

relevantnost – musí mít pro zákazníka význam, případně význam odpovídající
vlastnostem produktu; např. je vhodnější nazvat osobní automobil Šíp než
Hlemýžď;

3.

prestiž – je závislá na kvalitě produktu, jeho oblibě, ale může být posílena
i cizojazyčným slovem – namísto výše uvedeného Šíp raději Arrow;

4.

znalost – lepší znalostí pochopitelně vynikají zavedené, celosvětově proslulé
značky, jako jsou Coca-Cola, McDonald´s, Marlboro či Nescafé. Jejich známost a věhlas se po desetiletí prakticky nemění.

Podle Leslieho de Chernatony „reprezentuje značka dynamické rozhraní mezi činy
organizace a jejich interpretací zákazníky. Můžeme ji chápat jako soubor funkčních
a emočních hodnot, které slibují určitý jedinečný a příjemný zážitek.“ [6] Zároveň
hned dodává, že „dochází ke směšování pojmu značka (brand) s pojmem „obchodní značka“ (trademark).“ [7] Značka může být právně chráněna, jako je tomu v případě obchodní značky (trademark), nebo se na její reprodukování, používání či
publikování může vztahovat autorské právo.
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Značkování zboží se stalo v poslední době velmi rozšířeným. Vyžaduje sice zvýšené
náklady na obaly a na reklamu, ale na druhé straně zároveň má nemalé přednosti:
a.

značka usnadňuje kupujícímu rozhodování, přitahuje pozornost;

b. značka usnadňuje obchodníkům přehled při objednávání zboží, přispívá k unikátnosti produktu, pěstuje loajalitu zákazníků a umožňuje lepší využití segmentace trhu;
c.

jelikož značka překračuje anonymitu a konkretizuje výrobce a jeho produkt,
přispívá k jeho vyšší a trvalé kvalitě.

Otázka značky se v současnosti stává stále důležitějším prvkem marketingového
řízení. Buduje se loajalita zákazníka vůči značce, posiluje se povědomí, asociuje se
kvalita, hlídá se právnická ochrana. Značku jsme schopni rozkládat na jednotlivé
její složky a u nich sledovat, jaké vyvolávají u zákazníků asociace. Například můžeme srovnávat značky osobních automobilů podle toho, jak zákazníci hodnotí jejich
spolehlivost, flexibilitu, perspektivnost, vůdčí pozici v oboru atd. Díky dekompozici značky na jednotlivé složky jsme dále schopni provést měření její ekonomické
hodnoty a převést ji na cenu.

CENA ZNAČKY
Společnost Interbrand, která je renomovaným, mezinárodně uznávaným expertem
v oblasti oceňování značek, sestavila žebříček 60 nejcennějších, jejichž hodnota přesahuje
miliardu dolarů. První místo získala Coca-Cola, jejíž hodnotu vyčíslila na 83,8 miliardy USD.
Druhé místo obsadila relativně mladá značka Microsoft s cenou 56,7 miliardy USD a třetí
IBM s 43,8 miliardy USD.
Podle značně složitých propočtů (Interbrand v ceně značky mimo jiné zohledňuje očekávané hospodářské výsledky v horizontu nadcházejících pěti let) reprezentuje cena značky
Coca-Cola téměř 60 procent hodnoty společnosti. Samotná značka je tedy cennější než
výrobní závody, distribuční systém a ostatní majetek společnosti dohromady.
„Značky jsou důležitým jměním, se kterým musí společnost nakládat opatrně, protože
značky přidávají hodnotu podlinkovým aktivitám, které se v propagaci obejdou bez sdělovacích prostředků,“ říká Raymond Prerrier, ředitel pro hodnocení značek společnosti
Interbrand. Pro firmu, jako je Coca-Cola, však značka představuje téměř základní podstatu
podnikání.
Nejcennějším značkám jasně vévodí americké. Podle Raymonda Prerriera tomu napomáhá
fakt, že tato oblast má v USA nejdelší tradici a velký americký trh působí jako odrazový
můstek pro většinu globálně aspirujících firem.
„Zavádění nových značek a získávání jejich hodnoty v dobře zavedeném oboru je mnohem
složitější než zavádění nových značek v nových oborech,“ tvrdí Raymond Prerrier. Je zajímavé, že značka panenek Barbie, jež byla oceněna na 3,83 mld. USD, předstihla tak známé
a zavedené značky jako Motorola, Shell nebo Chanel.
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Když zakládal před 30 roky Phil Knight firmu Nike, nechal si vypracovat dnes světoznámé
logo vysokoškolskou studentkou Carolyn Davidsonovou. Za svoji práci obdržela od Knighta
35 USD, přičemž současná hodnota značky činí podle Interbrandu 7,5 miliardy USD.
Zdroj: Hospodářské noviny, 27. 7. 1999, s. 5 a Hospodářské noviny, 20.–22. 9. 2002 s. 17

Značky lze, jak již bylo naznačeno, dělit na podnikové (firemní, organizace, společnosti), které jsou základem jednotného vizuálního stylu, jak bylo včetně praktických
příkladů uvedeno v kapitole 6, a na produktové. V konkrétních případech může
docházet k nejrůznějším kombinacím. Například společnosti Unilever
a Procter&Gamble identifikovaly u pracích přípravků jemné rozdíly v potřebách
spotřebitelů, a aby těmto odlišným segmentům vyhověly, vyvinuly produktové
značky jako Persil, Comfort a Surf (vše od Unilever) a Ariel, Bold, Daz a Tide (vše
od Procter&Gamble). Na obalech samotných produktů se jméno výrobce hledá
těžko. Zcela opačným příkladem je tradiční britská čokoládovna Cadbury a její
značky Cadbury‘s Dairy Milk, Cadbury‘s Fruit & Nut, Cadbury’s Flake nebo
Cadbury’s Milk Tray. Zde je naopak jméno společnosti součástí jména produktu.
Jak píše Leslie de Chernatony, při zdůrazňování jména firmy může nová produktová značka těžit z dobrého jména společnosti, důvěry spotřebitelů a ekonomičtější
marketingové komunikace. Avšak když se neustále uvádějí nové značky využívající
podnikovou značku, může to oslabit vnímání základních přínosů firmy. Zejména
když nastanou u produktové značky nějaké problémy, ohrožuje se tím jméno celé
společnosti. Minimalizování podnikové značky a zaměření na odlišné jméno produktu naopak umožňuje s novými značkami více riskovat, pokrývat další segmenty
trhu a vstupovat i na řadu zcela odlišných trhů. To však vyžaduje větší investice
do komunikačních kampaní, aby se překonala rezervovanost zákazníků vůči neznámým značkám. [8]

BUDOVÁNÍ VZTAHU ZÁKAZNÍKŮ KE ZNAČCE
V důsledku zhoršených výsledků prodeje začal řetězec rychlého občerstvení McDonald´s
mimo jiné nabízet hračky, videokazety, knihy a oděvy pro děti. Pod značkou McKids by se
měly prodávat v maloobchodní síti, nikoli ve vlastních restauracích. Jedná se o prodejny
Wal-Mart a Target. Řada McKids se přitom nemá stát hlavním zdrojem příjmů firmy. Jde
především o budování vztahu zákazníků, zejména těch nejmladších, ke značce McDonald´s.
Navazuje se na již vyzkoušenou a velmi oblíbenou nabídku Happy Meal. Všechny hračky
vyrábí pro McDonald´s renomované firmy jako Hasbro, Mattel, Creative Designs nebo
SpinMaster. Podobně byli osloveni přední výrobci dětského sportovního oblečení. Knihy
a DVD by měly být zábavné, intreaktivní i výchovné. Děti se z nich například dozvědí, jak
žijí jejich vrstevníci v jiných zemích světa.
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McDonald´s však současně mění také svůj produkt. V důsledku četných žalob, že jeho strava způsobuje obezitu, kvůli čemuž rodiče odmítají brát děti do těchto restaurací, rozhodl
se rozšířit sortiment o zdravější jídla, konkrétně se jedná o nový ovocný salát. Na reklamní
kampani se má podílet tenistka Serena Willliamsová. V jiné podobně zaměřené kampani
McDonald´s bude olympijská vítězka v plavání Janet Evansova přesvědčovat, jak je důležitý aktivní životní styl, včetně stravovacích návyků a tělesného cvičení.
Zdroj: Hospodářské noviny 19. 11. 2003 a 25. 3. 2005

Zvláštní pozornost si mezi podnikovými značkami zasluhuje nástup značek maloobchodních (někdy také privátních), které se v posledních letech stále výrazněji prosazují. Jejich význam souvisí s posíleným postavením distributorů na úkor producentů plynoucím z převahy nabídky nad poptávkou. Stejný produkt dokáže dnes
vyrobit spousta domácích i zahraničních firem. Prodejce proto může rozhodovat
o tom, zda a jak je bude nakonec zákazníkům nabízet. Svého silného postavení
na trhu využívá mimo jiné i k tomu, že produktu dá nakonec svoji vlastní značku.
Tento přístup je typický zejména pro supermarkety a hypermarkety. Zatímco
na počátku osmdesátých let minulého století tvořily maloobchodní značky v průměru pouze okolo pětiny jejich obratu, dnes je to již víc než třetina. Jsou však značné rozdíly mezi zeměmi, mezi jednotlivými řetězci i mezi druhy zboží. Nejvíce jsou
maloobchodní značky zastoupeny v USA, Velké Británii, Německu a Francii.
Stoprocentní podíl na celkovém obratu mají privátní značky v obchodních domech
Marks&Spencer, zhruba poloviční v Sainsburry a Tesco a okolo pětiny v Aldi
a Spar. Podle jednotlivých druhů zboží jsou obchodní značky častější u pečiva
a mléčných výrobků než třeba u sladkostí. O maloobchodních značkách je zmínka
také v příkladu francouzské společnosti Carrefour na konci kapitoly 33.
Jak již naznačily výsledky výzkumu vlivu nabídky na nákupní rozhodování domácností v kapitole 10, hraje i u nás značka v tomto směru významnou, i když nikoli
rozhodující roli. Na jedné straně bývá značkové zboží chápáno jako kvalitnější, ale
na druhé straně je jasné, že zejména v oblasti oděvního textilu, nábytku a dalšího
vybavení pro domácnost si i největší světové společnosti nechávají své produkty
vyrábět v nízkonákladových zemích jihovýchodní Asie. A právě tamní výrobci
nemají sebemenší problémy napodobit a použít na své produkty jakoukoli značku,
která tak pomalu ale jistě přestává být zárukou jedinečnosti, původu či kvality. Spíše
má pro své stoupence sociální význam – jako manifestovaná identifikace s určitým
společenstvím (segmentem), jako „odznak“ toho, že jsou „in“, jak bylo patrné
na příkladu motocyklů Harley-Davidson.
Na značku navazuje otázka obalu (packaging), jehož význam v posledních letech
vzrostl natolik, že někdy bývá jako páté „P“ dokonce zahrnován do marketingového
mixu. O vzrůstu úlohy obalu svědčí mimo jiné i to, že zatímco dříve se obal měnil
v průměru po 15 letech, dnes se tempo zrychlilo na každé 2 až 3 roky.
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Základní funkce obalu jsou:
a.

udržet a chránit výrobek, proto také nejdražší materiál na balení je ten, který
nedokáže zabránit poškození, či dokonce zničení produktu;

b. přilákat pozornost veřejnosti a hlavně zákazníků;
c.

charakterizovat produkt, sdělovat jeho složení, zdraví neškodný obsah potravin, kalorickou hodnotu, kvalitu, jak je vidět na obr. 21-1 a 21-2;

d. poskytnout návod k použití;
e.

napomáhat prodeji.

Na dnešních vyspělých trzích často již samotný obal svým vzhledem výrazně
usnadňuje prodej produktu a komunikaci se zákazníkem. Je schopen vyvolat přání
a touhu zákazníka, připomenout mu reklamu na samotný produkt, upoutat jeho
pozornost. Kolikrát si každý z nás koupil věc nikoli kvůli produktu (nápoji, jídlu),
nýbrž proto, že se nám líbil obal, že se nám hodil k dalšímu použití (na pití, uschování drobných věcí). Obal působí na zákazníka dlouhodobě (má často životnost až
několik let), poskytuje mu informace o produktu, o jeho složení, působí vizuálně
a hmatově a hlavně v pravý okamžik – kdy se v prodejně rozhoduje o zakoupení.
V rámci podpory prodeje informuje a obsahuje i to, co dostává zákazník navíc,
zdarma jako dárek. V současnosti je v zahraničí považován za velmi účinný komunikační prostředek, schopný výrazným způsobem odlišit jinak zcela stejné produkty. Výlučnost či exkluzivita samotného produktu je při dnešní konkurenci a přesycenosti nabídky na trhu velmi krátkodobou výhodou. Naopak obal je schopen
poskytnout zákazníkovi něco jedinečného. Jeho význam jako komunikačního prostředku aktuálně podtrhují ekologické problémy s odpadem vůbec. Proto již samotné sdělení o tom, že obal či dokonce další součásti výrobku jsou recyklovatelné, se
stává pro zákazníka z hlediska celospolečenských problémů a hodnot čím dál
závažnějším, zejména v rámci sociálního marketingu.
Důležitou součástí obalu je etiketa, která identifikuje výrobek a označuje stupeň
jeho kvality. Podobně jako v případě obalu, také u etiket je problémem jejich aktualizace, zejména u zavedených výrobků, jak jsme se o tom přesvědčili v případě
nových etiket pro pivovar Starobrno. [2]

NOVÉ ETIKETY PIVOVARU STAROBRNO
Noví majitelé Starobrna se na podzim 1994 pustili do realizace mnoha změn. V neposlední
řadě došlo také na značku, její tržní pozici i celkovou komunikační strategie. Na jaře 1998
byly naše pivovary v důsledku přijetí norem Evropské unie nuceny přejít na nové značení
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lahvového piva. V pivovaru Starobrno pojali tento úkol nikoli formálně jako kosmetickou
úpravu, ale naopak mu věnovali patřičnou pozornost.
Předchozí inovace etiket s novým logem proběhla v pivovaru Starobrno před třemi roky
a byla zdařilá. Jelikož mimo jiné přispěla také k trojnásobnému zvýšení znalosti značky
Starobrno v celé České republice, bylo tentokrát možno na nově připravovaných etiketách
více vyzdvihnout označení jednotlivých druhů piva, a to na úkor značky, která však i tak
zůstává dobře patrná díky svému celkovému designu, který se opírá se o dva typické prvky
Starobrna (tvar hexagonu a obláček se značkou Starobrna). Když v roce 1997 přešly naše
pivovary poněkud diskutabilním způsobem od lahví Euro na nový typ NRW, bylo také třeba
přizpůsobit tvar, zejména krčkové etikety. Konečně s ohledem na výše uvedenou platnost
nového zákona o značení potravin bylo nutné upravit text na všech etiketách.
V rámci realizace těchto úkolů se proto uskutečnil také průzkum názorů a hodnocení
nových etiket samotnými zákazníky. Vlastní šetření proběhlo v květnu 1998 ve dvou fázích.
Předvýzkum byl proveden mezi téměř osmdesáti studenty Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity v Brně. Výsledky ukázaly, že studentům se nové etikety líbily víc než
štítky staré. Jako jejich velkou přednost ohodnotili grafické zpracování a tisk. Jako pozitivní
viděli také informace pro zákazníka a jejich atraktivitu (lákají k nákupu). Naopak za nedostatek označili studenti málo zdůrazněnou značku Starobrno.
Následný vlastní průzkum se uskutečnil v průběhu konání mezinárodního veletrhu PIVEX
v roce 1998. V rámci více než čtyř set standardizovaných osobních rozhovorů s odcházejícími návštěvníky jim tazatelé ukázali etikety Starobrno – staré i nové (viz obr. 21-5 a obr.
21-6).
Více než polovina dotázaných (57 %) si nových etiket na lahvích Starobrna všimla již dříve
v obchodech. Nevšimla si jich pětina (21 %) a téměř stejně velká část (22 %) lahvové pivo
Starobrno nepije nebo nekupuje. Častěji si nových etiket všimli ti, kteří bydlí v Brně (81 %),
a také ti, kteří často nakupují lahvové pivo (77 %).
Nové etikety se líbily víc než staré téměř polovině (46 %) dotázaných. Naopak starým dávala přednost třetina a zbývající pětina se nedokázala rozhodnout, případně jí připadaly stejné.
Konkrétně mají podle názorů dotazovaných nové etikety oproti starým následující přednosti:
celkový dojem (uvedlo 63 %);
grafické zpracování a tisk (73 %);
informace pro zákazníka (43 %);
rozpoznání jednotlivých druhů piva (79 %);
moderní zpracování a design (65 %);
budí dojem, že se jedná o jedno z nejlepších piv České republiky (44 %);
atraktivita lákají k nákupu (64 %).
Nové etikety pivovaru Starobrno tedy nejenže splňují požadované předpisy Evropské unie,
ale jsou i velmi příznivě přijímány také samotnými zákazníky, a to především těmi, kteří žijí
v Brně a blízkém okolí a lahvové pivo značky Starobrno skutečně kupují. Znamená to tedy,
že tyto etikety představují vykročení správným na cestě k vybudování nového image příjemného a přátelského produktu největšího pivovaru jižní Moravy.
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Obr. 21-5: Nové etikety pivovaru Starobrno
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Obr. 21-6: Staré etikety pivovaru Starobrno
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Již jsme si uvedli, že do rozšířeného produktu řadíme širokou oblast služeb, které
podporují prodej. Pro úspěšně vypracovanou nabídku služeb je vhodné znát hierarchii hodnot zákazníků, co je pro ně více či naopak méně důležité. Do nabídky lze
zařadit:
a.

poskytování úvěru a finančních služeb;

b. rychlost dodání a okamžitou montáž;
c.

technické informace a pokyny k obsluze;

d. poprodejní služby, zaškolení, instruktáže, záruční i pozáruční opravy a údržbu.
Právě rozšířený produkt se díky své spojitosti s nástroji podpory prodeje stává podstatným prvkem marketingové komunikace, zejména v dnešních náročných podmínkách globální tržní konkurence.
Velice jednoduchým, ale o to zaručenějším klíčem k úspěchu je vyvinout produkt,
který by se málokdy polámal, nebo když už by se polámal, tak by se dal opravit
s nízkými náklady. Tím se dostáváme k velmi důležité otázce životního cyklu produktu.
Běžně se životní cyklus produktu člení do následujících pěti fází:
1.

vývoj produktu – zahrnuje nalezení a rozvinutí nápadu, zisk je v té době nulový
a naopak s postupující prací (výroba a testování prototypů) jsou náklady
mimořádně vysoké;

2.

jeho uvedení na trh provází pomalý růst prodeje, zisk je stále nulový, zato
náklady zůstávají vysoké;

3.

následný růst souvisí s přijetím produktu na trhu a postupným zvyšováním
prodeje a zisku;

4.

zralost (nebo někdy také maturita) provází zpomalení růstového tempa prodeje v důsledku nasycenosti trhu, vstupu konkurentů, zisk je stabilizovaný a začíná pomalu klesat, naopak rostou náklady na ochranu před konkurenčním produktem, na podporu prodeje a další nástroje propagace;

5.

pokles, závěrečná fáze, kdy prodej a zisk dále klesají.

V praxi nezačíná další inovační fáze až po skončení celého životního cyklu jednoho
produktu, jehož délka i průběh mohou u různých produktů nabývat velice odlišných
podob, nýbrž synchronně zde probíhají minimálně dva cykly. Nejpozději ve fázi zralosti jednoho produktu je již nejvyšší čas vyvíjet a připravovat produkt nový.
Zejména pro malé firmy někdy vyvstává nutnost počkat s novým výrobkem až
na příhodnější dobu, kdy ho velké a silné konkurenční podniky dokáží prosadit
na trhu a dostat do povědomí veřejnosti a zákazníků.
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Proto je velmi důležitou součástí nabídky vedle správného, zacíleného určení zákazníků také načasování (timing) jejich oslovení a představení nové nabídky.

SVĚTOVĚ NAČASOVANÁ NABÍDKA
Příkladem mimořádně úspěšné marketingové koncepce a načasování nabídky je nové
beaujolais. Za relativně krátkou dobu si pod známým sloganem „Beaujolais nouveau est
arrivé“ (Nové beaujolais je tu) získalo punc světové tradice a události typu křesťanských
Velikonoc, Vánoc či Nového roku. Nové beaujolais se na celém světě objevuje pravidelně
každoročně s prvními sekundami po půlnoci třetího čtvrtku v listopadu. V pařížských bistrech je připraven hotový obřad, včetně speciálního menu. Zájemci netrpělivě čekají
na údery hodin a ještě dlouho po půlnoci ochutnávají, hodnotí a zasvěceně diskutují
o novém ročníku.
Oblast mezi Lyonem a Maconem na jihovýchodě Francie na tom byla po druhé světové
válce velmi špatně. Běžným zemědělským plodinám se zde nedaří a ani místní víno nebylo
považováno za nějakou lahůdku. Na vinohradech s rozlohou téměř 23 tisíc hektarů se pěstuje jediná odrůda lehkého, k rychlé spotřebě určeného vína. Hrozny se zásadně sklízí
pouze ručně, aby nedošlo k jejich poškození. Technologie výroby beaujolais je zcela originální a dodává vínu ovocnou příchuť, pružnost a nenapodobitelnou svěžest.
Legenda sice říká, že zájem o beaujolais způsobil slavný francouzský herec Jean Gabin,
když v jedné filmové roli žádal o sklenku právě tohoto vína. Nápodoba hrdiny filmového
plátna a hlavně promyšlená marketingová koncepce udělaly ze třetího čtvrtku v listopadu
každoročně dlouho očekávanou událost. Nejprve v západní Evropě, ale od 80. let také
v Asii i Americe a nakonec i ve východní Evropě. Letecké zásilky s novým beaujolais směřují do 190 zemí světa, včetně České republiky. Jen v roce 1998 se vyvezlo 210 tisíc hl nového
beaujolais, což představovalo nárůst o 30 % oproti roku 1997. Na vývoz šla plná polovina
produkce. Největší zvýšení zájmu zákazníků se projevilo v Japonsku o 177 %, v Belgii
a Lucembursku o 61% a v Nizozemí o 42 %. Hodnota zahraničního prodeje dosáhla 372
milionů franků.
Přestože s mladým vínem zkouší každoročně začátkem listopadu prorazit také například
v Itálii (vino novello), v Rakousku (Heurigen) nebo u nás (Vinařským fondem v roce 2005
nově udělovaná značka Svatomartinské, které se podle tradice poprvé ochutnává na svátek Martina 11. listopadu), nikomu se to nedaří tak dobře jako Francouzům. Přitom, čistě
mezi námi, podle znalců vína není nové beaujolais samo o sobě žádnou senzací a s mnohými našimi víny se nemůže vůbec rovnat. Jenže i u nás dokáže oslovit zákazníky tak, že
jsou ochotni zaplatit za ně až desetkrát víc než za mnohem kvalitnější víno z jižní Moravy.
Určitě je to ve vypracované marketingové koncepci, která spojuje jedinečný image země
původu s produktem (Francie + víno jde k sobě rozhodně lépe než například Anglie + víno,
i když i tam se víno pěstuje a vyrábí) a z vcelku běžného francouzského vína vytváří celosvětově načasovanou atraktivní nabídku. Samozřejmě celá akce je uskutečňována za nemalé
podpory a pomoci státu, který bedlivě dohlíží na její regulérní průběh. Čím víc se blíží datum
příchodu nového beaujolais, tím víc například francoužští celníci kontrolují automobilisty
vyvážející víno. A to, že zde hraje patřičnou roli také bandwagonový efekt a snob-
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ství zákazníků na celém světě, ochotných se zapojit do této atrakce, jen podtrhuje a dokládá její velkolepost.

Obr. 21-7: Světovým úspěchem beaujolais
inspirovaná značka Svatomartinského vína
Po vzoru světového úspěchu francouzského beaujolais uvedlo Vinium Velké Pavlovice (viz
obr. 21-7) spolu s dalšími moravskými producenty první mladé víno ročníku 2005 v ten
správný, tradiční den – tedy 11. 11. v 11 hodin. Navazují tím na dávnou tradici svatomartinských hodů jako oficiálního zakončení zemědělské sezony. Při této příležitosti se pekla svatomartinská husa a k ní se poprvé ochutnalo mladé víno.
O tom, že se jedná o úspěšný marketingový tah, svědčí zájem zákazníků a především nárůst
prodeje. Moravští vinaři prodali 181 000 kusů Svatomartinského vína, jen Vinium Velké
Pavlovice 41 000 kusů oproti 1 500 kusů mladého vína pod označením JUVENALE rok předtím.

CO VÁM TO PŘIPOMÍNÁ?
Na kurzu Strategického marketingového plánování na Wisconsinské univerzitě v Madisonu
jsme společně s manažery z celých Spojených států řešili i následující úlohu. Uvědomil
jsem si, jak jsou při řešení problémů zvyklí hledat analogie z jiných případů, brát si z nich
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poučení a inspirovat se minulými zkušenostmi z jiných oblastí a jiných firem. Dříve než
začnete odpovídat na praktické úkoly 21.1. a 21.2., pokuste se vzpomenout, zda jste se
v předchozí části knihy nesetkali s podobnou situací, jak nakonec dopadla a jaké poučení
z ní vyplynulo.
Ředitelem firmy na výrobu běžecké obuvi je bývalý aktivní maratonec. Původně, když před
20 roky začínal s vlastní podnikatelskou činností, šlo mu o to dokázat vyrobit pro sebe, své
přátele, ale i soupeře lepší, vhodnější obutí pro závodní běh. Tehdy však vyráběl 80 párů
denně, dnes jich dokáže udělat tisíc. Jeho maratonky byly mezi závodníky uznávané a oblíbené. Začátek 90. let byl pro velké firmy ve znamení boomu na trhu sportovní obuvi. Zdálo
se, že je jen otázkou času, kdy z něj bude jeho firma vytlačena. Proto se rozhodl inovovat
výrobu, rozšířit produkci o běžecké boty pro kondiční sportování a o závodní chodecké
boty. Zatímco předtím za celou dobu trvání firmy vyrobil pouze pět typů, nyní chtěl produkovat 11 nových. Navíc testy navrhovaných modelů se nesetkaly s příznivou odezvou
některých špičkových firemních závodníků. Desetina z nich přešla k jiné značce. Někteří
navrhovali návrat k původnímu osvědčenému provedení. Část vedení firmy byla proti
zavádění novinek, rozšiřování sortimentu a vstupu na běžný spotřebitelský trh.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
21.1. Co byste v předchozím příkladu doporučovali: má se firma vrátit k původnímu modelu maratonek?
21.2. Nebo má naopak využít zvýšené poptávky po sportovní obuvi, inovovat
a rozšířit svoji produkci?
21.3. Podívejte se na obr. 21-1 a obr. 21-2. V čem vidíte hlavní význam uvedených
dobrozdání?
21.4. Jestliže se podíváte na obr. 21-5 a 21-6, mělo by vám být okamžitě jasné, proč
jsme při vlastním průzkumu použili techniku osobních standardizovaných
rozhovorů, a nikoli podstatně lacinější a rychlejší telefonické dotazování.
21.5. V čem je rozdílný marketingový přístup francouzského beaujolais oproti
našemu Svatomartinskému?
21.6. Využijte Ansoffovu matici z kapitoly 18 pro zhodnocení příkladu firmy
McDonald´s při budování vztahu nejmenších zákazníků ke své značce.
21. 7. Čím je zajímavý marketingový přístup francouzského beaujolais?
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KAPITOLA 22

Cena
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Cena a tři základní způsoby jejího stanovení.
Využití ceny v marketingové komunikaci.
Obliba tzv. baťovské ceny.
Cena představuje množství peněžních jednotek požadovaných za produkt. Vyjadřuje
aktuální, momentální hodnotu produktu na trhu. Je tedy zřejmé, že není neměnná.
Naopak oproti zejména distribuci, ale i dalším prvkům marketingového mixu, se dá
s cenou pracovat velice pružně. Proto ji lze považovat za důležitý a oblíbený nástroj
komunikace se zákazníkem. Navíc je jediným prvkem marketingového mixu, kterým si firma vytyčuje příjmy. Všechny jeho ostatní složky naopak znamenají výdaje, náklady.
Rozhodování a stanovení ceny ovlivňují faktory interní i externí. Základ interních
faktorů tvoří pochopitelně náklady na vytvoření produktu, na jeho distribuci, prodej i propagaci. Obvykle limitují spodní hranici ceny. Čím jsou nižší, tím může být
také nižší cena. Fixní (režijní) náklady se nemění podle objemu produkce a jsou bez
ohledu na ni stálé. Zahrnují nájemné, mzdy, daně apod. Naopak variabilní náklady,
jako materiál či spotřeba energie, rostou se zvětšujícím se objemem produkce.
Neměli bychom zapomínat, že ani fixní náklady nemusí být zas až tak fixní. Pokud
budovy, sklady či strojní zařízení nepoužíváme, lze je vždy nabídnout k pronájmu,
nebo dokonce k prodeji.
Vedle nákladů jsou v marketingovém pojetí pro stanovení ceny podstatné také cíle
organizace. Kupříkladu strategie zaměřená na přežití firmy, když se dostala do potíží s nevyužitými kapacitami, se silnou konkurencí, se změněnými přáními zákazníků atd., povede ke snižování ceny. Stejně tomu bude v případě strategie zaměřené
na maximalizaci podílu na trhu, kdy nejnižší ceny mohou zajistit nejlepší postavení
na trhu bez ohledu na výši zisku.
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Naopak jeho maximalizace, představující často strategii upřednostnění momentálního finančního efektu před dlouhodobou prosperitou, staví na vyšších cenách,
na jedinečnosti a bezkonkurenčnosti produktu. Podobně orientace na kvalitu, kdy
vysoká cena pokrývá zvýšené náklady na lepší suroviny, na náročnější výrobní technologie, na nezbytný výzkum a vývoj, na jedinečný design.
Někdy již samotná cena vypovídá o hlavních cílech a záměrech firmy. Například
nízkou cenou bráníme vstupu konkurence na trh. Snížením ceny chceme získat
nové zákazníky. Cenou jednoho produktu podporujeme prodej další nabídky.
V marketingu vycházíme z toho, že cena není pouze výsledkem kdovíjak sofistikovaného ekonomického kalkulu, ale pro její úspěšnou realizaci na trhu je mnohdy
podstatnější to, jak ji vnímá zákazník. Podobně jako v případě produktu či dalších
složek marketingového mixu je právě jeho náhled rozhodující. Proto také tvorba
ceny začíná v marketingu analýzou zákazníkových potřeb a jeho představ o hodnotě produktu a ceně, kterou je za něj ochoten zaplatit.
V každém případě však její určování není ničím jednoduchým. Stačí si uvědomit,
že známá nepřímá úměra (čím více roste cena, tím rychleji klesá poptávka) neplatí
vždy. Kupříkladu u prestižního zboží po určitou míru může být růst ceny chápán
jako důkaz kvalitnějšího či žádanějšího produktu, takže i poptávka po něm se zvýší.
Teprve růst ceny přes zmíněnou hranici by mohl znamenat obrat a projevit se
poklesem zájmu zákazníků.
Pokud se při malých změnách ceny poptávka prakticky nemění, hovoříme
o nepružné (neelastické) poptávce. Naopak pokud poptávka na změny ceny reaguje, říkáme, že je pružná (elastická). Neelastickou poptávku představují produkty
unikátní, vyznačující se vysokou kvalitou, prestiží, exkluzivitou nebo naopak produkty představující pro zákazníka v podstatě zanedbatelný výdaj, jako je tomu
v případě zápalek.
Výhodou elastické poptávky je to, že pokud snížíme cenu produktu, může zvýšená
poptávka dokonce přinést celkově větší objem prodeje a nakonec zisku. Vysoké
ceny a vysoký zisk lákají na trh další konkurenty, kdežto naopak nízké ceny a nízké
zisky je odrazují. Proto jednou z podstatných úloh marketingového informačního
systému je soustavný přehled o konkurenci, zejména o její nabídce a o jejích cenách.
Praxe používá v zásadě některý z následujících tří základních postupů určování
ceny, jež lze podle začátečních písmen anglických názvů zkráceně označit za „3C“:
1.

Přístup založený na nákladech (cost function) je sice nejběžnější, ale z marketingového hlediska je naprosto nelogický. Jeho jediným ospravedlněním je fakt,
že snáz jsme schopni vyčíslit výši nákladů než cenu. Příkladem je postup založený na přirážce, kdy k celkovým sečteným nákladům produktu připočítáme
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standardní podíl (například 10 %). Výpočet je velmi jednoduchý. Výše podílu
však bývá v závislosti na konkrétním produktu různá. U zboží denní spotřeby
(potraviny) bývá nižší, u zboží dlouhodobé spotřeby (elektronika) naopak
vyšší. Tak tomu bývá také v případech sezonního zboží spojeného s rizikem
neprodejnosti nebo u speciálního zboží náročného na skladování a manipulaci. Jiný případ představuje tzv. analýza nulového bodu (bod zvratu), při němž
hledáme cenu, která dokáže docílit nulového, rovnovážného bodu, v němž se
konečně výnosy za vypočtené množství prodaných výrobků vyrovnají celkovým dosavadním nákladům.
2.

Přístup podle konkurence (competitors´ prices) vychází z běžné tržní ceny
obdobné konkurenční nabídky. Zejména menší, začínající firmy se řídí cenami
vedoucích firem. Podobně je tomu v případě výběrových řízení, když se podnik uchází třeba o veřejnou zakázku. Zde se cena může stát jedním z určujících
faktorů, ne-li rovnou rozhodujícím, což může vést k tomu, že se hledí víc
na předpokládanou cenu soupeřů, konkurenčních uchazečů než na vlastní
náklady.

3.

Přístup orientovaný na zákazníka (customers´ demand schedule) spočívá v tom,
že se cena stanoví na základě hodnoty, kterou produktu přisuzuje sám zákazník.
Zejména v případech, kdy je odběratelem stát nebo státní organizace, bývá výše
ceny předem stanovena. V praxi není neobvyklé přistoupit u prestižního zákazníka opět na cenu nepokrývající náklady. Chápe se jako investice do budoucna,
jako snaha o posílení image organizace. Na první pohled se může zdát zavádějící
ptát se na cenu produktu zákazníků. Producenti i distributoři se mohou z nezkušenosti obávat, že zákazníci nejsou k něčemu takovému ani dost objektivní, natož
kompetentní. Že se jedná o zbytečný předsudek, nám dokazují jak četné příklady
z vlastních výzkumů, tak především následující ukázka.

CENA PODLE ZÁKAZNÍKA
Kolik stojí noc v pokoji, jídlo v hotelovém restaurantu nebo pití v baru? Vedení hotelu
Nagaya Castle v japonské Nagaye (270 km západně od Tokia) oznámilo, že nechá na svých
zákaznících, ať si určují ceny v jeho restauracích a barech sami. Přesto očekává zisky.
Experiment s přibližně 500 hosty ukázal, že výsledek odpovídá asi desetiprocentní slevě.
Novinka však přilákala více zákazníků, než by to dokázala sleva.
Zdroj: Hospodářské noviny, 1. 10. 1997

Zákazníci vnímají cenu nejen ve vztahu k hodnotě produktu, ale pochopitelně také
vůči jejímu pohybu. Často jsou jejich reakce odlišné od představ producentů a distributorů. Kupříkladu snižování ceny může být chápáno jako projev nižší kvality
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produktů; může získat podíl na trhu, ale nikoli věrnost, neboť zákazníci se následně
přesunou k jiné firmě, která zavede na trh levnější produkt. Rovněž bývá bráno jako
signál, že producent připravuje nový model, že se produkt špatně prodává a cena
bude muset ještě dále klesat.
Podobně zvyšování ceny způsobuje nadměrná poptávka nebo předpokládaný růst
nákladů (anticipační tvorba ceny), ale ze strany zákazníků se chápe třeba jako
důkaz poptávky po produktu, resp. nabývání stále vyšší hodnoty, takže cena nejspíš
půjde ještě více nahoru.
Zákazníci neberou změny cen jednoznačně. Je známo, že v případě průmyslového
zboží (business-to-business) nejsou tolik citliví na cenu, ale více jim záleží na spolehlivosti a znalosti dodavatele. Riskovat problémy s novým partnerem se obvykle
nevyplácí – ani přes deklarovanou cenovou výhodnost jeho nabídky.
Kromě již uvedených tří běžných pojetí se v praxi často setkáváme s přístupem nadsazení ceny (někdy se také hovoří o sbírání smetany), kdy se začne vysoko a postupně se zlevňuje, například v důsledku vstupu dalších konkurentů, jak je možné běžně
vidět při zavádění zejména elektrotechnických (osobních počítačů, videorekordérů,
mobilních telefonů) či farmaceutických novinek na trh.

PŘÍJMY VÝROBCŮ LÉKŮ KLESAJÍ
Výrobcům léků klesnou v roce 2007 příjmy o zhruba 80 mld. dolarů. Některé jejich bestsellery totiž ztratí v příštích třech letech patentovou ochranu. Z této situace těží zejména
výrobci generik, tedy levnějších verzí originálních přípravků. Tyto kopie se prodávají v průměru o 30 % levněji, protože při jejich výrobě odpadají náklady na výzkum, které běžně
dosahují 800 milionů eur. V prvních měsících od uvedení generik na trh se výrobcům
patentových přípravků snižuje obrat dokonce až o 80 %. Tyto prostředky potom chybí při
výzkumu a vývoji novinek.
Výrobce poškozuje stále více také prodej léčiv po Internetu. Využívají jej zejména
Američané při nákupech v kanadských internetových lékárnách. Lék na předpis koupený
v Kanadě vyjde díky cenovým regulacím zhruba o polovinu levněji než v USA. Američané
nakoupili v roce 2003 v Kanadě přes Internet léky v hodnotě 1,1 mld. dolarů.
Zdroj: Hospodářské noviny 16. 3. 2004

Obvyklá v USA je také vztahová cena (relationship pricing), kdy speciálním zákazníkům „dělám“ speciální cenu. U nás se v této souvislosti používá označení „mimoceníková“ cena. Zejména v oblasti komunikační a výpočetní elektrotechniky se
setkáváme s firmami, které chtějí využívat nikoli konečných cen pro maloobchodní
zákazníky (koncové uživatele, end user – EU), ale výhodnějších cen pro dealery.
Jsou takto registrováni a v živnostenském listě mají činnost „nákup za účelem dal214

KE0630.indd 214

21.7.2011 14:45:54

Kapitola 22 – Cena
šího prodeje“, jenže takto výhodně nakoupené produkty již dále neprodávají, ale
mají je pro vlastní spotřebu. Snadno se poznají, neboť objemy jejich nákupů jsou
v porovnání s opravdovými dealery výrazně nižší. Ti by se naopak měli, zejména
v závislosti na jejich objemech nákupu, dále zvýhodnit právě těmito mimoceníkovými cenami.
Dalším příkladem specifické ceny je darovací cena. Vyjadřuje a oceňuje přínos obdarovaného. Jak uvidíme v kapitole 30 na obr. 30-3, lze ji použít především v marketingové komunikaci, konkrétně ve sponzoringu nebo v podpoře prodeje. Její horní hranice může být mimořádně vysoká, neboť se neočekává, že by byla uhrazena. Není to
prodejní cena, ale čistě nástroj komunikace. Jedná se o dar, takže čím bude darovací
cena vyšší, tím příznivěji na obdarovaného zapůsobí a tím více jej potěší.
Rozdílný význam ceny se projevuje také v závislosti na životním cyklu produktu.
Jeho zavedení na trh je určeno nadšencům, kteří nehledí na cenu. Musí mít novinku, ať stojí co stojí. Osobními propagátory, doporučovateli (WOM) se však pro převážnou většinu populace stávají až následující zkušenější, méně zbrklí zájemci.
Většina si kupuje produkt teprve ve fázi jeho zralosti – tedy v době, kdy jsou známy
zkušenosti s jeho používáním, kdy jej na trh dodávají nejen inovátoři, ale za podstatně nižší ceny také imitátoři. Právě zde již je zákazník cenově citlivější a pozornější při výběru nabídky.
Důležitým kritériem pro stanovení ceny je poměr mezi výhodami, které produkt
přináší, a výší požadované ceny. V obou případech jde opět o to, jak jsou obě strany
(tedy výhody i cena) vnímány zákazníkem. Pokud jsou v rovnováze, mohou být obě
strany (zákazníci i prodejci) spokojeni. Je-li cena nižší než výhody, hrozí nebezpečí
podcenění produktu. Konečně v opačném případě je produkt předražený.
Prodejní problém stanovení ceny spočívá nikoli v určení hladiny, kterou je zákazník
ochoten zaplatit, ale v tom, nakolik cena odpovídá celkové hodnotě produktu, kterou zákazníkovi poskytuje. Proto jedním z dalších postupů stanovení ceny je analýza váhy důležitosti produktu a jeho jednotlivých složek. Jedná se o dekompozici
vlastností (například spolehlivost, operativní služba, známost značky, zvláštní charakteristiky), jimž je přidělena váha. Potom zákazníci bodují úroveň vlastností různých konkurenčních produktů. Znásobením a sumarizací nakonec dostaneme ekonomické hodnoty jako poměry indexů hodnot a ceny srovnávaných produktů.

CENA JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM
Předně nás musí i v případě ceny zajímat, jak již bylo několikrát zdůrazněno, názor
a pohled zákazníka. Tento pro marketing základní přístup platí bez výjimky také
215
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tentokrát. Proto má smysl zjišťovat, jakou hodnotu zákazník produktu připisuje, jak
hodnotí a oceňuje jeho přednosti, jak je pro něj důležitý užitek, který mu přináší.
Pochopitelně máme vyhráno, pokud dojde ke konsenzu mezi jeho vyjádřením ceny
a tím, jak jsme ji nejen s ohledem na náklady chtěli stanovit sami. I tak bychom však
měli této příznivé situace využít v další komunikaci se zákazníkem. Například neopomenout zdůraznit, že se jedná o skutečně „příznivou, přijatelnou, vstřícnou,
rozumnou“ cenu.
Horší je to v případě, kdy cena vychází vyšší, než jakou by chtěli zákazníci. Ale i zde
je možné dále marketingově jednat. Předně věcnými a konkrétními argumenty
upozornit na mimořádné parametry produktu, jako jsou vyšší užitná hodnota, delší
životnost, rozšířený servis apod. Nikdy bychom však neměli sklouznout do „interních“ důvodů, jaké představují dejme tomu vysoké mzdy zaměstnanců, energetická
náročnost či nejrůznější další poplatky. Ty v zásadě zákazníka nemusí zajímat,
i když si lze představit vyspělejšího spotřebitele, který si dokáže uvědomit širší souvislosti než jen svoji peněženku. Je nepochybné, že obhájci vševědoucnosti trhu
neradi slyší o vyšších zájmech, hodnotách a cílech, než jaké představují ekonomické
kategorie zisku, rentability či obratu. Skutečně však stačí, aby se zákazník rozhodoval pouze na základě ceny na trhu a nebral přitom v potaz například takové souvislosti a provázanosti jako to, zda produkt neobsahuje zdraví škodlivé látky, zda elektrická energie byla vyrobena v neodsířené elektrárně nebo zda upřednostněním
zahraničních brambor nepoškozuje domácí zemědělce, kteří potom následně nebudou zase schopni odebírat a platit za jeho produkty?
Další možnosti marketingové komunikace by za dané situace představovaly také speciální platební podmínky, protiúčet (či vůbec protislužba), leasing, rozšíření servisních výhod, zapůjčení produktu s možností jeho vyzkoušení, vrácení zpět bez jakýchkoli poplatků a mnohé další vstřícné kroky, jimiž projevujeme snahu a zájem se
domluvit se zákazníkem a najít společně přijatelné řešení. Naznačené výhody byly
v předchozí kapitole součástí rozšířeného produktu. V rámci marketingové komunikace je potom řadíme do podpory prodeje, o níž bude pojednáno v kapitole 27.
Určit cenu produktu rozhodně není nic jednoduchého. Na druhé straně bychom si
neměli celý problém zjednodušovat na pouhou kalkulaci nákladů nebo návratnosti
investic. Z pohledu zákazníka, který, jak víme, je v marketingovém pojetí rozhodující, představuje otázka našich nákladů naprosto nepodstatnou a pro něj zcela nezajímavou záležitost. Podobně jako vlastní technologii výroby produktu jsme zvyklí
chápat jako „výrobní tajemství“, tak také náklady jsou v zásadě jakýmsi „ekonomickým tajemstvím“, za jak moc nebo naopak málo jsme schopni realizovat produkci,
a je to koneckonců čistě interní problém. Tak jako se zákazníkovi nechlubíme,
s jakým ziskem či marží mu produkt prodáváme, stejně tak ho neobtěžujme
s náklady.
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Pokud se tedy už musíme v důsledku nedostatku lepších argumentů uchylovat
k využití výše nákladů pro zdůvodnění vyšší ceny, měl by to být nanejvýš jen doplněk k daleko zásadnějším přednostem, jaké nabízí například „vyšší užitná hodnota
za vyšší cenu“, nebo apel na obecnější, všelidské hodnoty – „lepší a nákladnější, ale
vhodnější z ekologického hlediska“, „zaplatíme více, aby naše děti na to doplatily
méně“.
V pojetí marketingové komunikace by tedy cena měla v prvé řadě odrážet hlediska:

Potřebnosti, užitečnosti produktu, neboli nakolik obecně produkt odpovídá
potřebě zákazníka, jak ji dokáže uspokojit a jak je tato potřeba na trhu aktuálně
rozšířená. Například víme, že v horkých letních měsících je spotřeba nápojů
vyšší než třeba v zimě, ale v případě šampaňského je to naopak období vánočních a novoročních svátků, zejména Silvestr, kdy poptávka po něm dosahuje
maxima.

Hodnoty produktu, jeho konkrétní parametry, jako jsou kvalita, provedení,
design, značka, nadstardartní služby, zejména v porovnání s konkurenční nabídkou. Takto například postupujeme při výběru automobilu, kdy při rozhodování
srovnáváme širokou paletu nabídky domácích i zahraničních výrobců.

Dostupnosti produktu, nejen obecně jako poměru mezi nabídkou a poptávkou
na trhu, ale také konkrétní řešení jeho distribuce v podobě prodejní sítě.

Kupních (finančních) možností zákazníka, zejména pokud je pro nás z hlediska
celkové marketingové strategie významný, klíčový. Musíme tedy vědět, na co má
nebo nemá, kolik může nebo je ochoten za produkt vynaložit a jak moc nám
právě na tomto partnerovi záleží.

Cenových strategií konkurentů, jejichž znalost nám umožní přesněji formulovat
vlastní přístup. Například vyšší cenou oproti konkurenci mohu podtrhnout fakt,
že hodnota našeho produktu je „skutečně“ vyšší než jejich, že přicházíme
s něčím zcela novým. Naopak pokud stanovíme nižší cenu, než má konkurence,
bude to nepochybný signál k souboji, případně dokonce k cenové válce na trhu.

Vlastní marketingové strategie, vyjadřující „co chceme na trhu“, zda bleskový
úspěch nebo dlouhodobou působnost. U nás bohužel stále převládá snaha
o maximálně rychlé a maximálně vysoké zisky.

Makrospolečenského významu produktu, odrážejícího obecnější přínos v podobě
ekologičnosti, sociální dostupnosti, obecné prospěšnosti, vyšší bezpečnosti
a ochrany zdraví, jak je typické pro sociální marketing.
Právě přílišné a jednostranné akcentování zisku při stanovování ceny je nepochybně v naší současné praxi pramenem mnohých problémů a nedorozumění. Někdy
dokonce již samotná pojetí marketingu zdůrazňují, že zisk by měl být cílem veškeré
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činnosti firmy. Poněkud se zde přehlíží skutečnost, že v konkrétních podmínkách
nemusí být zisk zdaleka cílem nejdůležitějším, natož potom jediným. Především
v oblastech, jaké představují kultura, věda, školství a vzdělávání, zdravotnictví či
sociální péče, může být určující již jejich samotná činnost a její výsledky přinášející
zúčastněným, veřejnosti i celé společnosti vyšší hodnoty (například v podobě jedinečných zážitků, zdraví obyvatelstva, jeho vzdělanosti, nových objevů a poznatků či
zachování kulturních tradic) než finančně vyjádřený zisk.
Proto bychom neměli přehlížet fakt, že na trhu působí instituce, jejichž marketingová strategie nemusí být vůbec vázána na dosažení zisku, i když v našem současném zjednodušeném a méně přesném právním pohledu jsme nuceni je kvůli absenci vhodnějších kategorií řadit mezi tzv. ziskové organizace. Jelikož zisku fakticky
nedosahují, neměl by ani ovlivňovat výši jejich cen.
V rámci marketingové komunikace se zákazníkem nemusí být zvláštností přístup,
kdy cena za produkt bude vycházet nikoli z nákladů, nýbrž, jak již bylo uvedeno,
naopak z výše prostředků, které je zákazník schopen a ochoten za daný produkt
uhradit. Zejména pokud se jedná o zákazníka, na kterém nám z jistých důvodů
záleží, můžeme vyjít z jeho disponibilních prostředků a nabídka a realizace prodeje
potom budou hledáním maximálně možného v rámci stanovených podmínek.
Jednalo by se tedy o posun tradiční argumentace „za málo peněz málo muziky“.
Kvantitativně by náš přístup skutečně mohl přinést méně „písniček“, ale z pohledu
zákazníka by to naopak kvalitativně mohlo být víc, jelikož by se jednalo o ty „podstatné a správné melodie a rytmy“.
Tím jsme se vůbec dostali k otázce neujasněných kvantitativních hodnocení zisku,
jež neblaze působí na stanovení ceny. Kdo dokáže skutečně exaktně argumentovat
a zdůvodnit, kdy je výše zisku „dostatečná/přiměřená“ nebo naopak „nedostatečná/
nepřiměřená“? Navíc ani celková cena se nedá na rozdíl například od fyzikálních
jevů jednoznačně a exaktně vyjádřit, chcete-li ji změřit, i když se tak svojí číselnou
podobou zdánlivě tváří. Dokonce i v případě centrálně řízené ekonomiky nemá
absolutní charakter. Ani tam není jednoznačným, jednou provždy a pro všechny
platným dogmatem. Proč ji tedy nepoužívat v marketingovém pojetí jako jeden
z nástrojů komunikace se zákazníkem? Názorným a dodnes úspěšně fungujícím
příkladem tohoto přístupu je tzv. „baťovská cena“, která oproti běžným zvyklostem
nezaokrouhluje konečnou sumu na celé, dobře počitatelné, „kulaté“ částky s nulami
na konci, nýbrž naopak vždy v příslušných nižších řádech se zastaví „pouze“
na devítkách, čímž zůstává jakoby v cenové kategorii „o stupínek nižší“. Zároveň ji
lze chápat jako konkrétní důkaz vstřícného přístupu k zákazníkovi, jako snahu jej
potěšit.
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Víme sice, že cena dokáže ovlivnit poptávku, ale na druhé straně máme často tendenci s ní zacházet jako s velice rigorózní až rigidní složkou obchodních jednání.
Její stálost a neměnnost má být chápána jako důkaz objektivity či spravedlnosti
našeho přístupu, v němž chceme měřit všem stejně.
Ve skutečnosti však cena vůbec není bůhvíjakou objektivní daností. Má sice své
objektivnější stránky, vyplývající z legislativních předpisů, z poptávky, z nákladů,
ale podobně jako v dalších otázkách našeho rozhodování a jednání zůstává i zde
v rámci těchto daností ještě dost prostoru pro subjektivní přístupy a iracionální
principy, a to jak na straně prodávajícího, tak i na straně zákazníka. Jak jinak označit známou skutečnost, že například v oblasti prodeje parfémů a kosmetických či
léčebných přípravků sotva pochodíte při stanovení ceny s nízkými částkami a úvahami o vztazích mezi cenou a náklady produktu. Zde prostě cenou, podobě jako
obalem, musíte přesvědčit o tom, že se jedná opravdu o něco unikátního. Zejména
pokud jsou kupujícími muži, kvalitě produktu sotva rozumí, ale výše ceny jim
naznačí, že takto drahý dárek jeho nejdražší dokáže ocenit. Jsou známy příklady
světově proslulých firem, které u nového produktu nasadily nízkou cenu a na trhu
neuspěly. Stačilo cenu zvýšit a vše bylo v pořádku. Právě v oblasti medikamentů
a zkrášlujících a omlazujících přípravků cenou dokazujete, jak drahocenný, a tedy
také účinný, ba přímo zázračný je váš produkt.
Z opačné stránky právě v komunikaci se zákazníkem se může ukázat, že dotyčný je
schopen přinést firmě daleko významnější hodnoty, než je zisk – například v podobě zvýšení prestiže firmy, její publicity ve sdělovacích prostředcích nebo posílení
pozitivního image. V takovém případě by tedy s ohledem na dlouhodobější cíle
a perspektivy mohla firma přistoupit i na cenu, která sotva pokryje, nebo dokonce
vůbec nepokryje náklady.
Nezbytnost adaptace ceny podle konkrétní situace na trhu si lze dobře uvědomit při
exportu zboží na nový zahraniční trh. Zdánlivě bychom nemuseli mít s jejím stanovením žádný problém a práci. Přece by mělo stačit vzít cenu produktu na domácím
trhu a pouze ji znásobit příslušným, centrální bankou stanoveným směnným kurzem. Bohužel taková cena by sotva byla životaschopná. Vůbec by totiž neodpovídala makroekonomické situaci dotyčného trhu, kupní síle tamních zákazníků, natož
naší strategii vstupu na nový trh. Buďme proto rádi a využívejme toho, že stanovení
ceny je plně v naší kompetenci. Můžeme tím významně oslovit zákazníky a komunikovat s nimi.
Tím spíše, když se ukazuje, že i zvyšování cen produktů mohou zákazníci přijmout
s porozuměním a být i nadále spokojeni. Pokud jim ovšem dokážeme náležitě
vysvětlit své důvody, jak vyplývá z poznatků německých autorů [9].
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Rozhodně bychom výši ceny neměli chápat jenom v její absolutní velikosti, ale především ve vztahu k hodnotě produktu. Zatímco absolutní výše ceny může ovlivnit
zákazníkovo rozhodnutí si jej zakoupit, relační vztah k jeho hodnotě určuje míru
jeho spokojenosti, jak bylo uvedeno v kapitole 9. Jestliže nízké hodnotě produktu
odpovídá nízká cena, mohl by být zákazník spokojen. Horší je to v případě, kdy je
nekvalitní produkt předražen. Naopak bude-li jeho hodnota převyšovat cenu, lze
očekávat, že zákazník bude maximálně potěšen.
Bohužel přesně s opačným přístupem bývá stanovena tzv. turistická cena. V tomto
případě se hřeší na to, že turista, zejména zahraniční, je jednorázovým zákazníkem,
který se již vícekrát nevrátí. Proto si místní podnikatelé troufají nabízet horší, „turistickou“ kvalitu zboží a služeb za přemrštěně vysoké ceny. Návštěvník je tak chápán
jako kořist, kterou je třeba maximálně finančně vysát.
V případě cestovního ruchu se lze ovšem setkat také s tím, jak právě vysoká cena
reguluje dostupnost produktu pro zájemce. Na Seychelském souostroví se praktikuje
koncentrovaný marketing, záměrně zaměřený na nejnáročnější, ale rovněž bonitnější
klientelu. Staví se zde výhradně pětihvězdičkové hotely a čtyřhvězdičkové se postupně
přebudovávají na vyšší kategorie. Ceny za ubytování dosahují až 1 000 USD za noc.
Přitom jejich obsazenost se pohybuje okolo 80 %. Cenami dávají zájemcům jasně
na srozuměnou, pro koho jejich destinace je a pro koho ne. Záměrně omezují
návštěvnost a chrání tak své jedinečné přírodní krásy. Téměř polovinu území ostrovů tvoří národní parky, přírodní rezervace nebo chráněná území. Hotely musí
splňovat nejpřísnější měřítka ochrany životního prostředí.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
1.1.

Z jaké marketingové strategie vychází „baťovská cena“?

1.2.

Kdo bude iniciátorem zmíněného sociálního marketingu na Seychelském
souostroví?

220

KE0630.indd 220

21.7.2011 14:45:54

Kapitola 23 – Distribuce

KAPITOLA 23

Distribuce
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Podstata distribuce.
Tři základní strategie distribuce.
Problémy současné distribuce.
Rozhodnutí o tom, jakými cestami (kanály) se produkt dostane na trh a k zákazníkovi, patří v komunikaci se zákazníkem mezi nejdůležitější a následně ovlivňuje
použití ostatních marketingových nástrojů. Kupříkladu na výši ceny se odrazí, zda
se nabídka bude prodávat prostřednictvím hypermarketů nebo naopak specializovanými maloobchodními prodejnami. Obdobně dokáže distribuce ovlivnit dokonce samotný produkt (kvalitu, provedení, značku) a zejména v rámci rozšířeného
produktu i jeho propagaci.
Budování odbytových cest je obvykle vázáno dlouhodobými smlouvami. Na rozdíl
od jiných součástí marketingového mixu, zejména ceny, je nelze měnit operativně.
Jedná se o časově náročnější záležitost, vyžadující perspektivní plánování a rozhodování.
Za odbytový (distribuční) kanál se považuje souhrn všech podniků a jednotlivců,
kteří se stanou vlastníky nebo budou nápomocni při převodu vlastnických práv
v případech, kdy se produkt dostává od výrobce ke konečnému zákazníkovi nebo
k dalšímu průmyslovému zpracování.
Úloha distribučních zprostředkovatelů spočívá v transformaci výrobního sortimentu na nabídku zboží odpovídajícího potřebám zákazníků. Výrobci totiž nabízejí
úzký sortiment ve velkých množstvích, zatímco zákazníci chtějí široký sortiment
v malém balení. V distribučních kanálech potom zprostředkovatelé nakupují
ve velkém od mnohých výrobců a sestavují menší skladby širšího sortimentu. Tím
distribuce přispívá k vyrovnání nabídky a poptávky na trhu.
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Obecně základní funkce distribučního kanálu spočívá v překlenutí časových, prostorových a vlastnických rozdílů mezi producenty produktů a jejich uživateli.
Konkrétně se jedná především o následujících osm oblastí činnosti:
1.

výzkum trhu;

2.

propagace odbytu;

3.

získávání kontaktů, navazování vztahů s potenciálními odběrateli;

4.

transformace a přizpůsobení produktu potřebám zákazníků spočívající především v třídění, kompletaci, balení, ale také v jeho úpravách;

5.

vyjednávání a zprostředkování, dosažen dohody o ceně a ostatních podmínkách;

6.

fyzická distribuce – doprava a skladování;

7.

financování;

8.

přebírání rizika.

Jak je vidět, prvních pět kroků slouží jako příprava obchodní transakce, zbývající tři
představují její realizací.
Vlastní distribuce nabývá několika základních stupňů. Předně v nejjednodušší
formě se výrobce sám obrací přímo na zákazníky. Konkrétně se jedná o podomní,
osobní prodej, zásilkový prodej, budování sítě vlastních prodejen, ale také využívání Internetu či prodejních automatů.
Vyšší stádium využívá mezi výrobcem a zákazníkem zprostředkující role maloobchodníka. Realizuje se v různých obchodních zařízeních, od prostorově i nabízeným sortimentem malých prodejen až po velkokapacitní hypermarkety.
Konečně třetí, ještě složitější formu představuje vstup velkoobchodníka mezi
výrobce a maloobchodníka, jak se praktikuje v případě výrobců potravin, drogistického zboží či domácích potřeb.
Obecně lze říct, že čím je počet odbytových stupňů větší, tím více ztrácí producent
kontrolu nad svým produktem a nad jeho rostoucí cenou, tím hůře se mu komunikuje se zákazníkem a tím méně zná jeho potřeby a názory. Na druhé straně nárůst
odbytových mezičlánků umožňuje zvládnout rozsáhlejší trh a zabezpečit celý kanál
komplexněji.
Vlastní distribuce zahrnuje následující čtyři hlavní roviny, které bychom mohli
označit jako:
1.

fyzickou, představující skutečně fyzický tok zboží;

2.

právnickou, v jejímž rámci dochází k převodu vlastnictví;
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3.

finanční, zahrnující toky plateb;

4.

komunikační, poskytující informace o zboží.

Konkrétní podoby distribučních kanálů vytvořily v praxi značně diferencované systémy. Samotné distribuční strategie lze rozdělit do tří základních způsobů:
1.

Intenzivní distribuce se používá zejména u zboží denní spotřeby, kdy se produkty dostávají do co největšího počtu prodejen, aby byly zákazníkovi k dispozici na každém místě, v kteroukoli denní i noční dobu, nejlépe čtyřiadvacet
hodin denně po sedm dnů v týdnu.

2.

Opakem je exkluzivní (výhradní) distribuce, kdy prodejce získává výhradní
právo, za což producent očekává větší péči a lepší podporu prodeje svého jedinečného, luxusního produktu. Zároveň chce mít dobrou kontrolu nad dodržováním jeho kvality. Exkluzivita dokáže zhodnotit i posílit image zejména značkového produktu a umožňuje prodejcům stanovit si vyšší ziskovou přirážku (marži).

3.

Selektivní distribuce je kompromisem mezi oběma předchozími. Umožňuje
lepší pokrytí trhu než exkluzivní distribuce, ale zároveň zaručuje větší kontrolu nad produktem než v případě intenzivní distribuce.

Ani v současnosti přes veškeré technologické a technické změny a nové možnosti se
mimořádný význam distribuce nezmenšuje, ale naopak výrazně narůstá. Současnou
určující roli obchodu snad nejlépe představují hypermarkety.

WAL-MART – SVĚTOVÁ DISTRIBUČNÍ JEDNIČKA
Na konci 70. let zaujímal K-mart se svými 1891 prodejnami a průměrným obratem na každou z nich sedm a čtvrt milionů USD jasně vedoucí pozici mezi diskontními obchodními
řetězci. V té době byl oproti němu Wal-Mart nepodstatným konkurentem na jihu USA
s pouhými 229 obchody a se sotva polovičním obratem. Již za deset let však dokázal změnit nejen sebe, ale i celou oblast diskontního prodeje. Dnes představuje s ročním nárůstem
25 % nejrozsáhlejší a nejziskovější obchodní řetězec na světě. Celkem zahrnuje 2 272 prodejen a hypermarketů, v nichž zaměstnává přes milion lidí.
Úspěšná strategie zakladatele Sama Waltona se zdá na první pohled jednoduchá: kultura
firmy vytváří příjemné a srdečné jednání se zákazníky, a navíc jsou zde trvale každodenně
nízké ceny. Ve skutečně jde však ještě o něco víc. Faktem zůstává základní a zásadní orientace na spokojeného zákazníka. Jednoznačnou prioritou je uspokojit jeho potřeby dostupným kvalitním zbožím, které bude k mání tehdy a tam, kdy a kde je zákazník potřebuje,
navíc za bezkonkurenční ceny a v neposlední řadě při trvalé absolutní důvěryhodnosti
firmy. Na první místo klade Sam Walton zákazníka: „Zákazníka dáváme na první místo před
cokoli dalšího. Jestliže mu neposloužíme nebo nepomůžeme, lidé nás nebudou potřebo-
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vat.“ Všichni zaměstnanci se musí řídit dvěma základními zákony podnikové kultury Wal-Martu:
1. Zákazník má vždy pravdu.
2. Když zákazník nemá pravdu, platí zákon číslo jedna.
Základním prostředkem k dosažení těchto cílů je vypracování osobitého logistického systému. Jeho ústředním bodem jsou distribuční centra, v nichž se pro několik okolních
obchodních domů zboží vybírá, přebaluje a doručuje do prodejen, aniž by se zde často
vůbec vstupovalo do zásob. Tímto způsobem Wal-Martem, který výrazně snížil obvyklé
výdaje na zásoby, prochází 85 % veškerého zboží, zatímco u obdobného přístupu K-martu
50 %. Důsledkem je snížení prodejních nákladů v průměru o 2 až 3 % oproti ostatním prodejcům.
Uvedený distribuční systém je však také patřičně náročný na řízení. Vyžaduje neustálý kontakt 19 distribučních center s každou prodejní jednotkou každého obchodního domu tak,
aby jejich objednávky mohly být vyřízeny plynule během několika hodin. Proto má Wal-Mart nejen vlastní satelitní komunikační systém, ale i vlastní dopravu, včetně třeba letadel
a vozového parku s 2 000 nákladními auty.
Wal-Mart je také úsporný ve výdajích na propagaci. Zde využívá především strategie tahu
(pull), neboť jsou to zase zákazníci, kteří požadují produkty tehdy a tam, kde a kdy je potřebují.
Vrcholové vedení firmy neříká vedoucím jednotlivých obchodních domů, co mají dělat, ale
vytváří prostředí, v němž se sami učí poznávat trh, rozumět mu a vyměňovat si mezi sebou
zkušenosti a poznatky.
Zatímco K-mart často mění dodavatele zboží ve snaze získat cenové výhody, Wal-Mart
spíše buduje dlouhodobé vztahy. Dodavatelé jsou podněcováni k dodávání produktů,
které by lépe odpovídaly požadavkům zákazníků. Na oplátku Wal-Mart zkrátil platby
za dodané zboží v průměru na 29 dnů, zatímco u K-martu je to 45 dnů.
V roce 1983 vybudoval Wal-Mart první Samův klub, což jsou speciální obchodní domy,
v nichž za roční poplatek máte možnost nakupovat velice kvalitní zboží za nízké diskontní
ceny. Ovšem to vše pouze pro ty, kteří se při výstupu, placení i odchodu z prodejny prokáží klubovou kartou.
Na konci 90. let měl Wal-Mart jen v USA 1 821 obchodů, 650 supermarketů a 453 prodejen
Sam’s Club a jen za rok získal či otevřel v zahraničí 303 obchodních míst. Wal-Mart však
nezapomíná ani na sponzoring. Ročně věnuje na dobročinné účely, na rozvoj vzdělání
a ochranu životního prostředí kolem 125 milionů dolarů. O této filantropii bude více uvedeno v kapitole 29.

DISTRIBUCE JAKO KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM
Příkladem velice osobitého marketingového přístupu je ve světě rozšířená síť Domino’s
Pizza. Její majitel Tom Monaghan se ve své podnikatelské činnosti řídí vlastní intuicí. Jeho
produkt (pizza) je přesně takový, jaký má on sám rád, a je přesvědčen, že bude chutnat
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i jeho zákazníkům. Významným prvkem jeho osobitého marketingového přístupu je distribuce. Své produkty rozváží zákazníkům až na místo, zpravidla do bytu, přičemž zaručují
dopravu čerstvé pizzy do 30 minut od jejího objednání, jinak snižují cenu. K dopravě používají výrazných firemních dopravních prostředků (osobních automobilů nebo skútrů),
které bychom neměli mylně chápat jako formu pohyblivé venkovní reklamy.
T. Monagham ze zásady dělá výjimečné věci. Jako je osobitá jeho pizza a způsob distribuce,
tak také vlastní propagace je činností, o níž se mezi lidmi hovoří. Namísto aby vydával
za reklamu milionové částky, raději je investuje do nákupu starobylých automobilů a starožitného nábytku. O jeho sběratelských raritách se hodně píše a hovoří ve sdělovacích
prostředcích, takže o publicitu nemá nouzi. Je příkladem v zásadě jednoduché marketingové strategie a osobité formy komunikace se zákazníky a s veřejností.

Obr. 23-1: Domino’s Pizza v Pekingu

Dalších pět fotografií Domino’s Pizza v Pekingu lze najít na přiloženém DVD.

Distribuce i cena dávají zákazníkovi jasně na srozuměnou, zda je produkt pro
každého běžně dostupný či se naopak jedná o exkluzivitu.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
23.1. V čem mohou být výhody a nevýhody nákupu v malých prodejnách?
23.2. V čem mohou být výhody a nevýhody nákupu v supermarketech a hypermarketech?
23.3. V čem mohou být výhody nákupu přes Internet?
23.4. Jak adaptoval Domino’s Pizza svoji koncepci na podmínky Pekingu?
23.5. K distribuci svých produktů používá Domino’s Pizza firemní osobní automobily, skútry nebo v Pekingu jízdní kola. Proč bychom je neměli chápat
jako pohyblivou reklamu, o níž se dočtete v kapitole 26?
23.6. Co mají společného podnikatelské přístupy T. Monaghana, majitele Domino’s
Pizza, a R. Bransona (Virgin Atlantic Airways)?

4. BONUS – NABÍDKA JAKO KOMUNIKACE
Slečno, vy na někoho čekáte?
Na Milouše. Měl zde být už před půlhodinou.
Nejspíš se zdržel na proceduře. Už asi nepřijde. Nestůjte tady a pojďte raděj se mnou.
Co nevidět bude pršet a jste tak nalehko … A ten Milouš, to je váš známý?
Ano, od středy a máme se rádi. Zatím na něj bylo vždycky spolehnutí.
Kdepak, vy dnešní mladí. Ani nemůžete vědět, co je to mít rád. To my s nebožkou jsme
se panečku uměli mít rádi. To byla opravdová LÁSKA … Vidíte, tady bydlíval Goethe.
Rovněž velký milovník. A ovšemže básník světového věhlasu. Dneska, děvenko, už ani
nevíte, co to je POEZIE.
Náhodou, to byste se divil. Zrovna včera mi Milouš, když na mne čekal v kavárně, napsal
na účtenku:
„Jsi pánvička s rozpáleným tukem
Na kterou prsknu dvě tři volský voka
Zaříznu kus tvého bochníku
Abych ukojil svůj zvířecí hlad.“
To je typické – volný verš. A jaký verš, taková je potom také láska. Všechno potřebuje
řád, holčičko. Oč působivěji zní moje vyznání:
„Na kolena padám
a hlavu k zemi skláním.
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To před vámi, madam.
Staňte se mou paní.“
No, to je jiná, co vy na to?
Začíná pršet.
Není vám zima? Bydlím nedaleko. Pojďme ke mně a až se bouřka přežene, tak vás
vyprovodím.
Když já nevím. To se nehodí.
Ale jděte. Vždyť se celá třesete. Jsme zde na léčení. Tak si musíme vzájemně pomáhat.
Přece máte ráda lidi.
Moc a všechny. Dokonce se mi často zdá, že také všichni mají rádi mne.
To víte, že jo. Mluvím za sebe. Jezdím do lázní každoročně, dobrých dvacet let, co
zemřela nebožka. A vždycky mám rád, když se zde dovedou mít lidi rádi. Jako by toho
zde bylo tak nějak dvojnásob zapotřebí.
Když já už mám Milouše.
Jen abyste nakonec nestonala. Mám na pokoji lahvinku pravé zdejší becherovky. Ta už
vám pomůže.
Becherovka, ta mi jde ze všech zdejších léčebných pramenů nejvíc k duhu.
Tak vidíte. Celou ji spolu ochutnáme, a než se nadějete, budete mne mít ráda jako
Milouše a já vás jako nebožku.
(1980)
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Část V

Komunikace
se zákazníkem
Ani sebelépe připravená nabídka zdaleka nemusí sama o sobě oslovit zákazníka,
natož aby vyčerpávala a zahrnovala všechny možnosti s ním komunikovat. Zejména
v této oblasti vypracoval marketing v posledních desetiletích celou řadu známých,
každodenní praxí prověřených i osvědčených nástrojů a postupů. K nim se však
neustále, především díky pokrokům zvláště v elektrotechnice, přidávají další.
Mnohé z nich se již dnes jeví jako velice perspektivní. Zkušenostem s nimi a možnostem jejich uplatnění v praktické komunikaci se zákazníkem bude věnována
následující předposlední pátá část.
Komunikaci se zákazníkem lze chápat jako synergické propojení podnikové komunikace, jak o ní pojednává 2. část knihy, s marketingovou komunikací v širokém smyslu
slova, které se věnovala předchozí 4. část, ale také s marketingovou komunikací
v užším smyslu slova, jež bude obsahem právě 5. části. Proto je nazvaná tímto souhrnným, završujícím označením – komunikace se zákazníkem.
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KAPITOLA 24

Integrovaná
marketingová
komunikace
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Vymezení a význam integrované marketingové komunikace (IMC).
Vymezení marketingové komunikace v širokém a v úzkém smyslu slova.
3P marketingové komunikace.
Podstata integrované marketingové komunikace.
Jak již před více než dvaceti lety upozornili britští autoři: „Komunikace se zákazníkem a dalšími zájmovými skupinami je ze všech složek marketingového mixu nejméně pochopena a pravděpodobně nejvíce zneužívána.“ [1] Spolu s podnikovou
komunikací je její nejdůležitější součástí právě marketingová komunikace. Měla by
být něčím víc než jen využíváním jednotlivých známých nástrojů, jako jsou reklama, podpora prodeje, direct marketing, public relations, osobní prodej, sponzorství, výstavy a veletrhy a případně další propagační aktivity. V praxi by se měly vybírat a vzájemně kombinovat s ohledem na stanovené cíle a na konkrétní cílový
segment trhu. Navíc je třeba je také náležitě provázat s celým marketingovým
mixem. Vzájemným propojením jednotlivých nástrojů marketingové komunikace
bychom měli dosáhnout maximálních, navzájem se znásobujících a posilujících synergických efektů. Lze je spatřovat především v podobě tzv. 4E a 4C. Jak uvádí J. Světlík
[16], přínosy 4E spočívají především:
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v ekonomickém (economical) vynakládání prostředků,
ve zvyšování výkonnosti (efficient),
ve zvyšování efektivity (effective),
ve zvyšování intenzity působení (enhancing).
Problémy ekonomického vynakládání prostředků či zvyšování intenzity působení
jsou zřejmé. Ovšem za pozornost stojí rozdíl mezi „efficient“ a „effective“. V prvním případě jde o zaměření na „určující problémy“ (co se chtělo, mělo udělat), účelně směřující k vytýčeným cílům, tedy o „účelnost“ v zaměření a dosahování cílů,
případně „optimálnost“. Naopak ve druhém pojmu je na mysli spíše „správná realizace“ (jak to nakonec vyšlo), tedy nakolik bylo jejich dosahování efektivní, „účinné“ ve smyslu poměru mezi vynaloženými prostředky a získanými výnosy.
Podobným pojmům „efficient“ a „effective“ by tedy mohly v češtině odpovídat
„účelnost“ a „účinnost“.
Rovněž další pozitiva v podobě 4C vycházejí ze začátečních písmen následujících
čtyř anglických slov:

coherence jako ucelenost, propojenost jednotlivých komunikačních nástrojů,
consistency jako konzistentnost, vyváženost či jednotnost komunikace,
continuity jako kontinuita komunikace především v čase,
complementary communications jako doplňující, vzájemně se podporující
nástroje komunikace.
Právě takto integrovaně a komplexně pojatá marketingová komunikace bývá
v angličtině označovaná jako integrated marketing communication – zkráceně
IMC. Jednotlivým nástrojům a jejich propojování do výsledné podoby integrované
marketingové komunikace budou věnovány zbývající kapitoly této publikace.
Bohužel v současné propagační praxi u nás pořád přežívá neúměrné jednostranné
přeceňování některých jednotlivých nástrojů, v prvé řadě reklamy, obzvláště reklamy v televizi, případně na Internetu nebo v podobě reklamních letáků. Mnozí podnikatelé a manažeři totiž ani neznají, natož aby docenili a využívali často mnohem
efektivnější postupy, jaké nabízejí dejme tomu public relations, direct marketing
a další nástroje podlinkové komunikace, které se dokáží vyhnout zbytečným
poplatkům sdělovacím prostředkům a mediálním agenturám.
Dosavadní bezradná a jednostranná orientace na reklamu není ve svém působení
na zákazníky vždy nejúspěšnější. Velká většina reklamních agentur totiž věnuje
daleko víc pozornosti otázkám celkového objemu zakázky a z něj plynoucí provize
v médiích než určujícímu výchozímu rozpracování marketingové koncepce a strategie. Výsledky marketingových výzkumů a průzkumů trhu, ale také poznatky
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o chování zákazníků slouží spíše jako vnější pozlátko, jež má dodat punc vědeckosti a odbornosti, místo aby byly opravdu opěrným základem marketingové komunikace. Měly by její přípravě nejen předcházet, ale jejich zopakování po skončení akce
by se mělo stát jedním z důležitých empirických podkladů pro hodnocení její celkové efektivity i dosažených přínosů.
Marketing, jak již víme, představuje neustálou komunikaci se zákazníkem. Proto
označení marketingová komunikace zahrnuje v širokém smyslu slova vlastně veškeré základní marketingové činnosti představované vytvořením produktu, jeho distribucí a cenou, jak bylo ukázáno v předchozí čtvrté části knihy o nabídce jako komunikaci. V tomto širším pojetí je potom marketingová komunikace systematickým
využíváním principů, prvků a postupů marketingu při prohlubování a upevňování
vztahů mezi producenty, distributory a zejména jejich konečnými příjemci – zákazníky. Cílem těchto aktivit je nejen lepší vzájemná informovanost, ale především dosažení vyšší spokojenosti na straně zákazníků, a tím i vytvoření jejich trvalejších
a dlouhodobějších vztahů s producenty a distributory.
Co rozumíme výše uvedenými principy, prvky a postupy – tedy možnými „3P“ marketingové komunikace? Principy představují základní orientaci na zákazníka, poznání
jeho potřeb, přání, názorů, spokojenosti či nespokojenosti, pokud možno ještě dříve,
než začneme připravovat a nabízet náš produkt, jak bylo ukázáno ve třetí části knihy
o znalosti zákazníka. Naznačené poznatky představují základní předpoklad úspěšné
celkové komunikace s ním. Prvky potom tvoří základní složky marketingového mixu
– tedy produkt, cenu, distribuci, propagaci a její jednotlivé nástroje, jak o nich pojednávají následující kapitoly. Konečně postupy jsou konkrétní činnosti marketingového
stanovení ceny, uplatňování podpory prodeje, vytváření distribučních řetězců atd.
Za nejdůležitější postup marketingové komunikace lze považovat aktivní přístup
k zákazníkovi. Nečekáme na zákazníka, až za námi přijde, ale naopak my vyhledáváme jej, zajímáme se o jeho problémy a o to, s čím je nespokojen a co by chtěl. Teprve
s těmito znalostmi připravujeme nabídku, kterou mu následně představíme.
Marketingová komunikace je interdisciplinární záležitostí. Vedle základů ekonomie, zejména obchodu a marketingu, využívá také poznatků z psychologie, sociologie či chování zákazníka. V současnosti je velmi výrazně ovlivněna bouřlivým
vývojem v oblasti elektrotechniky. Čím dál víc se zde prosazují nejnovější prostředky záznamové, kopírovací, sdělovací, komunikační a výpočetní techniky.
Z některých našich učebnic marketingu jsme zvyklí chápat marketingovou komunikaci zúženě pouze jako otázku propagace, navíc hlavně v podobě reklamy s jejím
přesvědčovacím akcentem. U nás jej ke všemu podtrhuje nejen běžná praxe reklamních agentur, ale dokonce i stávající legislativa. Přitom právě naše bohatá (1939 –
1989) historická zkušenost s propagandistickým přesvědčováním přinesla také
231

KE0630.indd 231

21.7.2011 14:45:57

Část V – Komunikace se zákazníkem
v tomto směru v průběhu minulého století víc než dost důkazů o přeceňování jeho
síly i možností. Proto bychom mohli přistupovat k reklamě a veškeré propagaci
poučeněji, což mimo jiné znamená nepodceňovat veřejnost a nesnažit se ji oslovovat stejnými postupy jako v zemích, kde mají problémy s analfabetismem a s negramotností. Cožpak atraktivně informovat a prezentovat nabídku je tak málo, že musí
reklamní agentury nadsazovat a tvářit se, jak dokáží zákazníka přesvědčit? Na jedné
straně je takovéto neopodstatněné přehánění pochopitelné: na reklamu a zejména
na celou propagaci vůbec se u nás ročně vynakládají miliardové částky, proto by
i jejich účinnost měla být na odpovídající výši. Na druhé straně by ale reklamní
agentury neměly přehlížet naše kulturní tradice, nemalou úroveň vzdělanosti
a bohaté, leč naštěstí jen zčásti úspěšné pokusy o naši manipulaci. Přitom naopak,
oproti jiným zemím, se u nás v komunikaci se zákazníkem například všeobecně víc
cení nadhled a vtip než bombastická sebechvála. Z toho by měla vycházet i reklama
a vůbec veškerá propagace.
Základem úspěšné marketingové komunikace zůstává získání a trvalé udržení
zájmu a pozornosti zákazníků. Pokud se je nepodaří náležitě oslovit, zůstanou veškeré náklady a úsilí na seberozsáhlejší kampaň ve sdělovacích prostředcích jen zbytečnou a marnou snahou. Jestliže totiž sami zákazníci nebudou mít o nabídku
zájem, jestliže je nedokážeme hned na začátku zaujmout, stejně nebudou následné
přesvědčování vnímat. Z druhé strany lze říct, že dokonce i nabídka, která neodpovídá žádným uvědomovaným potřebám, oprávněně povede dále k tomu, že si ji
zákazník vyzkouší, pokud svojí prezentací vzbudí pozornost. A následně se může
ukázat, že mu tato nabídka byla užitečná. Jakmile se totiž podaří získat pozornost
a zájem zákazníků, může se vzniklý vztah dále rozvíjet vzájemnou komunikací.
Současná situace na trzích je mimo jiné charakteristická již několikrát zmiňovanou
převahou nabídky nad poptávkou. Konkurenčních firem je víc než dost a také jejich
produkty jsou víceméně podobné. Za této situace už nestačí získat zákazníka, ale
uměním se stává si ho dlouhodobě, pokud možno natrvalo, udržet.
V konkrétní situaci se potom u oslovení zákazníka vždy znovu jedná o již dobře
známé následující rozvažování a rozhodování, v mnohém dokonce odpovídající
kybernetickému modelu komunikace z kapitoly 1:
1.

komu je sdělení určeno;

2.

co chceme adresátovi sdělit;

3.

co podstatného by to v něm mělo zanechat (vyvolat), jaký dojem (zážitek,
efekt);

4.

jaké finanční prostředky hodláme na celou akci vynaložit;

5.

jakými kanály bude sdělení doručeno;

232

KE0630.indd 232

21.7.2011 14:45:57

Kapitola 24 – Integrovaná marketingová komunikace
6.

jaké očekáváme od adresáta reakce;

7.

jak budeme celou akci řídit a kontrolovat;

8.

jak zjistíme, čeho jsme dosáhli.

Základem oslovení zákazníka by mělo být sdělení o tom, co mu nabízíme – tedy
nabídka v podobě marketingového mixu a z ní na prvním místě produkt, resp. jeho
jádro. Jak už víme, v pojetí marketingové koncepce by měl být produkt odpovědí
na zákazníkovo přání, měl by mu nabízet řešení jeho uvědomovaného i třeba neuvědomovaného problému. V tomto případě mu tedy předkládáme to, co chce, co požaduje. V odpovědnějším přístupu sociální koncepce však přicházíme s produktem,
o němž jsme jako odborníci na danou problematiku přesvědčeni, že bude nejen
náležitě přitažlivý, ale bude především pro zákazníka prospěšný, přínosný, obohacující, bezpečný, zdravý pro jeho další fyzický i duševní rozvoj – tedy přináší to, čemu se
v současném marketingu říká hodnota. Definice marketingu Americké marketingové asociace z posledních let shodně zdůrazňují „vytváření, komunikaci a poskytnutí
hodnoty“. Navíc se hodnota produktu netýká pouze výrobců a prodejců (kde se
bohužel nejčastěji vyjadřuje v podobě jejich zisků), ale především na straně zákazníků, a dokonce v naznačené vzájemné směně na první pohled nezúčastněných klíčových skupin veřejnosti (stakeholders) a nakonec i celé společnosti.
Je známo, že výroba i prodej produktu obvykle zhoršují minimálně místním obyvatelům životní podmínky. Bohužel menší pozornost se věnuje vlastní, konečné spotřebě. Kouření cigaret škodí nejen kuřákům, ale i nekuřákům v jejich okolí.
Podobně alkohol. Podnapilí chodci, natož potom řidiči, ohrožují sebe i ostatní
účastníky silničního provozu. Navíc prakticky spotřeba každého zboží automaticky
nastoluje ekologický problém, co s jeho obalem.
Proto je tak důležité se zaměřit při výrobě i prodeji produktu na minimalizování
naznačených negativních dopadů a naopak rozvíjet jeho pozitivní přínosy. A právě
tato užitečnost by měla být základním obsahem integrované marketingové komunikace. Konkrétní podobu takové marketingové komunikace se zákazníkem naznačuje následující příklad.

NABÍDKA NOVÝCH POKLADNÍCH SYSTÉMŮ
Praktickým příkladem využití principů integrované marketingové komunikace se zákazníkem je následující strategie uvedení nového produktu na náš trh. Cílem celé akce, kterou
jsme realizovali v roce 1994, bylo v prvé řadě informovat trh o novém pokladním systému
a získat jeho stálé zákazníky.
Akce se začala připravovat v době, kdy většina klientů, o něž měl producent zájem, nebyla
ještě rozhodnutá, které z konkurenčních dodavatelských nabídek dá přednost. Tato skuteč-
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nost signalizovala jisté další možnosti: většina potencionálních odběratelů byla dosud otevřena informacím a nabídkám. Je tudíž pravděpodobné, že o vlastních produktech v této
oblasti věděla jen docela málo. Proto jsme vyšli z toho, že v konkurenční soutěži má větší
šanci zvítězit dodavatel, který dokáže zákazníkovi lépe a srozumitelněji vysvětlit význam
a přínosy nového produktu.
I když je pokladní systém poměrně specializovanou nabídkou, jejímiž přímými odběrateli
jsou hlavně velké obchody, obchodní domy – supermarkety a hypermarkety, má následně
význam i pro jejich zákazníky. Právě přínosu pro širokou klientelu jako nepřímého uživatele nového produktu jsme chtěli v celkové strategii náležitě využít. Zavedení pokladního
systému je totiž koneckonců zlepšením podmínek pro zákazníky, kteří v těchto obchodech
každodenně nakupují. Navíc vedení obchodů také umožňuje operativnější objednávání
zboží podle zájmu spotřebitelů, stejně jako jejich zaměstnancům přesnější a rychlejší blokování cen zboží u pokladen, což nesporně ocení především zase zákazníci.
Proto jsme přípravu vstupu nového pokladního systému pojali v širším smyslu slova jako
komunikaci, v níž na sebe vzájemně navazovaly tři fáze:
I. příprava trhu

zahrnovala především oslovení prostřednictvím sdělovacích
prostředků a formy prezentace produktu (zejména osobní
předvádění, semináře, účast na veletrzích);

II. vlastní prodej

jednání se skutečnými zákazníky (odběrateli) o produktu,
jeho ceně, distribuci atd.;

III. poprodejní komunikace udržování stálého kontaktu (nejen písemného, ale i osobního) jak s těmi, kteří si produkt zakoupili, tak i s těmi, kteří se
nakonec rozhodli jinak. V obou případech jsou informováni
o každé nové situaci (nových verzích, nových cenách, nových
servisních službách, prezentacích, seminářích).
V našem případě jsme se rozhodli zaměřit pozornost především na následující tři typy
komunikace:
a) Informující – orientovanou především na specializované typy časopisů zabývající se
obchodováním, obchodním podnikáním, ale i na běžné sdělovací prostředky, především celostátní (rozhlas, noviny, časopisy, TV). Chtěli jsme získat zájem veřejnosti
o produkt i o firmu jako o tradičního a seriózního výrobce a dodavatele. Odborníci
i širší veřejnost v oboru byli informováni o novém produktu a o všem, co umí, nebo co
dokonce umí navíc oproti podobným produktům na našem trhu.
b) Získávající – zaměřenou především na majitele nejrůznějších obchodů, a to prostřednictvím jak specializovaných odborných časopisů, jako jsou Ekonom či Obchodník, tak
i direct mailem.
c) Podpůrnou především v podobě:
předvádění produktu formou prezentací, seminářů a výstav;
osobní nabídky prostřednictvím dealerů firmy;
soutěže pro obchodní akademie a střední obchodní školy, vyhlášené prostřednictvím novin a časopisů a zakončené seminářem. O novém produktu se tak dozví nejen
potenciální budoucí obchodníci a zaměstnanci obchodů, ale i jejich rodiče, příbuzní
a učitelé, kteří se často také sami věnují obchodnímu podnikání.
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Již první fáze se opírala o důkladnou přípravu zahrnující mimo jiné popis produktu, který
sice vycházel z marketingových principů, avšak jeho zpracování mělo být zároveň maximálně čtivé a vizuálně přitažlivé a pokud možno také stručné a výstižné.
Další postup potom zahrnoval:
definitivní výběr vlastního slovního označení, pojmenování produktu;
převedení slovního označení do vizuální podoby, která by symbolizovala produkt, mělo
se jednat alespoň o určitou barvu nebo barevnou kombinaci;
vizuální podoba by byla součástí a rozpracováním jednotného vizuálního stylu, konkrétně promítnutého do podoby zvacích dopisů, výzdoby místností pro prezentaci, veškerých tištěných materiálů;
popis produktu využil mimo jiné také jeho hodnocení provedené nezávislou renomovanou poradenskou firmou;
výběr médií byl s ohledem na charakter produktu zaměřený hlavně na specializovanější
celorepublikové tituly – Hospodářské noviny a Obchodník (viz obr. 24-1);
obsahem osobních prezentací bylo nejen předvedení produktu, ale také diskuze a případně i sdělení zkušeností dosavadních uživatelů;
programová dramaturgie prezentací byla maximálně hutná a snažila se šetřit čas účastníků; vystoupení byla obsahově i formálně (názornost, vizuálnost) co nejlépe promyšlena
a připravena;
program prezentace byl rozdělen do jasně obsahově vymezených bloků, kupříkladu
dopoledne se projednávaly základní otázky systému (co přináší z hlediska řízení, ekonomičnosti provozu, úspor pracovních sil atd.) a po obědě byl již program zaměřen na speciální technické, hardwarové a softwarové problémy;
příprava tištěných materiálů s ohledem na diferencovanost zákazníků (všeobecnější
informace pro majitele a řídící pracovníky, naopak speciálnější, blížící se manuálovému
popisu systému pro počítačové odborníky);
osobní prezentace měly formu seminářů pro větší počet zájemců, ale v případě významnějšího zákazníka proběhly i v užším kruhu pouze pro něho;
v každém případě se počítalo s vytvořením příznivé a příjemné atmosféry, včetně
poskytnutí tištěných materiálů a případně dalších dárkových předmětů, pohoštění
apod.;
u všech odcházejících účastníků bylo provedeno bleskové dotazníkové šetření, jak byli
s obsahem i formou prezentace spokojeni, co se jim líbilo či nelíbilo, co by doporučovali
zlepšit, případně zda uvažují o instalaci systému, a pokud ne, tak z jakých důvodů;
zvací dopis byl po obsahové i formální stránce co nejpromyšlenější a nejpropracovanější;
již samotné oslovení zákazníků v podobě pozvání na prezentaci systému bylo dále doplněno o následná zpřesňující telefonická připomenutí s uvedením konkrétnějších informací o plánované účasti;
zahájené kontakty potom pokračovaly například formou děkovných dopisů za účast,
nabídkou dalších pořádaných prezentací, přiložením nových písemných materiálů
(včetně například kopií článků, které se objevily o nabízeném pokladním systému
v odborném tisku).
Časově první fáze plynule přecházela do druhé, tzn. prodejní. V konečné, poprodejní třetí
fázi šlo mimo jiné také o zviditelnění celé firmy. Cílem bylo dostat ji více do povědomí
veřejnosti, především těch, kteří v oblasti obchodu působí profesně, i když na druhé straně
fungování obchodní sítě se dotýká každého z nás.
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Obr. 24-1:
Publikovaný článek
o nabídce pokladního
systému

236

KE0630.indd 236

21.7.2011 14:45:57
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Obr. 24-2: Titulní strana zpravodaje Profil
Pro tyto účely vznikl direct mailem zasílaný zpravodaj Profil – viz obr 24-2.
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Celý zpravodaj lze nalézt na přiloženém DVD v části Další ilustrační
materiály.
V uvedeném příkladu jsme mimo jiné využili a vzájemně propojili především účinnější podlinkové nástroje marketingové komunikace, jako jsou podpora prodeje,
osobní prodej, public relations a direct marketing. Však také celá kampaň dopadla
mimořádně úspěšně. Záhy po jejím skončení přicházeli do firmy zákazníci s ofoceným článkem a objednávali si nabízený pokladní systém. Minimálně těmito dosaženými výsledky se jednalo o praktické využití postupů guerilla marketingu, resp.
integrované marketingové komunikace.
V návaznosti na předchozí příklad i následující kapitoly o jednotlivých nástrojích
marketingové komunikace se podstata integrované marketingové komunikace jeví
ve dvou rovinách. Předně jako využívání a kombinování jednotlivých nástrojů
napříč celým jejich spektrem – tzn. reklamy, podpory prodeje, osobního prodeje,
public relations či direct marketingu. Jedná se tedy o integrovanost externí. Je častější, objevila se, jak vyplývá z předchozího odstavce, v předchozím příkladu, ale
bude také v mnoha dalších. Ve druhé rovině potom jde o integrovanost interní,
kdy se využívají různé podoby v rámci jednoho nástroje. Dejme tomu by šlo
o public relations a z nich výhradně jen o sponzorování, organizování události
a lobování. Podobně se může vše soustředit pouze na podoby reklamy (televizní,
rozhlasové, tiskové a venkovní). V následujících kapitolách bude vidět, jak se
v praxi obvykle výchozí interní integrovanost následně rozšíří do výsledné integrovanosti externí.

Ponaučení – Postup integrované marketingové
komunikace
Postup tvorby integrované marketingové komunikace lze ve stručnosti a pro názornost
shrnout a rozdělit na dvě fáze. První se věnuje přípravě a zahrnuje následujících šest
kroků:
1. vymezení cílů – čeho se má dosáhnout, jaký je účel akce,
2. komu je určena – vymezení cílových segmentů, adresátů,
3. co jim bude sděleno – obsah sdělení,
4. jakými prostředky – použité nástroje, kanály,
5. kdy – časový harmonogram,
6. kolik to bude stát – náklady.
Pokud se bude akce realizovat, mělo by ještě jako druhá fáze následovat její vyhodnocení,
zaměřené především na následující tři kroky:
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Kapitola 25 – Integrovaná marketingová komunikace
7. účelnost – nakolik se podařilo dosáhnout vytčených cílů,
8. účinnost – jaká byla efektivita vynaložených prostředků,
9. co a jak dál – integrovaná marketingová komunikace jako nikdy nekončící proces
– viz obr. 15-1.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
24.1. V příkladu pokladních systémů je mimo jiné napsáno: „popis produktu využil mimo jiné také jeho hodnocení provedené nezávislou renomovanou
poradenskou firmou“. U kterého produktu jsme se v kapitole 21 setkali
s obdobným propagačním postupem?
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KAPITOLA 25

Strategie
marketingové
komunikace –
propagace
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Sedm předpokladů komunikace se zákazníkem.
Odlišnosti mezi marketingovou komunikací v užším smyslu slova, propagací
a komunikačním mixem.

Dvě základní strategie propagace.
Postup vypracování strategie IMC.
Podprahová, skrytá a podlinková komunikace se zákazníkem.

V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale také ho náležitě
představit zákazníkům. Jak už víme, celý marketing je založen na komunikaci.
Vlastně staví na neustálém kontaktu se zákazníky. Proto je tak nutné vytvořit následujících sedm základních předpokladů:
1.

organizace musí mít nejprve vypracovanou a vypěstovanou podnikovou identitu, kulturu a příznivý image vycházející z jasně vymezeného a podnikovou
komunikací sděleného poslání a vize podniku;
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Část V – Komunikace se zákazníkem
2.

na základě poznatků o makroprostředí a o trhu musíme mít co nejpřesněji definovaného zákazníka, včetně jeho socioekonomických charakteristik a co nejlepších znalostí jeho požadavků a potřeb;

3.

konkrétně stanovenou strategii a z ní vyplývající cíle komunikace se zákazníkem;

4.

produkt, který vystihuje či ještě lépe překonává požadavky a představy zákazníka, přináší mu víc než očekávaný užitek a výhody, včetně výhod zavedené
a uznávané značky;

5.

vymezit jeho pozici ve srovnání s konkurencí;

6.

zákazníkem pochopenou a akceptovatelnou cenu;

7.

distribuci umožňující zákazníkovi náležitě se s nabídkou seznámit a případně
si produkt i zakoupit.

Základním předpokladem celkové komunikace se zákazníkem je úspěšně zvládnutá podniková komunikace a na ni navazující naznačená marketingová komunikace
v širokém smyslu slova – tzn. produkt, cena a distribuce.
Teprve potom přichází na řadu užší chápání marketingové komunikace, tedy to, co
se v marketingovém mixu obvykle označuje jako propagace, respektive komunikační mix či komerční komunikace. A právě těmto problémům se věnuje celá zbývající pátá, nejrozsáhlejší a nejpodstatnější část knihy.

PROPAGACE
Marketingové pojetí propagace, někdy také označované jako komunikační mix, se
tradičně opírá o následující čtyři základní nástroje:
1.

o reklamu jako placenou formu extenzivní a neosobní prezentace nabídky
ve sdělovacích prostředcích;

2.

o podporu prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu produktu;

3.

o public relations jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména prostřednictvím aktivní publicity ve sdělovacích prostředcích;

4.

o osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s potenciálními
zákazníky.

Nově, zejména od 90. let minulého století, je propagace posílena řadou nástrojů
a principů direct marketingu a případně dalším využitím elektronických prostředků, včetně Internetu. [2]
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Kapitola 25 – Strategie marketingové komunikace – propagace
Základní cíl propagace bývá většinou spatřován ve zvýšení odbytu na trhu a ve zvýšení zisku firmy. Podstata úspěšné propagace se potom hledá především v umění
přesvědčit druhé. Cílů propagace by rozhodně mohlo být víc. Například dostat se
do povědomí zákazníků nebo klíčových skupin veřejnosti – stát se známější. Navíc
můžeme propagovat jak podnik a produkty, tak také společenské aktivity. Zatímco
propagace podniku a jeho společenských přínosů využívá především nástroje public
relations, v případě produktu se hodí kombinovat všechny výše uvedené nástroje.
Obecně propagace využívá dvou základních strategií:

Strategie tlaku (push-strategie) se snaží produkt protlačit přes distribuční kanály
ke konečnému zákazníkovi. Staví hlavně na osobním prodeji a na podpoře prodeje (viz obr. 25-1).

Obr. 25-1: Schéma push-strategie

Producent přesvědčí prodejce o výhodách prodeje svého produktu a ti následně
v tomto smyslu dále působí na zákazníky. V praxi využívají strategii tlaku spíše
velké, na trhu zavedené a kapitálově silné, často nadnárodní firmy. „Tlak a přesvědčování“ producenta se v praktické a konkrétní podobě projevují v jeho zvýšených poplatcích (nákladech) za lepší umístění produktu v místě prodeje,
za pořádání akcí v rámci podpory prodeje, za reklamu v prodejně, za umístění
reklamy v letácích v rámci direct marketingu – v kapitole 27 bude označena
za kooperativní reklamu.

Strategie tahu (pull-strategie) chce naopak nejprve vzbudit zájem zákazníků
a vyvolat poptávku po přitažlivém produktu. Sází především na reklamu a publicitu ve sdělovacích prostředcích, jež vyvolávají zájem a žádost zákazníků, kteří se
poptávají po produktu u maloobchodníků. Ti přenášejí požadavky zákazníků dále
na velkoobchodníky, či dokonce přímo až na samotné výrobce (viz obr. 25-2).

Obr. 25-2: Schéma pull-strategie
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Producent těží z jedinečnosti produktu, který při své prezentaci dokáže okamžitě sám o sobě zaujmout zákazníky. Ti jej požadují u prodejců a ti se zase následně poptávají u výrobců. Jedná se vlastně o tlak v převážné míře opačným směrem. Strategie tahu se v praxi objevuje v prvé řadě u malých, začínajících
a na podněty trhu vnímavých firem. Potvrzuje to i příklad nových pokladních
systémů, uvedený na závěr předchozí kapitoly 24.

OBCHODNÍK, KTERÝ VYPUSTIL BEATLES
Pull-strategie je velmi závislá na schopnostech distributorů citlivě a jasnozřivě vnímat
poptávku zákazníků. Přitom nemusí vždy jít přímo o světové giganty a jedničky typu Wal-Mart (viz Wal-Mart – světová distribuční jednička v kapitole 23). Příkladem je také mladý
obchodník Brian Epstein. Prodával v rodinném podniku v Liverpoolu gramodesky. Na podzim 1961 si všiml časté poptávky mladých zákazníků po deskách skupiny Beatles. Nejenže
jim nemohl posloužit, protože tyto nahrávky neměl, ale co horšího: neznal zmíněnou skupinu ani její skladby.
Ovšem nebylo divu. Takových rock‘n‘rollových skupin se v té době na britských ostrovech
vyrojilo jako brouků, když po tuhé zimě konečně nastanou slunné jarní dny. Beatles nebyli ze začátku ničím výjimeční a na domácí scéně se jim vysloveně nedařilo. První gramofonové snímky nahráli na jaře 1961 při svém druhém angažmá v Hamburku, kde vystupovali v přístavních klubech nevalné pověsti. Ale právě tyto nahrávky je představily ve vysílání
britského rozhlasu, odkud je znali také liverpoolští fanoušci.
Po delším pátrání se konečně B. Epstein dověděl od rozhlasového redaktora bližší údaje jak
o nahrávkách, které Beatles vydali u německé firmy Polydor, tak ke svému velkému překvapení také to, že skupina je přímo z Liverpoolu. Vystupovala v té době v místním oblíbeném
mládežnickém klubu Cavern (Jeskyně). B. Epstein se tam osobně vypravil. Poslechl si jejich
písničky, pozorně si všiml nadšených reakcí publika a seznámil se se čtveřicí mladých
hudebníků a zpěváků. Slovo dalo slovo a od listopadu se stal jejich manažerem.
Tím začala jejich mimořádně, až přímo pohádkově úspěšná spolupráce. Jako mávnutím
kouzelného proutku dokázal B. Epstein skupině prorazit do té doby beznadějně neschůdnou cestu do nahrávacích studií, zorganizovat koncertní turné nejprve po Velké Británii,
později po evropském kontinentu a nakonec po celém světě. Beatles nahrávali jedno
album za druhým a natáčeli i celovečerní filmy. Lze bez nadsázky říct, že do předčasné
smrti B. Epsteina v srpnu 1967 dosáhla skupina svých nepřekonatelných a neopakovatelných úspěchů.
Jak nenahraditelný byl Epsteinův marketingový a manažerský vklad do základů dodnes
unikátního celosvětového úspěchu Beatles, snad nejlépe potvrdil následující naprostý
krach již zmíněné vlastní společnosti Apple, kterou, jak jsme si uvedli, založila skupina až
po jeho smrti v roce 1968.

Obě propagační strategie jsou poněkud vyhrocenými krajními variantami. V praxi
integrované marketingové komunikace se zcela přirozeně kombinují a prolínají (viz
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Veletrhy a výstavy – podpora prodeje nebo public relations? v kapitole 27). Spíše jde
o to, které je v tom kterém konkrétním případě a okamžiku víc a které méně. I strategie tlaku by měla vycházet ze znalosti zákazníků, z jejich požadavků, potřeb a spokojenosti.
Obě mohou podobně používat stejných propagačních nástrojů, ale v jiném kontextu. Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, například reklama v místě prodeje je
typická pro strategii tlaku, zatímco reklama ve sdělovacích prostředcích se víc hodí
pro strategii tahu. Nakonec v praxi integrované marketingové komunikace se
potom obvykle obě zmíněná použití reklamy stejně navzájem kombinují a doplňují, jak dokazuje i následující příklad.

PROPAGACE A PRODEJ LÉKŮ
Od roku 1997 je v USA možné prezentovat ve sdělovacích prostředcích také reklamu
na předepisované léky. Jak toho dokázaly farmaceutické firmy využít? Především výrazně
zvýšily výdaje na reklamu v televizi – v roce 1997 za ni zaplatily 1,1 mld. dolarů a v roce
2000 již 2,5 mld. Celkově v roce 2000 vydaly na propagaci 15,7 mld. USD, což představuje
roční nárůst oproti roku 1999 o 13 %. Většina z této částky ale nejde na zmíněnou televizní
reklamu, nýbrž na aktivity podpory prodeje a osobního prodeje. Farmaceutické firmy využívají sítě svých 83 tisíc obchodních zástupců („detailers“), kteří jen v roce 2000 uskutečnili
za 4 mld. dolarů stovky tisíc návštěv u lékařů, kterým mimo jiné rozdávají vzorky léků zdarma. Dalšími používanými nástroji podpory prodeje jsou spousty každoročně pořádaných
„vzdělávacích akcí“ pro lékaře. Jejich počet v roce 2000 dosáhl 314 tisíc akcí, což stálo 1,9
mld USD. Jen pro srovnání: v roce 1993 bylo takových „školení“ 70 tisíc, zatímco v roce 1999
již 280 tisíc.
Jaké má tato propagace efekty? Předně: podle výzkumů velká většina (91 %) Američanů
vnímá reklamu na předepisované léky, třetina z nich potom o nich hovoří se svým lékařem
a čtvrtina dokonce požádá, aby jim tento lék předepsal. Není proto divu, že ve srovnání
roků 1999 a 2000 došlo k nárůstu v prodeji předepisovaných léků o 20,8 mld. USD. Ale
na tomto objemu se nepodílelo všech 9 900 předepisovaných léků stejnou měrou. Jen
padesát nejvíce inzerovaných dosáhlo podíl 48 % (tedy 9,9 mld.), zatímco zbývajících 9850
léků dopočitatelných 52 % (tedy 10,9 mld.). Ve srovnání let 1999 a 2000 byl nárůst prodeje
50 nejvíce inzerovaných léků o 31,9 %, zatímco u ostatních o 13,6 %. Prodej nejvíce inzerovaných byl tedy 2,3krát vyšší oproti ostatním. Také počet lékařských předpisů vzrostl v případě 50 nejvíce inzerovaných léků o 24,6 %, zatímco u ostatních o 4,6 %. Propagace dokáže
ovlivnit prodej.
Zdroj: Findlay, S.: Do Ads Really Drive Pharmaceutical Sales? Marketing Health Service, Spring
2002, s. 21–25
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Obě strategie vycházejí, jak již bylo naznačeno, především z nátlaku. V prvním případě (obr. 25-1) tlačí výrobce na prodejce a ten na zákazníka. V druhém případě je
směr tlaku obrácený (obr. 25-2) – zákazník tlačí na prodejce a ten na výrobce.
V obou strategiích hraje centrální roli distribuce. V případě push-strategie musí nejrůznějšími kombinacemi propagačních nástrojů zajistit maximální prodej produktu. Naopak v pull-strategii distribuce vyhledává a přesvědčuje výrobce, aby přednostně dodávali produkty, po nichž je poptávka.
Samotná účinnost propagace se sice někdy může projevit okamžitě (například při
osobním prodeji nebo při podpoře prodeje), ale zpravidla je k jejímu působení
třeba delší časové období. Proto také její hodnocení není obvykle možné provést
bezprostředně, ale je nutné počítat s určitým časovým odstupem.
V následujících kapitolách páté části si přiblížíme některé základní charakteristiky
a postupy každého z hlavních nástrojů marketingové komunikace. Jak už víme ze
závěru předchozí kapitoly, její integrovanost má dvě roviny. Předně se jedná o praktické vzájemné spojování a využívání jednotlivých hlavních šesti nástrojů, jak byly
uvedeny výše – tzn. reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje,
direct marketingu a Internetu. V tomto případě se jedná o integrovanost externí.
Následně potom ve druhé rovině jde o kombinování již konkrétních dílčích postupů,
a to jak v rámci každé předchozí uvedené šestice (například televizní reklama s rreklamou ozhlasovou, tiskovou či venkovní), označované za interní integraci, tak také
napříč jednotlivými skupinami (například sleva v rámci podpory prodeje s inzercí
nebo venkovní reklamou, informujícími veřejnost a zákazníky o slevové akci), které
lze opět označit za externí.
Nástroje marketingové komunikace se v praxi někdy dělí na dvě základní kategorie:
1.
2.

nadlinkové (zkráceně ATL, z anglického above the line),
podlinkové (zkráceně BTL, z anglického below the line).

Rozdíl mezi nimi spočívá ve využívání a především ve výdajích za obvyklé sdělovací prostředky, jako jsou tisk, rozhlas a televize. Právě nadlinkovým nástrojům jsou
často oprávněně vytýkány vysoké finanční částky, které se platí majitelům sdělovacích prostředků za poskytnutý prostor. Snad nejnázornějším příkladem je televizní
reklama, jak vyplyne z následujícího konkrétního příkladu (viz tab. 25-3). Naproti
tomu podlinkové nástroje se bez tradičních sdělovacích prostředků buď obejdou,
nebo za ně neplatí (publicita v rámci public relations, jak bude uvedeno v kapitole
29), čímž šetří výdaje. V současné praxi se stále více dává přednost podlinkovým
nástrojům jako jsou podpora prodeje, direct marketing, osobní prodej nebo public
relations. Nejenže jsou vůči sdělovacím prostředkům šetrnější, ale hlavně jsou
pokládány za podstatně účinnější než nadlinkové, reprezentované na prvním místě
reklamou.
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NÁVRH STRATEGIE INTEGROVANÉ MARKETINGOVÉ
KOMUNIKACE KUCHYŃSKÝCH SPOTŘEBIČŮ WHIRLPOOL
V konkrétních praktických případech by strategie integrované marketingové komunikace
mohla postupovat podle následujících kroků, které zároveň vyjadřují obsahovou strukturu
takto vypracovaného materiálu:
1. situace na trhu – pomocí statistických dat vyjádříme celkovou výši prodeje kuchyňských elektrospotřebičů za uplynulé roky, růst trhu, podíly nejdůležitějších konkurentů, situaci u nás a v ostatních zemích EU, případně ve vyspělých zemích světa apod.
2. srovnání nabídky Whirlpool s konkurenční nabídkou – tzn. porovnáme jednotlivé složky
marketingového mixu podobným způsobem, jak v případě výdajů za reklamu naznačují obě následující tabulky o zadavatelích reklamy kuchyňských elektrospotřebičů,
Výrobce
Elektrolux
Merloni
Gorenje
Whirlpool
Baumatic
Mora Moravia
Bosch
Candy
Fagor
Amica

Výdaje do reklamy v mil. Kč
60
30
25
17
16
15
10
10
2
2

Tab. 25-1: Odhad výdajů na reklamu podle jednotlivých výrobců
Z tabulky vidíme, že v ročních výdajích na reklamu jsou mezi výrobci značné rozdíly.
Na jedné straně je Elektrolux s 60 mil. Kč a na opačném konci Fagor a Amica s necelými
2 mil. Kč. Společnost Whirlpool má střední úroveň výdajů.
Výrobce
Elektrolux
Merloni
Gorenje
Whirlpool
Baumatic
Mora
Bosch
Candy
Fagor
Amica

TV reklama
50
10
10
0
0
0
0
0
0
0

Billboardy
0
0
5
5
0
10
5
5
0
0

Časopisy
5
9
5
7
14
0
1
0
0
1

Noviny
5
10
5
5
1
0
0
0
1
0

Rozhlasová
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Kina
0
1
0
0
0
5
4
5
0
0

Tab. 25-2: Odhadované výdaje do reklamy podle jednotlivých výrobců a druhů reklamy
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Ještě zřetelnější odlišnosti jsou mezi konkurenty patrné podle použitých druhů reklamy. Největší část výdajů dostává televizní reklama (přes polovinu), na druhém místě
jsou časopisy (téměř čtvrtina), třetí jsou noviny (necelá desetina), čtvrté rozhlasové
vysílání, na pátém místě je venkovní reklama v podobě billboardů a konečně nejméně
(necelé procento) jde do reklamy v kinech, kterou používá jediný z uvedených zadavatelů – firma Merloni.
Nejmenší zadavatelé využili pro svoji reklamu pouze jedno médium (Amica billboardy, Fagor časopisy). Naopak všichni ostatní ji nasadili ve více prostředcích, jež však
upřednostňují v různé míře. Electrolux vydala nejvíce za televizní reklamu, za časopisy
a noviny. Whirlpool v daném roce televizní reklamu, rozhlasovou reklamu ani reklamu v kinech vůbec nepoužil, ale soustředil se hlavně na časopisy, noviny a billboardy.
3. stanovení cílů - cíle integrované marketingové komunikace mohou být ekonomické (zvýšit nárůst prodeje, zvýšit podíl na trhu), marketingové (zvýšit známost,
povědomí o našem podniku a jeho produktech, zlepšit jejich image, zvýšit loajalitu zákazníků), informační (prohloubit znalosti zákazníků o naší nabídce, o jejich
výhodách - benefitech) a další. Jejich vymezení je důležité pro veškeré následující
kroky, zejména však pro závěrečné vyhodnocení úspěšnosti integrované marketingové komunikace. Jaké cíle si pro ni stanovíme, tak budeme vyhodnocovat její
úspěšnost – srovnejte například rozdílné vyhodnocení událostí Oslava 4. narozenin outletu Freeport oproti Otevření bratislavského tunelu (Red bull) v příkladech
v kapitole 29.
4. vymezení cílových skupin (segmentů) – především jejich velikosti, geografických,
sociodemografických a případně dalších parametrů, včetně komunikačních kanálů, které sledují. Obvykle půjde především o zákazníky, zprostředkovatele
(obchodníky, distributory) a hlavní klíčové skupiny veřejnosti (místní obyvatele,
novináře). Jak již bylo uvedeno v příkladu v kapitole 9, v případě kuchyňských
elektrospotřebičů jsou zprostředkovateli jednak velkoobchody a prodejci tohoto
zboží (širokosortimentní hypermarkety typu Makro/Metro, Hypernova, Tesco, ale
také specializované prodejny jako Datart nabo Elektro World). Patří sem rovněž
návrháři, výrobci kuchyní a nábytku. Za koncové zákazníky můžeme považovat
hlavně ženy mladšího a středního věku z domácností se středními příjmy, případně majitele menších stravovacích a ubytovacích zařízení.
5. obsah komunikace – naznačíme si pouze komunikací s koncovými zákazníky, přesněji s ženami – hospodyňkami. Základem jejich oslovení bude užitek (benefit)
produktu, jeho jádro. Zde se nabízí například „snadná a příjemná příprava jídel“,
„úspora času a energie“, „lepší uchování kvality potravin a nápojů“, „zdravější stravování“ a mnohé další. Je nutné vybrat pro cílové zákaznice nejpodstatnější skutečnosti, jako jsou tradice výrobce, užitné vlastnosti produktu, jeho delší záruční
lhůty, šíře nabídky apod. Hlavním sloganem by mohlo být: Vaše kuchyň jako laboratoř, v níž dokážete pro své mlsné jazýčky snadno a rychle vykouzlit zdravé a chutné
dobroty, na něž budou dlouho a s láskou vzpomínat.
6. volba komunikačních prostředků – stejně jako obsah také výběr komunikačních
nástrojů a prostředků musí odpovídat cílové skupině. V případě zprostředkovatelů by byly použity hlavně osobní prodej a direct marketing. Příklad kuchyňských
spotřebičů orientujeme hlavně na koncové zákaznice. Zde budeme při výběru
komunikačních kanálů vycházet z výsledků marketingových výzkumů sledova-
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nosti jednotlivých sdělovacích prostředků, budeme porovnávat hodnoty jejich
ukazatelů CPT, GRP, OTS apod.
V našem konkrétním případu žen mladého a středního věku by mohlo jít o volbu
časopisů Žena a život, TV magazín, Katka, Dům a bydlení, Svět kuchyně atd. Pro televizní reklamu by byl nejvhodnější čas podvečerního vysílání televizních seriálů (telenovel) a soutěží.
7. návrh rozpočtu – navazuje na zvolené cíle a použité komunikační prostředky.
Konkrétní představu podává následující tabulka.

Aktivita
Billboardy
Inzerce v časopisech

Plánované výdaje v Kč
1 500 000
3 000 000

Televizní reklama – výroba spotu

1 500 000

Vysílání televizní reklamy
Podpora prodejen – prací a čisticí
prostředky
Roadshow v nákupních centrech
Celkem

3 000 000
500 000
2 000 000
11 500 000

Tab. 25-3: Návrh rozpočtu marketingové komunikace
8. časový harmonogram (médiaplán) – vyjadřuje časové použití (nasazení) jednotlivých nástrojů marketingové komunikace a zvolených komunikačních prostředků.
Jeho konkrétním vyjádřením je médiaplán, jak ho naznačuje následující tabulka.
S ohledem na charakter produktu (kuchyňské elektrospotřebiče) má celoroční
kampaň dva vrcholy – první před prázdninami a druhý před Vánocemi.

Obr. 25-3: Mediaplán marketingové komunikace
9. vyhodnocení – lze v závislosti na formulovaných cílech marketingové komunikace
vytvořit na podkladě informací z více zdrojů marketingového informačního systé-
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mu. Rozhodně by bylo vhodné nejprve se znovu podívat na rozpočet a porovnat
návrhy se skutečností, jak naznačuje následující tabulka.
Aktivita

Plánované výdaje
v Kč

Skutečné výdaje
v Kč

Rozdíl v Kč

Billboardy

1 500 000

1 400 000

100 000

Inzerce v časopisech

3 000 000

3 050 000

-50 000

Televizní reklama –
výroba spotu

1 500 000

1 600 000

-100 000

Vysílání televizní reklamy

3 000 000

3 015 000

-15 000

Podpora prodeje –
prací a čistící prostředky

500 000

600 000

-100 000

Roadshows v nákupních
centrech

2 000 000

2 000 000

0

Celkem

11 500 000

11 665 000

-165 000

Tab. 25-4: Kontrola rozpočtu marketingové komunikace
K vyhodnocení toho, nakolik bylo dosaženo stanovených cílů, se předně nabízejí vlastní
interní podnikové údaje o počtech zákazníků (zejména nových), o počtech prodaných kusů,
o celkovém finančním objemu prodeje za kalendářní rok. Tato data lze porovnat s hodnotami zvolených ukazatelů za předchozí období. Z marketingového zpravodajství bychom
mohli získat údaje o velikosti našeho tržního podílu, a to jak ve srovnání s konkurencí, tak
také s předchozími roky. Konečně pro hodnocení kampaně zákazníky a veřejností by se dal
využít marketingový výzkum. Z jeho výsledků bychom se mohli dovědět, jak a kým byla celá
komunikační akce vnímána a hlavně jak byla hodnocena.

PODPRAHOVÁ, SKRYTÁ A PODLINKOVÁ
KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM?
Známý příklad podprahového, podvědomého působení na zákazníka poskytl experiment s titulky „Jezte pop-corn“ a „Pijte Coca-Colu“, které v roce 1957 probleskovaly každých pět sekund nepostřehnutelnou rychlostí jedné třísetiny sekundy
na filmové plátno v biografu v New Jersey. Výzkumníci měli potom údajně zjistit,
že tato blesková, na úrovni běžného vědomí nepostřehnutelná sdělení, měla efekt
a způsobila zvýšení prodeje – u pop-cornu o 58 % a u kokakoly o 18 %. Naštěstí je
tato podprahová reklama legislativně zakázaná. Jak se později prokázalo, v kině se
prodávala pouze kokakola a popcorn, takže diváci neměli na výběr. Navíc v roce
1962 se autor zmíněného „objevu“ James Vicary přiznal, že si celý experiment
vymyslel a žádné podprahové záběry nikdy neexistovaly. Opakované výzkumy rovněž ukázaly, že k tomu, aby člověk reklamu zaregistroval, případně si ji uchoval
v paměti a koupil si nabízený produkt, musí si ji nejprve uvědomit. Slavným se stal
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v roce 1990 soudní proces s britskou heavymetalovou skupinou Judas Priest, která
byla obviněna, že vkládá do svých písní podprahová sdělení navádějící posluchače
k sebevraždě. Rodiče dvou chlapců, kteří se o sebevraždu pokusili a jeden ji i dokonal, skupinu zažalovali. Soud však Judas Priest osvobodil s tím, že účinnost podprahových sdělení nebyla nikdy nikým spolehlivě prokázána.
Naproti tomu za skrytou reklamu se považuje prezentace nabídky ve sdělovacích
prostředcích mimo prostor označený titulky či znělkou jako inzerce a reklama. Zde
je tedy propagována například v běžném zpravodajství a publicistice. Je tudíž sledována veřejností mnohem víc než náležitě vymezená (v tisku titulkem, v rozhlase
a v televize znělkou) reklama a je také mnohem účinnější. Zejména v naší pokřivené praxi je někdy velmi těžké odlišit, zda se v takových případech jedná o výsledky
public relations (přesněji press relations či sponzoringu), resp. product placementu,
jak bylo uvedeno v závěru kapitoly 3, nebo jestli jde právě o skrytou reklamu.
Konečně, jak již víme, se za podlinkové (below the line) komunikační aktivity v literatuře někdy označují sponzoring a další nástroje public relations, osobní prodej či
podpora prodeje, ale také direct marketing a Internet. U běžných nadlinkových
aktivit (above the line), z nichž nejlepším příkladem je reklama, totiž musíme, jak
známo, vynakládat nemalé částky sdělovacím prostředkům, případně mediálním
agenturám za samotné zveřejnění, šíření našeho sdělení. Naproti tomu u podlinkových aktivit se náklady omezují pouze na rozsah výdajů za vlastní aktivity (cena
za poskytnuté dárky v rámci podpory prodeje, náklady na uspořádání akce, výše
podpory sponzorovaného týmu), zatímco případné následné zveřejnění v masmédiích je již „bezplatné“, například v rámci publicity. [3]
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Obr. 25-4: Podlinková propagace nového produktu

NIZOZEMSKÉ MAGNUM
Marketingové výzkumy ukazují, že okolo 95 % Evropanů si dopřává zmrzlinu pouze příležitostně. Spotřeba zmrzliny je nižší zejména u dospělých, kteří sní tak tři zmrzliny za rok.
Na rozdíl od dětí totiž zmrzlinu nijak nemilují a nemají k ní vztah. O jejím nákupu spíše rozhodují děti a dospělí se pouze pasivně přidávají.
V Nizozemí se v roce 1990 spotřebovalo pouze 6,7 litrů zmrzliny na obyvatele za rok,
a země tak byla v mezinárodním srovnání hodně pozadu. Překvapivě nízká spotřeba zmrzliny příliš nesouvisí s klimatickými podmínkami země, neboť například severské státy
(Norsko a Švédsko) dosahovaly více než dvojnásobku nizozemské spotřeby a USA dokonce
více než trojnásobku.
Tradiční zmrzlina v Nizozemí neuspokojovala chuťové představy dospělých. V Nizozemí
zmrzlinu prodávalo na pět set malých prodejců, z nichž polovina byli Italové, a zmrzlina
byla nabízena pouze v letní sezoně.
Mezery na trhu si všiml Wouter Koetzier z firmy Unilever v Utrechtu. Univeler představuje
spolu se švýcarskou společností Nestlé dvě největší evropské firmy v oblasti potravinářského průmyslu. W. Koetzier vypracoval následující čtyřbodovou marketingovou strategii:
1. vyvinout a uvést na trh novou, vysoce kvalitní zmrzlinu pro dospělé;
2. stanovit přijatelnou cenu pro tento segment;
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3. vypracovat distribuci, která by zaručovala potřebnou dostupnost;
4. propagačními aktivitami vytvořit znalost značky a vhodný image.
Zmrzlinu lze totiž vnímat různě. Podle britských výzkumů má v sobě konzumace zmrzliny
značnou míru smyslnosti, která je blízká sexuálním zážitkům.
První Magnum Dark oslovilo v roce 1989 spíše mužské, silné a extrovertní osoby. Náležitá
vrstva čokoládové polevy byla ze skutečné čokolády, a nikoli jen (jak je to takových případech běžné) z čokoládové náhražky. Samotná zmrzlina obsahovala mnohem více mléka
a smetany než jiné zmrzliny. Následovalo „ženštější, jemnější a introvertněji orientované“
Magnum White a ani další modifikace (Magnum Pecan) na sebe nenechala dlouho čekat.
Průměrná roční spotřeba zmrzliny tím vzrostla v Nizozemí na 8 litrů na hlavu, její konzum
přestal být sezonní záležitostí a značka Magnum se udržela v prodeji i v zimě.
Jak už bylo řečeno, první Magnum Dark se orientovalo na mužské zákazníky. Distribuce
usilovala o zajištění maximálního počtu prodejních míst navštěvovaných dospělými. V tom
se velmi osvědčily čerpací stanice pohonných hmot, především se čtyřiadvacetihodinovou
otevírací dobou. Ženám zase supermarkety nabízely speciální multibalíček pro celou rodinu.
Silné povědomí o značce Magnum (62 % dotázaných) vzniklo prakticky s minimálními
výdaji na propagaci. Vše bylo dílem reklamního zviditelnění v místě prodeje, aktivit z oblasti public relations a ústních sdělení (WOM) spokojených zákazníků.
Zmrzlina Magnum je tedy příkladem toho, že i velká firma je schopna najít v domácím prostředí nové podnikatelské a tržní příležitosti. Musí však splnit určité podmínky, například
nabídnout mimořádně kvalitní produkt za přijatelnou cenu, zajistit mu široce dostupnou distribuci a komunikačně vysvětlit posun od sezonní, dětské záležitosti k důvěrně známému
celoročnímu požitku dospělých.
V průběhu devadesátých let se úspěšné nizozemské Magnum rozšířilo dál Evropy a dnes
ho známe i u nás, včetně jeho typické marketingové komunikace. Proto jsou mu věnovány
hned první tři následující otázky.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
25.1. Co zajímavého vidíte na marketingové strategii v příkladu o zmrzlině Magnum?
25.2. Čím je zajímavá její marketingová komunikace?
25.3. Na jaké faktory ovlivňující chování a rozhodování zákazníků (viz obr.
10-1) se zaměřuje a co má reklama na Magnum společného s reklamou
Römerquelle (viz kapitola 17)?
25.4. Na závěr kapitoly 21 je příklad Světově načasovaná nabídka, pojednávající
o francouzském beaujolais a našem Svatomartinském. Na jakém propagačním nástroji tento jedinečný marketingový přístup staví?
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KAPITOLA 26

Reklama
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Základní cíle a vymezení reklamy.
Silná a slabá teorie reklamy versus neuromarketing.
Mediální strategie a mediaplán.
Efekty reklamy.
Modely AIDA, AIDCA a DAGMAR.
V literatuře bývá za nejstarší psanou reklamu považováno tři tisíce let staré oznámení, nalezené archeology ve staroegyptských Thébách, nabízející „zlatý kroužek“
za vrácení uprchlého otroka. Ze starého Řecka jsou potom známy první dochované
důkazy o hlasovém i psaném veřejném nabízení zboží. Reklama je ve svých principech velmi dávnou záležitostí. Ovšem teprve před více než pěti stoletími jí
Gutenbergův vynález knihtisku umožnil využít hromadné sdělovací prostředky.
Francouzské slovo reclamer (žádat zpět, naléhavě požadovat) užívali sokolníci při
zpětném svolávání svých opeřenců na ruku. Ještě v 19. století byla reklama chápána
jako určitá forma lákání. V roce 1880 ji německý filozof J. H. Wehle definoval jako
„placenou chválu a jarmareční nátlak na kupujícího“.
V té době se také do historie reklamy nesmazatelně zapsal Američan Phineas Taylor
Barnum (1810–1891). Patřil ke světově nejproslulejším cirkusovým a divadelním
podnikatelům. Jeho reklama, a dodnes se jí říká barnumská, vynikala nabubřelostí
a přeháněním. Asi by bylo přesnější ji označovat souhrnně za propagaci, případně
dokonce za zneužívání nástrojů public relations. Vždyť třeba financoval a podněcoval novinové články o svých souborech, často plné vymyšlených klípků a skandálních historek, senzací i holých nesmyslů. Cílem bylo, aby se o jeho činnosti psalo
v novinách co nejvíc. K tomu se mu hodily i záměrně nelichotivé recenze stejně jako
inscenované, předem domluvené polemiky s kritiky. Důležité bylo být za každou
cenu co nejvíc ve sdělovacích prostředcích (tehdy pouze v tisku) a tím i v centru
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osobní komunikace a zájmu zákazníků (publika). Na Barnumovy principy vytváření humbuku, vzbuzování rozruchu a vyvolávání senzací navazuje v současnosti
buzz-marketing.
Reklama má mnoho forem a způsobů použití – propaguje určitý konkrétní produkt
nebo také dlouhodobou představu (image), již si mají o firmě vytvořit klíčové segmenty veřejnosti. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže
oslovit široký okruh veřejnosti, zároveň však díky neosobnosti je méně přesvědčivá.
Jedná se pouze o jednosměrnou formu komunikace a může být velice nákladná. Že
si zadavatel reklamu i její šíření sám platí, ovlivňuje mimo jiné i její obsah: spíše se
v ní nevyváženě nadsazují a přehánějí klady, než by se objektivně připouštěly nedostatky.
Reklama potřebuje, jak jsme si uvedli již v kapitole 2, sdělovací prostředky. Někdy
se však setkáváme s tím, že sami jednotlivci, i bez pomoci sdělovacích prostředků,
propagují určitý produkt. Tato forma prezentace, jak už víme a jak si ještě zopakujeme v případě osobního prodeje, vyniká mimořádnou účinnosti. Již ve zmíněné
kapitole 2 jsme poznali, kdo to jsou a jaký mají vliv na veřejnost názoroví vůdci
a názoroví tvůrci. Navíc osobní prezentace může být pro nás zcela bezplatná, když
třeba lidé sami od sebe nosí naše reklamní dárkové předměty, jako jsou trička,
tašky, deštníky, propisovací tužky atd. Mohlo by se to chápat jako virální marketing.
Lze si ovšem představit také placenou službu jako v případě pomocníků (prodejců,
vyvolávačů, hostesek), kteří mají za úkol propagovat nabídku (produkt). Pohybují
se po ulicích v centru města s cedulí zvoucí k návštěvě restauračního zařízení, divadelního či cirkusového představení. Na vesnicích zase informují občany třeba
o nabídce pojízdné prodejny. Vyvolávají oznámení, oslovují chodce, rozdávají letáky nebo jiné propagační materiály, včetně dárkových předmětů. Zde bychom
potom mohli hovořit o osobní reklamě. Rozdíl oproti názorovým vůdcům a na ně
navazujícímu virálnímu marketingu či osobnímu doporučení (word-of-mouth,
zkráceně WOM) je v tom, že v případě osobní reklamy se skutečně jedná o placené
médium.
Význam sdělovacích prostředků pro reklamu vede konečně k tomu, že ji dělíme, jak
bylo vidět v předchozí kapitole 25, konkrétně v tab. 25-2, právě podle nich.
Jednotlivé postupy a podoby konkrétní reklamy potom označujeme za reklamu tiskovou (noviny, časopisy, letáky), televizní, rozhlasovou, venkovní, pohyblivou
(na dopravních prostředcích, zejména hromadné dopravy), internetovou atd.
Základní funkce reklamy lze vymezit jako:
a.

Informativní, kdy reklama informuje o novém produktu, o jeho vlastnostech.
Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku (pull-strategie).
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b. Přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku,
a jde tudíž o to, aby zapůsobila na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt (push-strategie). Někdy tato reklama přechází do reklamy srovnávací,
porovnávající přímo náš produkt s jiným, nebo dokonce s jinými.
c.

Konečně připomínací reklama má udržet v povědomí zákazníků produkt
i značku, například před nadcházející sezonou.

Vedle těchto tradičně uváděných funkcí reklamy je však možné si představit i další,
například funkci prestižní (mít reklamu v určitém médiu), alibistickou (vykázat
zahraničnímu partnerovi, jak a kolik se věnuje na „marketing“) a další, v naší praxi
zdaleka nikoli výjimečné, i když poněkud neuvěřitelné důvody marnotratného
vynakládání prostředků.
V zahraniční literatuře se rozlišuje silná a slabá teorie reklamy. [4] Silná (můžeme
ji označit za tradiční americké pojetí) vychází z přesvědčení, že reklama je schopna
změnit chování zákazníka, přesvědčit ho, aby si zakoupil produkt, který doposud
nikdy neměl a nepotřeboval. Zámořský marketing obecně dost často staví na silném předpokladu, že zákazník je naprosto poznatelný, jeho chování a rozhodování
spočitatelné, a tudíž také nejrůznějšími nástroji a prostředky stoprocentně ovlivnitelné a zmanipulovatelné (viz Podprahová, skrytá a podlinková komunikace se
zákazníkem? v předchozí kapitole 25). V tomto směru, který bývá odborně označován za neuromarketing, se k laboratorním experimentům a testům reklamního
působení na zákazníka dokonce využívají i nejnovější vědecké postupy a aparatury
z oblasti fyziologie a dalších lékařských nauk jako třeba měření mozkové činnosti
magnetickou rezonancí nebo elektroencefalografem, srdeční frekvence pomocí
EKG atd.
Vůči na první pohled lákavým svodům exaktnějšího, přírodovědného postižení
chování zákazníků je rozumné si zachovat poučenou obezřetnost. Ať mají podobu
matematických simulačních modelů nebo uvedeného laboratorního experimentování, vycházejí z násilného zjednodušení situace. Vždyť objektem naznačených
fyziologických měření neuromarketingu je v prvé řadě člověk, byť degradovaný
do role pokusného psa, jak to odpovídá tradici výzkumů I. P. Pavlova v Sovětském
svazu v minulém století. Stejně jako v případě psích reflexů i zde se velice exaktně
měří vliv nejrůznějších marketingových stimulů na zákazníkovo chování. Jenže se
jedná o jeho pouhé fyziologické reakce. Přitom již v kapitole 10 (viz zejména obr.
10-1) se ukázalo, jak důležitou roli hrají v rozhodování také další faktory, včetně
psychologických, a dokonce socioekonomických.
Navíc ve stejné kapitole 10 bylo rovněž uvedeno, že sice často, ale rozhodně ne vždy
je zákazníkem jedinec. V případě složitějších situací se jedná třeba o domácnost, či
dokonce o celou organizaci. Zde se již rozhodně nevystačí s prostými součty namě257
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řených individuálních hodnot. Složitost a proměnlivost skupinového rozhodování
je daleko silněji ovlivněna třeba působením skupinové dynamiky.
Proto bývají zejména evropští autoři vůči těmto přístupům rezervovanější. Připadá
jim, že možnosti přírodovědného výzkumu jsou v marketingu omezenější. Dávají
naopak přednost slabé teorii reklamy, podle níž je konzumentské nákupní chování
a rozhodování spíše dáno zvyky a tradicemi než působením propagačních aktivit.
Reklama je pouze schopna zvýšit informovanost a zlepšit znalosti a vědomosti
zákazníků.
Obě pojetí představují jako tradičně poněkud vyhrocené krajní póly a skutečnost,
jak už tomu obvykle bývá, se nachází nejspíš někde mezi nimi. I podle našich
nedávných zkušeností je nepochybné, že dříve nedostatkové zahraniční zboží, cizí
obchodní firmy či exotická zahraniční reklama dokáží nalákat zákazníka, aby si
vyzkoušel nově se nabízející možnosti. Pokud ho však vlastní produkt neosloví (jako
se to sotva podaří cigaretám u nekuřáků, vepřovým hodům u vegetariánů či
muslimů, slivovici u abstinentů) nebo neuspokojí (poruchová a nedostatečně myjící
myčka na nádobí), je jakákoli, byť sebebombastičtější reklama marná.

RAGULACE REKLAMY NA CIGARETY
A TABÁKOVÉ VÝROBKY
Když se Evropské komisi podařilo po téměř šestileté a složité diskuzi konečně
dospět v roce 1998 k návrhu zákazu reklamy na tabákové výrobky v zemích EU
od roku 2001, Evropská asociace reklamních agentur (EAAA) se velmi důrazně
ohradila. Své stanovisko charakterizovala jako nepochopení role reklamy a postavila
se na stranu zastánců slabé teorie reklamy. Není v silách reklamy, aby si na zavedeném
trhu, k němuž nesporně trh tabákových výrobků stejně jako kávy, pohonných hmot
apod. patří, zákazník koupil produkt, který nechce. Reklama neovlivňuje celkový
objem spotřeby dané komodity, nýbrž pouze podíl jednotlivých výrobců na daném
trhu.
Navíc podle EAAA zkušenosti ze zemí, jako jsou Kanada, Norsko, Finsko, Irsko
nebo Itálie, v nichž již k zákazu reklamy na tabákové výrobky došlo, ukazují, že
důsledkem nebyl reálný pokles spotřeby tabákových produktů. Stejně nelze
očekávat, že by mohlo dojít ke snížení počtu nezletilých dětí, které začínají kouřit.
Naopak bez reklamy by se prý nepodařilo tak výrazně rozšířit zájem o cigarety
s nižším obsahem nikotinu nebo o cigarety s filtrem. Jestliže je produkt legálně
produkován, prodáván a konzumován, považuje EAAA zákaz jeho reklamy
za porušení základního práva spotřebitele vybírat si z nabídky různých výrobců
a být o ní informován.
258
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Přitom uvedený zákaz reklamy na tabákové výrobky je relativně měkký. Je
uplatňován v členských státech EU postupně a umožňuje výjimky (například
reklamu na tenisových turnajích). Po této zkušenosti se současné úvahy a diskuze
o zákazu reklamy na alkohol jeví ještě méně nadějně. Lze očekávat větší odpor
nejen distributorů, ale především početných výrobců a pěstitelů zemědělských
produktů prakticky v celé EU.
Následující příklad, stejně jako tomu bylo v případě vlivu propagace na prodej léků
v předchozí kapitole 25, dokazují nespornou účinnost reklamy na chování zákazníků.
Oba pocházející z USA, oba podporují silnou teorii reklamy, čímž zároveň také
podtrhují nutnost legislativní regulace reklamy.

REKLAMA NA ALKOHOL U MLADÝCH ZABÍRÁ
Mladí lidé pijí více alkoholické nápoje, pokud jsou vystaveni reklamě na ně.
Vyplývá to ze studie amerických vědců z univerzity v Connecticutu, která byla zveřejněna v odborné revue Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Na panelovém souboru 1 872 mladých lidí ve věku 15 až 26 let se zjistilo, že s každou vnímanou reklamou za měsíc se u nich o procento zvýší průměrný počet
zkonzumovaných drinků. Závěry studie tak odporují tvrzení výrobců alkoholických nápojů, podle nichž si reklamy na alkohol všímají jen dospělí. V letech 1999
až 2001 byl panel zkoumán opakovaně, celkem čtyřikrát. Sledoval se rovněž vliv
jednotlivých médií, tedy televize, rozhlasu, časopisů a billboardů. Jedná se o první
studii, která přímo spojuje spotřebu alkoholu mezi mladými lidmi s objektivními
údaji o výdajích výrobců alkoholu na reklamu. V USA se na ni ročně vydá asi 1,8
miliardy dolarů.
V České republice je reklamní činnost vymezena zákonem o regulaci reklamy č.
138/2002 Sb. Hned v jeho první části, v § 1 je uvedeno: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající
za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje
zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv
nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud
není dále stanoveno jinak.“ Základní přínos zákona tkví v tom, že se zde vymezuje,
co reklama u nás může a nemůže obsahovat, jak vůbec může fungovat. Je však zřejmé, že se jedná o značně specifický, nepochybně právnický pohled na problematiku
reklamy. Například není jasné, proč se zde vysloveně zdůrazňují takové oblasti jako
nemovitosti, práva a závazky či ochranné známky. Také místo obecné „podpory
podnikatelské činnosti“ lze hlavní smysl reklamy vidět přímo v „podpoře obchodní,
prodejní činnosti“.
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S výhradami vůči konkrétní reklamě se u nás mohou občané i organizace obracet
přímo na Radu pro reklamu, které má povinnost se všemi podněty zabývat a vydat
k nim závazné odborné stanovisko.

PRO KOHO JE REKLAMA?
Jak již bylo uvedeno, reklama by měla být pro adresáta, zákazníka (kupujícího) či spotřebitele (konzumenta) co nejsrozumitelnější. Jenže pozor na rozdíl mezi tím, kdo produkt
koupí a kdo ho nakonec spotřebuje. Tento problém je zejména častý v případě potravinářského zboží. Dokonce v lapidárním případě krmiv pro zvířata je evidentně jasné, že konzumenti si svoji pochoutku nikdy sami nemohou koupit, a naopak zase kupující ji sotva kdy
ochutnají a ocení její reklamou tolik zdůrazňovanou jedinečnost.
Názorný příklad řešení tohoto rozporu přinesla v roce 1999 britská reklamní agentura natočením televizního spotu na krmivo Whiskas Singles určeného přímo kočkám. Sdělení čtyřnohým konzumentům podala prostřednictvím jim blízkých barev, zvuků a pohybů ryb,
ptáků a myšek. I když jde nepochybně v první řadě o vtipný nápad, jeho konečná realizace
se opírala o vědecké poznatky ze zoologie. Také následné testy na stovce koček prokázaly,
že 60 % z nich na tuto reklamu pozitivně reaguje. Lze oprávněně říct, že v tomto případně
je to skutečně REKLAMA PRO KOČKU.
Zůstává však hádankou, nakolik a jak dokázala oslovit také ty, kteří kočkám krmivo nakupují, či zda si sami všimli jejího pozitivního přijetí u svých čtyřnohých miláčků. Často se
v takových případech neobvyklé, kontrovezní nebo dokonce šokující reklamy sází na to, že
se stane atraktivním tématem pro sdělovací prostředky. Prostřednictvím takto vyvolané
následné publicity z arsenálu buzz-marketingu se totiž nakonec zákazníci dozvědí mnohem účinněji a působivěji o mimořádnosti nové nabídky.

Reklama závisí na sdělovacích prostředcích. Podle nich ji také, jak již bylo uvedeno, dělíme na tiskovou (inzeráty v novinách a časopisech), rozhlasovou
a televizní. Jejich konkrétní ukázky lze najít na přiloženém DVD v oddíle
Další ilustrační materiály jak k této kapitole 26, tak také k dalším, jako jsou
třeba kapitoly 17, 25 nebo 34.
Šíření reklamního sdělení je potom otázkou mediální strategie. Při výběru médií
vycházíme nejprve ze znalostí o rozsahu a dostupnosti adresátů. Cena za zveřejnění
sdělení zase limituje frekvenci, s jakou na ně budeme působit. Na základě těchto
rozhodnutí potom vybíráme nejvhodnější sdělovací prostředky, případně jejich
optimální kombinaci. Podkladem mohou být výsledky výzkumů jejich sledovanosti, jak je poskytují u nás například Mediaprojekt, peoplemetrové měření televize
nebo MARKET – MEDIA – LIFESTYLE. Při konečné realizaci zvolíme také některou z variant časového harmonogramu působení – může být celoroční nebo naopak
odpovídat sezónním výkyvům. V závislosti na zvolené frekvenci (intenzitě) se zase
bude jednat o průběžnou reklamu bez přerušení nebo naopak o tzv. nálety se zvý260
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šenou intenzitou, pulzování reklamy na nízké úrovni s pravidelnými vlnami zvýšené intenzity atd.
V zásadě bychom mohli shrnout všechny postupy nasazování reklamy v médiích
do následujících tří kategorií:

Soustavné, kdy například rovnoměrně po celý rok je reklama prezentována
v médiích se stejným rozsahem a intenzitou (frekvencí). Zpravidla si to mohou
dovolit velké, kapitálově silné firmy. Obvykle se jedná spíše o aktivity v rámci
public relations (reklama organizace – viz kapitola 29), případně o sponzoring,
jak bude uvedeno v kapitole 30, zaměřené na budování či posílení image firmy
nebo značky produktu.

Pulzující, kdy v průběhu roku více či méně pravidelně střídáme intervaly s vyšším nasazováním reklamy s intervaly s nižším nasazováním, případně úplným
vynecháním.

Nárazová, umísťuje reklamu pouze ojediněle a po kratší dobu, zato však s mimořádnou intenzitou.
Pulzující nasazování může mít ještě vzestupnou či sestupnou tendenci podle toho,
zda v průběhu dotyčného intervalu frekvence a rozsah prezentace reklamy rostou či
naopak klesají.
Nárazové nasazování zase může být spjato s jedinečností určitého data (Vánoce,
Velikonoce, svátky, jmeniny) nebo se sezónností produktu. Například právě před
zahájením školního roku má více než kdy jindy smysl nabízet školní potřeby
a pomůcky, školní oděvy a obuv.
Mediaplán podává, jak jsme viděli v předchozí kapitole 25, konkrétně na obr. 25-3,
na základě výsledků výzkumů sledovanosti médií zdůvodněný a přesný časový harmonogram (na dny, hodiny, minuty a sekundy) využívání médií pro reklamní sdělení. Určuje nejen kde, ale také kdy bude prezentováno. Pochopitelně čím častěji,
tím vzrůstá pravděpodobnost, že osloví zákazníky a bude vyslyšeno. Frekvenci
ovšem limitují jednak rostoucí finanční náklady, ale měla by být brána v potaz také
stará známá zkušenost, že všeho moc škodí.
Zejména televizní reklama je v tomto směru mimořádně náročná (viz opět tab. 25-3,
resp. tab. 25-4). Vytvoření televizního spotu představuje několikamilionovou investici
a také náklady za každé odvysílání dosahují statisícových částek. Rozhodně nemá
smysl nechat si zpracovat tak nákladný spot, že by vyčerpal celý rozpočet na televizní
reklamu natolik, že by nezbývalo na jeho dostatečně časté vysílání. Říká se, že by se
měl v průběhu kampaně objevit ve vysílání minimálně dvacetkrát až třicetkrát.
Přitom ani v tomto případě ještě nemáme zaručeno, že vynaloženým prostředkům
bude odpovídat také jeho sledovanost a hlavně účinnost.
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O tom, jak je natáčení televizní reklamy náročné, svědčí dokument 6th sense
(Šestý smysl) na přiloženém DVD v části Další ilustrační materiály. Během
pěti minut alespoň letmo nahlédnete do filmařské kuchyně pětidenního natáčení dvou televizních spotů (praní a chlazení), které jsou rovněž na přiloženém DVD k dispozici. Oba lze považovat za příklady v současnosti velmi
rozšířené imageové reklamy, zaměřující se především na emocionální vjemy
zákazníků. Nesdělují se zde žádné technické detaily a přednosti automatické
pračky či chladničky Whirlpool. Divák je vtažen do neskutečného, pohádkového světa praní a chlazení. V obou spotech se vyjadřuje a podtrhuje jiná,
vyšší skutečnost produktů Whirlpool, využívajících právě jedinečný, nový
šestý smysl. Navíc díky němu lze také poznat jejich odlišnost, rozdílnost
od konkurenčních produktů, jak na to upozorňuje v uvedených rozhlasových
reklamách slogan Sense the difference (Poznáte rozdíl). Oba televizní spoty
vyvolávají iluzi, že produkty Whirlpool jsou mimo běžnou skutečnost a zkušenost. S tímto se také pracuje v příkladu Programová náplň roadshow
Whirlpool, uvedeném hned v následující kapitole 27.
Samotný dokument 6th sense potom odhaluje, jakými filmařskými triky se této
pohádkové iluze ve skutečnosti dosahuje. Stačí si porovnat geografické a klimatické
podmínky reálného prostředí (exteriérů), v němž se natáčelo s pocity, které v nás
oba výsledné spoty vyvolávají. O mnohém napovídají rozdíly mezi důkladným
oblečením členů filmového štábu a éterickými kostýmy titulní představitelky
pohádkové víly. Jako postava z neskutečného světa je identicky zobrazována rovněž
na venkovní i vnitřní reklamě Whirlpool – viz DVD část Další ilustrační materiály
kapitola 26 nebo v následující kapitole obr. 27-8 z již zmíněné roadshow v atraktivních prostorách Galerie Vaňkovka.
Vlastní přípravu konkrétní reklamy a rozhodování o mediálním plánu si můžeme
pro názornost představit jako souslednost následujících šesti kroků – viz obr. 26-1.
V mnohém odpovídají rozhodovací souslednosti osmi bodů pro oslovení zákazníka, jak byla uvedena v kapitole 24, případně dokonce kybernetickému modelu
komunikace z kapitoly 1.

262

KE0630.indd 262

21.7.2011 14:46:06

Kapitola 26 – Reklama

Obr. 26-1: Rozhodování o mediaplánu

Na první pohled je zřejmé, že se jedná o ideální situaci, kdy je úkol řešen bez ohledu na finanční omezení. Jak bude uvedeno v dalším textu a doloženo na praktických příkladech (reklamní kampaň Starobrna a výběrové řízení na uvedení speciální nabídky vín pro gastronomii), v praxi bývá situace zcela opačná: předpokládaná
částka na celou úlohu je zadavatelem jasně stanovena předem.
Při plánování reklamy ve sdělovacích prostředcích pracujeme s ukazatelem podílu
oslovených. Někdy bývá termín rating překládán jako „zásah“. [5] Z podílu oslovených určité cílové skupiny potom vypočítáme hrubý podíl oslovených GRP (gross
rating points) jako součin podílu oslovených a frekvence oslovení. Může se jednat
i o opakovaná oslovení. Stejná hodnota GRP (například 100) může být výsledkem
jednak častějšího opakování sdělení (desetkrát) desetiprocentního podílu oslovených, stejně jako menšího počtu oslovení (dvakrát) v médiích při vyšším, padesátiprocentním podílu úspěšnosti.
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Vlastní ekonomická efektivita médií se potom vyjadřuje celkovými náklady na tisíc
oslovených (CPT – cost per thousand), kdy se částka na reklamu v médiích podělí
tisíci oslovených.
Konečně posledním krokem, na který se v praxi bohužel dost zapomíná, je vyhodnocení marketingové účinnosti reklamy. Zde lze sledovat jednak komunikační efekty (jak reklama ovlivňuje názory a postoje zákazníků), ale zejména potom prodejní
efekty (nakolik se odrazila v zájmu o produkt a ve zvýšení jeho prodeje), neboť
právě ty vyplývají z hlavní funkce a z celkového poslání reklamy. Naopak by cílem
reklamy rozhodně nemusely být estetické efekty, tedy jak se líbí – ať už divákům,
čtenářům, posluchačům, nebo dokonce odborníkům a umělcům (textařům, režisérům, výtvarníkům), kteří posuzují její kreativitu, originalitu, propracovanost či
uměleckou hodnotu v porotách na různých festivalech a přehlídkách, jako jsou
od 50. let pořádaný francouzský LIONS v Cannes, od roku 1960 CLIO v USA,
od roku 1993 GOLDEN DRUM ve slovinské Portoroži, ale také LOUSKÁČEK či
ZLATÁ PECKA u nás. O odlišné koncepci i propracovanějším hodnocení reklamních soutěží typu EFFIE si uvedeme více v již zmiňovaném následujícím příkladu
Reklamní kampaň „Starobrno – tajemství dobré nálady“.
Samotná tvorba reklamy by potom měla respektovat:
1.

Koncept (poselství) jako celkový ideový rámec sdělení, tedy podstatu toho, co
chceme říct. Jeho zpracování by mělo odpovídat potřebám a zájmu zákazníků.
Konceptem například mohou být užitek produktu, mimořádně nízká cena, otevření nové prodejní jednotky, výročí firmy, svátky nebo začátek či konec sezony.

2.

Pečlivé rozpracování ideového záměru (poselství).

3.

Dostatek času pro tvorbu, pro nápady, nové myšlenky a přístupy.

4.

Soustavnou praktickou činnost, neboť úspěšné bleskové nápady se sice tu a tam
objeví samy od sebe, ale bohužel častěji je zdařilé dílo výsledkem každodenní
tvrdé soustavné práce, kdy teprve v průběhu činnosti se prvotní nápad postupně vylepšuje, dále zcela konkrétně rozvíjí a posléze i realizuje. Je tomu jako
s vejcem – má-li spatřit světlo světa něco opravdu pozoruhodného, je nezbytné
to náležitě vysedět.

U klasické tiskové reklamy se například doporučuje věnovat zvýšenou pozornost
následujícím stránkám:

Titulek – musí na první pohled upoutat pozornost čtenářů, zdůraznit, proč mají
pokračovat v četbě. Odborníci tvrdí, že v titulku je 90 % úspěchu tištěné reklamy.
Měl by informovat o určité vlastnosti produktu a stimulovat k jeho vyzkoušení.
Bývá čten pětkrát častěji než následující text. Doporučuje se, aby byl konkrétní
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a stručný, aby podtrhoval užitek produktu pro zákazníka a používal slov jako
NYNÍ, NOVÝ aj., vyzdvihujících inovační stránku nabídky.

Text, který by v krátkých větách, stručně a v modifikovaném vyjádření zopakoval, rozvedl a zdůvodnil podstatné myšlenky z titulku. Čtenářská přitažlivost se
dá zvýšit, je-li například pojat jako příběh nebo obsahuje-li názor odborníka či
slavné osobnosti. Doporučuje se také raději tisknout černé písmo na bílém podkladě než opačně.

Ilustrace, ať už v podobě kreseb či ještě účinnějších fotografií. Klíčové prvky (ilustrace, značka, logo) je třeba umístit na správné místo, se znalostí typického
postupu diagonálního vnímání od levého horního k pravému spodnímu rohu.

OD VÝSLEDKŮ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU PŘES NOVÝ
REKLAMNÍ SLOGAN AŽ KE ZVÝŠENÍ PRODEJE
V roce 2002, tedy tři roky po svém nástupu do čela jihoafrické nápojové společnosti SAB,
se Graham Mackay rozhodl k velice riskantnímu kroku, který zdánlivě přesahoval jeho
finanční možnosti – koupil dlouhodobě ztrátový americký pivovar Miller. Odborný americký časopis Modern Brewery Age tehdy tuto Mackayovu operaci, a vůbec i samotnou odvahu soupeřit v USA s neotřesitelnou americkou a světovou jedničkou Anheuser-Busch,
označil za sebevraždu. Graham Mackay se však hrozby předvídané prohry nikterak nezalekl. Po důkladném marketingovém výzkumu obratně využil slabin reklamy Anheuser-Busch
na své pivo Bud Light. Ta operovala s označením „král piv“. SAB Miller přišel se sloganem
„Ameriko, nepotřebuješ krále, ale prezidenta všech piv. Zvol chuť!“ Rovněž využil „únavy
spotřebitelů“ z tradiční vychloubačné reklamy, že Bud je „nejlepší pivo“.
Navíc společnost SAB Miller ve své inzerci sdělovala, že její lehké pivo obsahuje méně kysličníku uhličitého. Nezdůrazňovala také do omrzení na rozdíl od konkurence, že její chmelový a sladový extrakt jsou nejkvalitnější, neboť to se prý rozumí samo sebou. Odbyt piva
značky Miller začal ve Spojených státech stoupat o dvouciferná procenta.
Zdroj: Hospodářské noviny, 17. 5. 2004

Bohaté a pokrokem elektrotechniky dále rozvíjené možnosti nabízí také venkovní
reklama. Předně sem řadíme plakáty a billboardy. Jejich rekordní počet u nás je jedním z projevů typické celkové bezkoncepčnosti a diletantismu na nejvyšších rozhodovacích úrovních v 90. letech. Důsledkem pštrosí politiky legislativních a správních orgánů je skutečnost, že v naší rozlohou malé zemi na nás číhá neuvěřitelných
několik desítek tisíc billboardů. S takovou hustotou se v civilizovaných zemích jen
tak nesetkáte. Nejběžnější formát je 5,1x2,4 m. Menší rozměry mají obvyklé plakáty.
Naopak větší se označují jako bigboardy, či dokonce megaboardy.
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Častým problémem venkovní reklamy u nás je rovněž primitivnost obsahového sdělení; například nabídky ojetých aut, plastových oken či notebooků se
naprosto zbytečně opírají o obnažené, sexuálně podbízivé partie modelek,
čímž příznačně dokládají kreativní bídu svých tvůrců. Ale naštěstí jsou
i opačné příklady, jako třeba čtveřice billboardů na kuchyňské spotřebiče
Amica z konce roku 2005 (na DVD k této kapitole v časti Další ilustrační
materiály). Jsou stručné, vizuálně atraktivní i vtipně propojené společným
sdělením. Ve všech čtyřech případech číslice čtyři ilustruje hlavní konkurenční výhodu produktů Amica – čtyřletou záruku.
Navazujícími podobami venkovní reklamy jsou potom zejména ve městech časté
prosvětlené vitríny (city light). Stávají se spolu s reklamními hodinami a čekárnami
hromadné dopravy součástí městského mobiliáře. Nejen vnitřek, ale i zevnějšek
dopravních prostředků (tramvají, trolejbusů či autobusů) nabízí další možnosti
venkovní, resp. pohyblivé reklamy. Podobně létající balony, vzducholodě či nafukovadla. Na stěnách budov lze vidět jak malby, tak také počítačem řízené světelné grafické panely nebo projekce (light vision). Vhodně umístěná venkovní reklama může
bezesporu dosahovat značně vysoké hodnoty ukazatele OTS (zkratka znamená
„opportunity-to-see = příležitost k vidění“), a tím také velmi příznivých nákladů
na oslovení veřejnosti (CPT).
Oproti inzerátům v novinách či časopisech musí být venkovní reklama, včetně billboardů, obsahově podstatně hutnější, stručnější. Jejímu sledování si mohou adresáti dovolit (například při řízení vozidla na silnicích nebo dálnicích) věnovat pouhé
zlomky sekundy, navíc spíše periferního, ale v každém případě vysoce riskantního
vidění. Nepochybně se v těchto případech může jednat až o podprahové (podvědomé) vnímání.
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Obr. 26-2: Venkovní reklama na stěně budovy

Další dva příklady venkovní reklamy na stěnách budov lze nalezt na přiloženém DVD.
U nás je však doposud málo využívána a doceňována vnitřní reklama v obchodech.
Působí přímo na místě a v čase, kdy se zákazník rozhoduje a nakupuje. Přitom je to
reklama nejpříhodnější i pro zákazníky. Sice paradoxně na jedné straně si veřejnost
více všímá reklamy ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizi, ale je známo, že
právě tam je jejím rozsahem již přesycena. Naopak v obchodech jí pociťuje nedostatek. Konkrétních možností je zde tedy víc než dost. Předně se jedná o prostředky
POP (zkratka znamená point-of-purchase = v okamžiku nákupu). Vedle tradičních
výloh sem řadíme také aranžování zboží v regálech, plakáty, letáky a především
vlastní stojánky se zbožím umístěným obvykle v blízkosti pokladen. Díky tomu, že
dokáží zákazníka zaujmout ve chvíli, kdy je nucen čekat ve frontě, bývá tato nabídka zakoupena jaksi navíc. Kvůli ní klient původně vůbec do obchodu nepřišel – ať
už proto, že na její potřebnost zapomněl, nebo ji nezná. Přesto si ji nakonec přece
jen koupil. Možná jen tak, pro „všechny případy, to se vždycky může hodit“ (zápalky, žvýkačky) či proto, že „se to prostě nedalo nekoupit“ (sleva, akce). Tato reklama
se velmi vhodně propojuje s podporou prodeje, jak o ní pojedná hned následující
kapitola 27.
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Obr. 26-3: Příklad vnitřní reklamy

Zejména v cestovním ruchu, ale i v dalších oblastech služeb i výroby, představuje
rozšířený, masově (v tisícových nákladech) a dlouhodobě (desetiletí) působící prostředek pohlednice. Od svého vzniku v 70. letech devatenáctého století, kdy se velmi
rychle vyvinula z tehdy nové dopisnice (korespondenčního lístku), vzbuzuje
zasloužený zájem nejen u adresátů, ale také u širšího okruhu příbuzných, známých,
včetně poštovních doručovatelů a sběratelů. Podobně jako plakáty jsou i pohlednice
během své dlouhé existence předmětem zájmu také institucí – muzeí a výstavních
síní. Z jejich kolekcí se vydávají knihy, kalendáře a propagační materiály. Představují
a propagují nejrůznější místa, přírodní a stavební pamětihodnosti, lidi, kolektivy
i osobnosti, podniky a jejich produkty. Nové možnosti dostávají pohlednice ve spojení s direct mailem a Internetem (viz další kapitoly 31 a 32). Právě jako příklad
jejich nového využití uvádíme následující obr. 26-4. Prostřednictvím pohlednice
jsme informovali o naší internetové adrese mezinárodního projektu Komunikující
město. Grafické zpracování je v obou případech (pohlednice i na ní uvedená adresa
internetových stránek) samozřejmě shodné v rámci jednotného vizuálního stylu.
V každém případě by reklama měla přinášet vždy něco nového. Když už ne nový
produkt nebo jeho novou cenu či distribuci, tedy alespoň jeho nové označení –
jméno. Reklama jako sdělení, jehož cílem je zvýšit atraktivitu produktu a následně
potom rozšířit jeho prodej, často přináší právě nová pojmenování – značky. Jsou
však známy také případy firem, které mění značku či obal velmi obezřetně. Chtějí
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tím podtrhnout sílu tradice a pěstovat identitu a laojalitu zákazníků. Navíc nová
značka a nový obal vždy vyžadují nové náklady na reklamu.

Obr. 26-4: Pohlednice s internetovou adresou mezinárodního projektu
Komunikující město

Celkový postup tvorby reklamy si můžeme rozložit do následujících sedmi kroků,
důležitých jak pro vypracování rozpočtu, tak i zhodnocení stanovených specifických a konkrétních přínosů:
1.

Cíle pro celou reklamní kampaň, ale také cíle, k jejichž splnění se předpokládá
dvoustupňová komunikace prostřednictvím názorových vůdců (opinion
leaders), jež se v současnosti označují jako virální marketing či WOM.

2.

Cílové publikum – je nutné definovat konkrétní cílový segment, k němuž bude
reklama zaměřena, vymezit jeho potřeby a preference.

VARIANTY PRO SEGMENTY
Rakouská Zahlungsverkehrssysteme GmBH působí v oblasti platebních karet a výdejních
automatů. Ve své reklamní kampani využila všeobecné známosti tří postav (L. Pavarotti,
Pelé a rakouský herec Gedeon Burkhard, u nás jsme se s ním mohli setkat v hlavní roli televizního seriálu Komisař Rex). Každá ze tří osobností měla vyjadřovat jiné hodnoty a oslovit
jiný segment potenciálních zákazníků. Italský tenorista L. Pavarotti byl zacílen na vyšší třídu
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movitých zákazníků uznávajících konzervativní hodnoty. Sportovně zaměřeným lidem
toužícím po úspěchu byl určen brazilský fotbalista Pelé a mladým a úspěšným právě zmíněný G. Burkhard.

3.

Rozpočet – jak vyplývá z již výše zmíněných následujících dvou příkladů
(reklamní kampaň Starobrna a výběrové řízení na uvedení speciální nabídky
vín pro gastronomii), v praxi bývá předpokládaná částka na celou úlohu zpravidla jasně stanovena zadavatelem předem. Proto sestavení rozpočtu (viz tab.
25-3) znamená rozepsat v rámci daných možností předpokládané výdaje
na jednotlivé uvažované nástroje.

4.

Vypracování poselství, což mohou být velice základní obsahové rozvahy
o tématu, formě a rozměrech připravované reklamy, nebo naopak postupování
podle modelu AIDA, který počítá s takovými faktory, jako jsou možnosti okamžitě zaujmout prostřednictvím barevnosti nebo humorem (Attention –
pozornost), získání trvalejšího zájmu o reklamu i o produkt (Interest – zájem),
vyvolání touhy si ho vyzkoušet (Desire – touha) konečně jeho samotné zakoupení (Action – jednání). Tento tradiční model, který S. E. Lewis zavedl již roku
1900, se někdy modifikuje na AIDCA, kde vsunuté C znamená schopnost přesvědčit (Conviction – přesvědčení) reklamou natolik, že již plynule a bez problémů přechází v nákup.

5.

Výběr sdělovacích prostředků s ohledem na rozpočet a vymezení cílové veřejnosti, resp. jejího segmentu. Zde se počítá s objektem reklamy (cílovým publikem, segmentem), s náklady a typem sdělení. Jako pomocný objektivizovaný
ukazatel se při těchto rozhodováních používá již zmíněný CPT. Jak píše E. du
Plessis, „na vlastní výrobu reklamy obvykle připadá 20 % celkového rozpočtu,
zatímco zbývajících 80 % jde na její umístění v médiích“ [17].

6.

Způsob načasování, kdy jde o to, zda se jedná o jednorázovou akci (kampaň)
nebo dlouhodobější proces, zda půjde o tzv. nálety nebo spíše vlny.

7.

Zhodnocení efektů, které se opírá o porovnání výsledků výzkumů před reklamní akcí a po ní a hlavně o rozbor prodeje. [6]

Opět se jedná o obdobu již uvedených postupů při rozhodování o mediálním plánu
(viz obr. 26-1) nebo při oslovení zákazníka v kapitole 24, případně dokonce o obnovu kybernetického modelu komunikace z kapitoly 1.
I když by reklama neměla být brána pouze jako položka výdajová, nýbrž především
jako investice, přece jen zůstává nákladnou záležitostí. Proto je vhodné sledovat její
efekty – tedy to, jak oslovila veřejnost a jak dokázala povzbudit zájem zákazníků.
K postižení přínosů reklamy je možné využít i tak jednoduchých postupů podpory
prodeje nebo direct marketingu, jaké představují například kupony. Zákazníci si je
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vystřihnou z inzerátu a v prodejně za ně obdrží malou pozornost (nabídkový katalog, firemní dárkový předmět), slevu při placení zboží atp. Počítáním vrácených
kuponů dostaneme počet čtenářů inzerátu v různých tiskovinách, kteří zareagovali.
Navíc součástí předkládaného kuponu mohou být i další údaje o zákazníkovi
(jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), z nichž lze vycházet při další
komunikaci (například direct mailem). Náklady za reklamu potom jednoduše
podělíme buď počtem vrácených kuponů, nebo zvýšením obratu prodeje. Výsledkem
jsou přesněji vyjádřené ukazatele efektivity (přínosnosti) reklamní kampaně na jednoho zákazníka nebo na výši prodeje. Obdobně lze v případě rozhlasových posluchačů či televizních diváků evidovat zaslané SMS.
Vlastní rozpočet na reklamu by měl respektovat její meze a možnosti vyplývající
z konkrétních skutečností, jako jsou:

stadium životního cyklu produktu, kdy novinky vyžadují vynaložení větších částek než známé produkty, které se nacházejí ve stadiu zralosti;

podíl na trhu, kdy značky s vyšším podílem na trhu vyžadují při dynamickém
rozvoji trhu větší náklady, stejně jako vstup nových firem a produktů či vybudování lepší pozice, zejména na úkor konkurence;

aktivity konkurence a přesycenost reklamou, jež zákonitě vedou k roztáčení spirály zvýšených výdajů na reklamu; i u nás býváme svědky výrazných reklamních
soubojů, například výrobců pracích prášků, kávy, automobilů, ale také pojišťoven a bankovních institucí nebo operátorů mobilních telefonů;

frekvence reklamy vyplývající z potřeby opakování reklamního sdělení, které
následně vede k nárůstu výdajů;

diferenciace produktu; pokud se produkt odlišuje od konkurenčních, nemusí
být výdaje na jeho reklamu vysoké a může využívat zdůrazňování svých odlišností; bohužel pokud je naopak ve své kategorii (nápoje, potraviny, služby pojišťoven, bank či mobilních opetárů) velmi podobný jiným substitutům, musí se
do reklamy investovat více, aby byl zaregistrován zákazníky jako něco zvláštního, jedinečného, hodného jejich pozornosti a zájmu.
Obsah reklamního sdělení by měl být srozumitelný nejširšímu okruhu adresátů.
Například tím, že produkt, o kterém informujeme, bude prezentován způsobem
(jazykem i vizuálními prvky), jenž je adresátovi blízký, odpovídá jeho pohledu
na svět a přístupu k životu. Navíc by měl zdůrazňovat právě vlastnosti, jimiž se odlišuje od konkurence. Konečně do třetice by obsah sdělení měl být důvěryhodný, což
bývá právě v reklamní praxi málokdy respektováno a dodržováno. Zadavatelé se
snadno nechávají svést přízemní představou, že za vynaložené prostředky si mohou
v reklamě dovolit všechno.
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V roce 1961 rozpracoval R. Colley postup definování reklamních cílů pro měření
výsledků reklamy, známý pod zkratkou DAGMAR (Defining Advertising Goals for
Measured Advertising Results). Jde o to, aby reklamní cíle byly předem náležitě rozpracovány a konkretizovány. To následně umožní přesněji vyjádřit efektivitu celé
reklamní činnosti. Cíle by měly mít písemnou podobu, případně být rovnou vymezeny v kvantitativní podobě, v měřitelných jednotkách. Vše musí být vyjasněno
ještě ve fázi příprav, tedy dříve, než se přistoupí k realizaci, či dokonce následnému
vyhodnocování reklamní kampaně.
Při definování cílů bychom si podle R. Colleyho měli všímat následujících „6M“:
1.

V čem spočívají přednosti nabízených produktů? (Merchandise – zboží)

2.

Jaké zákazníky má reklama oslovit? (Markets – trhy)

3.

Proč by lidé měli produkt kupovat? (Motives – motivy)

4.

Co jsou pro zákazníky klíčové informace a sdělení? (Messages – sdělení)

5.

Jakými prostředky mají být zákazníci osloveni? (Media – sdělovací prostředky,
kanály)

6.

Jakým způsobem bude výsledek komunikace změřen? (Measurements – měření)

V každém případě je reklama zejména v současnosti, náročnou výdajovou položkou, zvláště pro začínající firmu. Přitom, jak již bylo uvedeno, se v běžné praxi podstatně méně využívá postupů podlinkové propagace, i když se o nich ví, že jsou většinou mnohem lacinější a přitom v marketingové komunikaci daleko účinnější.

REKLAMNÍ KAMPAŇ „STAROBRNO – TAJEMSTVÍ DOBRÉ NÁLADY“
V roce 1996 si pivovar Starobrno vytyčil pro kampaň „Starobrno – tajemství dobré nálady“
jako hlavní cíl zvýšit známost značky na Moravě o 10 % a v návaznosti na to potom zahájit
budování celorepublikové znalosti značky a dosažení mladistvého, dynamického a moderního image. K tomu byla dále stanovena následující východiska:
charakteristika produktu – pivo Brňanů a Moravanů, připravené z nejlepšího moravského sladu a z vybraného českého chmele s jemným chmelovým aroma;
hlavní užitek produktu – pivo zprostředkovává radost ze života, veselost, družnost,
humor;
přídavný užitek – životní styl „zapomenout na starosti všedního dne“, nechat se naplnit radostí a dynamikou;
cílová skupina – mladí, dynamičtí a úspěšní lidé, muži ve věku 25–35 let;
cenové umístění – střední úroveň.
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Kapitola 26 – Reklama
Výše rozpočtu reklamní kampaně, kterou realizovala agentura Lowe GGK Praha, byla stanovena metodou procenta z prodejní ceny hektolitru piva.
Za hlavní komunikační prostředek na území České republiky byla zvolena celoplošná soukromá televizní stanice Nova. Spoty byly natočeny v 15 postupně se dějově vyvíjejících
variantách. Reklamní agentura vytvořila dynamický a veselý příběh s otevřeným koncem,
kdy herec v krátkém čase nestačí sdělit, v čem je Starobrno nejlepší. Na obrazovce si náhle
ťuknou dva půllitry piva a objeví se slogan „Starobrno – tajemství dobré nálady“. TV Nova
odvysílala seriál patnácti spotů postupně dvakrát – ve dvou čtyřtýdenních blocích před
letní sezonou (začátkem června) a na jejím konci v srpnu v čase mezi 22.00 až 24.00 hod.
(viz mediaplán na obr. 26-6).
Ke zvýšení vizuální známosti značky byly ještě na dálnici Praha–Brno celoročně umístěny
tři billboardy a dalších 80 na vybraných místech Brna, severní a jižní Moravy. Opět se zde
objevil motiv dvou půllitrů tvořících smějící se obličej a slogan „Tajemství dobré nálady“
(viz obr. 26-5).
Součástí kampaně byla také rozhlasová reklama na Rádiu Krokodýl. Připomínala televizní
spoty. Stejný nedokončený příběh uzavřelo cinknutí půllitrů a sdělení „Starobrno – tajemství dobré nálady“.
Celá reklamní kampaň byla podpořena dalšími komunikačními aktivitami. Například
v rámci podpory prodeje se upravený historický hasičský vůz s nápisem „Hasiči žízně“,
vybavený výčepním zařízením, zúčastňoval letních akcí, jako byly festivaly či trhy, a nabízel
ochutnávku starobrněnského piva. Další byly spotřebitelské soutěže, a to jak v restauračních zařízeních („Jedenácté pivo zdarma“), tak v maloobchodních prodejnách („V čem spočívá tajemství piva Starobrno?“). Pivovar se také zúčastnil řady mezinárodních veletrhů
a výstav doma i v zahraničí. Zejména je „garantem“ mezinárodního veletrhu PIVEX v Brně,
v jehož průběhu pravidelně pořádá tiskové konference.
Kampaň roku 1996 byla natolik úspěšná (na jižní i severní Moravě došlo k nárůstu o 10 až
20 % spontánní znalosti značky, znalosti značky s nápovědou i k jejímu ochutnání), že se
zadavatel rozhodl pokračovat v ní i v roce následujícím. Vznikla tedy kampaň Tajemství
dobré nálady II. Jen za období květen až srpen 1997 se prodej v tuzemsku zvýšil o více než
20 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Proto není divu, že tato kampaň
byla následně vybrána do prvního ročníku české EFFIE ´97. Tato soutěž, kterou původně
v roce 1969 vymysleli v Americké marketingové asociaci N.Y. a kterou do Evropy přenesla
v roce 1981 Německá asociace reklamních agentur (GWA), se koná v mnoha zemích světa
a řídí se jednotnými pravidly – porota hodnotí reklamní práce komplexně, tedy nejen
po stránce kreativní či vlastního zpracování, ale také podle jejich mediální a marketingové
strategie, a hlavně podle výsledků dosažených na trhu.
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Obr. 26-6: Mediaplán pro reklamní kampaň Starobrno

Ponaučení – Výběrové řízení?
Jedna z mnoha věcí, které stále moc neumíme, je výběr vhodného partnera, v tomto případě reklamní agentury. Konkrétní příklad se týká významného jihomoravského producenta vína. Koncem 90. let jej vlastnili pražští majitelé. V té době bylo také vypsáno výběrové řízení na vytvoření reklamní strategie pro segment gastronomických zařízení
a grafického návrhu kompletní řady etiket s rozlišením právě pro gastronomii.
Zadavatel patří mezi tři nejuznávanější výrobce vína na našem trhu. Jeho hlavní předností je zaměření na vyšší standard kvality a v určitých aspektech (cena, šíře sortimentu
a adjustáž) patří k leadrům trhu.
Jaké si v této úloze stanovil cíle? Předně vytvořil speciální nabídku vín pro gastronomii
(odrůdová, řízené kvašení a vína s přívlastkem) a právě tuto nabídku chtěl, mimo jiné také
etiketami, odlišit od své běžné produkce dostupné v maloobchodní prodejní síti. Cílem
bylo konkrétně zvýšit svůj 30% podíl v segmentu gastronomických zařízení, rozšířit povědomí o své produkci mezi hosty gastronomických zařízení a zlepšit image firmy.
V prvním kole výběrového řízení se představilo na deset agentur. Z nich byly do druhého
kola vybrány tři, které již měly do několika týdnů připravit návrh svého řešení. Rozpočet
na celou úlohu byl na poměry zúčastněných reklamních agentur malý – 9 milionů Kč.
Po prezentaci všech tří návrhů jsme se poměrně jednoznačně shodli na agentuře, která
ve své práci vycházela ze solidní analýzy trhu. Mimo jiné upozornila na vysokou oblíbenost piva u nás (77 % české populace pije pivo a 58 % těch, kteří pijí pivo, si kupuje také
víno). Hlavní cíle své práce definovala:

Vytvořit positioning značky.
Definovat cílové skupiny a pro každou vytvořit samostatnou strategii oslovení.
Zvýšit znalost značky.
Zvýšit prodej a podíl na trhu gastronomie.
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Nový positioning měl zohlednit tradici, profesionalitu, poctivost a úctu. Měl být výjimečný a odlišující se od konkurence, ale přitom obecný, aby byl přijatelný pro různé cílové
skupiny. Jeho emocionální stránka měla stavět na příběhu lidí, kteří to víno dělají. Právě
ti jsou totiž zárukou, že víno bude dobré. Proto byl navržen příběh starého zkušeného
vinaře: „Víte, víno – to chce trpělivost. My, vinaři, si svoje umění předáváme z dědů
na vnuky od nepaměti. A tak vozím teď po vinici svého vnuka. Jeho táta pracuje na vinici,
a tak je na mně, na jeho dědovi, abych kluka už od plínek učil, co je to být vinařem, jako
to učil mě můj děda a jeho zase jeho děda. Jinak to nejde, vinař už od dětství musí vyrůstat na stejném sluníčku jako to víno, o které se bude jednou starat. Jedině tak sroste s vinicí a bude dělat víno srdcem. A takhle to je. Chce to trpělivost.“
Konkrétně pro gastronomii byla například v rámci podpory prodeje navržena služba
„Zašlete nám svůj jídelní lístek a my Vám doplníme k jednotlivým jídlům doporučená
vína.“ Na samotných etiketách chtěli zase více zvýraznit a uvést na prvním místě výrobce
a teprve na druhém místě odrůdu.
Bohužel přes doporučení odborné poroty však celé výběrové řízení skončilo úplně jinak.
Majitelé navýšili objem prostředků na tuto úlohu na 15 milionů Kč a zakázku od nich
nakonec dostala reklamní agentura, která se výběrového řízení vůbec nezúčastnila.

PŘÍKLADY REKLAMY
Z reklamních aktivit SVŠE Znojmo si uvedeme pouze následující dvě ukázky. První
dokazuje vícenásobné využívání reklamních materiálů a jejich externí integrovanost s podporou prodeje, v tomto případě konkrétně s účastí na veletrhu.
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Obr. 26-7: Titulní stránka reklamního letáku pro veletrh Gaudeamus

Do podpory prodeje by se daly zařadit také reklamní předměty, jako je třeba
následující stolní kalendář SVŠE Znojmo. Velkou výhodou je, že jej mají
zákazníci celý rok dennodenně na očích. Fotografie Zdeňka Mikeše prezentují týden po týdnu nejdůležitější akce a události školy. Celý kalendář je
na přiloženém DVD.
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Obr. 26-8: Stolní kalendář SVŠE Znojmo

Podstatné je, že všechny reklamní materiály respektují jednotný vizuální styl SVŠE
Znojmo.
Jak píše Leslie de Chernatony: „i nadále zůstává reklama výkonným nástrojem
komunikace a budování značky, avšak hlavní problém, který firmy musí řešit, je, jak
zajistit, aby zaměstnanci dostáli při své každodenní práci slibům, které zákazníci
na základě reklam očekávají.“ [18] Opět se ocitáme u zásadního úskalí marketingové komunikace, které bylo uvedeno již na samém začátku předchozí kapitoly 25:
organizace musí mít nejprve vypracovanou a vypěstovanou náležitou podnikovou
identitu a zejména kulturu.
V praxi integrované marketingové komunikace se reklama obvykle prezentuje současně v několika podobách v různých sdělovacích prostředcích. Například podstata
obsahového sdělení televizní reklamní kampaně se objeví také v rozhlasové reklamě, na billboardech, v inzerátech v tisku, na letácích atd., jak bylo patrné také v příkladu reklamní kampaně Starobrna. V následujících Praktických úkolech je zmíněna i pětice rozhlasových reklamních spotů Whirlpool, v nichž je obsažena v rámci
integrované marketingové komunikace také podpora prodeje, které je věnována
hned následující kapitola 27.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
26.1. Poslechněte si na přiloženém DVD pět rozhlasových reklamních spotů
a pokuste se je rozlišit podle jejich obsahového sdělení.
26.2. Možná teprve po přečtení výše zmíněné následující kapitoly 27 budete
schopni zodpovědět otázku, se kterými konkrétními nástroji podpory prodeje se v nich pracuje?
26.3. Pusťte si na přiloženém DVD dvě televizní reklamy na produkty Whirlpool
nazvané TV spot praní a TV spot chlazení. Pokuste se analyzovat jejich
obsah.
26. 4. Obdobně postupujte také u dvou televizních reklam na produkty Vitana
Čína a Vitana Švestková omáčka. Co mají obě dvojice televizních spotů společného?
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KAPITOLA 27

Podpora prodeje
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Vymezení a význam podpory prodeje v marketingové komunikaci.
Podoby podpory prodeje.
Veletrhy jako součást podpory prodeje.
Podle některých autorů přestává reklama hrát v komunikačním rozpočtu vůdčí roli
a přebírá ji právě podpora prodeje, na kterou se z něj v současnosti vyčleňují až dvě
třetiny. [7] Tento vysoký podíl není dán jen častou frekvencí praktického používání
podpory prodeje v současné marketingové komunikaci, ale především její samotnou nákladností. Vždyť v principu nejde o nic jiného než o cílené obdarovávání
obchodních partnerů, prodejců či zákazníků.
Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníka
(v podobě cenových slev, poskytovaných vzorků, soutěží), ale také na obchodní
organizaci (kdy obchody připravují společné propagační kampaně, soutěže dealerů,
účastní se veletrhů) a konečně také na samotný obchodní personál (zde se v praxi
nejčastěji uplatňují bonusové odměny za mimořádnou prodejní aktivitu nebo
setkání prodávajících v atraktivních letoviscích).
Dvě základní podoby soutěží v rámci podpory prodeje vidíme na následujících
dvou materiálech firmy Whirpool, která má s těmito akcemi velmi dobré výsledky
již od roku 2002, viz obr. 27-1 a 27-2.
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Obr. 27-1: Soutěž pro zákazníky – Whirlpool

Právě podle vztahu k cílovému zaměření se jednotlivé formy podpory prodeje odlišují. Podpora prodeje u zákazníků může krátkodobě zvýšit objem prodeje, případně
pomoci rozšířit podíl na trhu. Cílem je povzbudit zákazníka, aby si vyzkoušel nový
produkt, odlákat ho od konkurence nebo ho naopak odměnit za jeho věrnost (loajalitu) našemu produktu, naší značce. Podpora prodeje obchodních organizací má
zase za cíl získat je k tomu, aby převzaly do svého sortimentu naši nabídku, aby udržovaly její vysoké zásoby, resp. nakupovaly ji ve větším množství, případně umísťovaly naše zboží ve svých prodejnách na atraktivnějších místech. Konečně u obchodního personálu má za cíl zainteresovat samotné prodavače na zvýšeném
doporučování a tím v konečném důsledku také na prodeji našeho produktu.
Podporu prodeje povzbuzujeme u zákazníků přímými a nepřímými formami.
Za přímé označujeme takové, kdy okamžitě po splnění určitého úkolu nebo dosažení požadovaného množství nákupu (šest konzerv krmení pro kočky) obdrží
zákazník odměnu (pro kočky misku na krmení jako prémii). Je tedy oceněn bezprostředně po splnění podmínek. Obvykle nejprve sbírá „doklady“ o nákupu zboží, což
bývají nejčastěji určité speciální známky, razítka na kartu, ale také třeba části obalů
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(víčka, kupony, etikety), a bezprostředně po předložení určeného množství těchto
„dokladů“ vzniká nárok na odměnu.
Naopak u nepřímých nástrojů je zákazník po splnění předchozích podmínek teprve
zařazen pouze do slosování.

Obr. 27-2: Soutěž pro prodavače – Whirlpool
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Další ukázky soutěží pro zákazníky i prodavače firmy Whirpool lze najít
na přiloženém DVD v části Další ilustrační materiály.
K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří:
1. Slevy, výprodeje, akce lákající na nižší, výhodnější cenu, jak názorně ilustruje
následující obr. 27-3. Patří k nejrozšířenějším a nejúčinnějším nástrojům podpory prodeje u zákazníků.

Obr. 27-3: Podporou prodeje k likvidaci prodejny, nebo naopak
likvidací prodejny k podpoře prodeje?

2. Vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání (sampling) jsou zpravidla zdarma
nebo maximálně za sníženou symbolickou cenu. Ať jsou distribuovány roznáškou do domácností, poštou či je lze získat přímo v prodejně (viz obr. 27-4),
představují sice účinnou, avšak zároveň také patřičně nákladnou formu uvádění nového produktu na trh. Další podobou je zacílené doručení vzorků v časopisech. Jde tedy o spojení inzerátu s dárkem, což nepochybně čtenář s vděčností ocení.
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Obr. 27-4: Ochutnávka vína jako součást podpory prodeje

3.

Kupony, které spotřebitelům umožňují získat při nákupu určitou úsporu či
náhradu. Mohou zkrátit dobu testování nové značky stejně jako stimulovat
prodej produktu, který je již ve stadiu zralosti. Kupon může být součástí inzerátu a při jeho předložení u prodejce lze získat například snížení ceny či
reklamní dárkový předmět.

4.

Prémie je produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu jako podnět
k nákupu určitých výrobků. Může být zabalena uvnitř nebo přibalena vně produktu. Například při nákupu zubní pasty obdržíme zubní kartáček zdarma.
Pokud se přihlásíme na dovolenou do určitého termínu, můžeme za stejnou
cenu získat o týden delší pobyt. Při otevření obchodně zábavního centra
Olympia v Brně s hypermarketem Hypernova na podzim 1999 dostávali zákazníci v nedalekém konkurenčním hypermarketu TESCO při nákupu nad 500 Kč
šek na nákup zboží v hodnotě 100 Kč.

5.

Odměny za věrnost se poskytují v hotovosti nebo jiné formě za pravidelné
nakupování produktů. Obchodní řetězce mají věrnostní karty, na které může
zákazník obdržet slevu.
283

KE0630.indd 283

21.7.2011 14:46:36

Část V – Komunikace se zákazníkem
6.

Soutěže a výherní loterie dávají zákazníkům možnost vyhrát hotovost, zboží
nebo výlet, a to díky štěstí nebo s vynaložení vlastního úsilí (sbírání). Ukazuje
se, že lidé dávají přednost přímým akcím, při nichž má šanci získat cenu (byť
by se jednalo o drobnou pozornost, dárkový předmět, jaký představuje dejme
tomu hrníček Nescafé) každý, kdo splnil stanovené podmínky, před nepřímými
soutěžemi o sebeatraktivnější ceny (automobil, zájezd do exotických krajů),
kdy pravděpodobnost výhry (ocenění) je velmi malá a závislá na náhodě (slosování).

7.

Veletrhy, prezentace a výstavy, které umožňují předvést, případně i prodávat
zejména nové produkty zákazníkům a také konfrontovat svoji nabídku s nabídkou konkurence.

8.

Výhodná balení – zákazník je na obalu upozorněn, že část produktu získává
jako pozornost zdarma.

Podpora prodeje obchodníků (maloobchodu, případně i velkoobchodu) se kromě
školení, udělování certifikátů a licencí zaměřuje hlavně na následující finanční podpory:
1.

kupní slevy, zejména při zavádění nových produktů do prodeje;

2.

obratová sleva, zvláště u dlouhodobě skladovaných položek;

3.

sleva u opakovaných odběrů;

4.

bezplatné zboží se praktikuje při zavádění nové nabídky nebo při vstupu nového producenta na trh; ve snaze uchytit se poskytuje (nebo v naší zdeformované
praxi je spíše obchodním řetězcem přinucen poskytnout) první dodávku zboží
zdarma nebo za symbolickou cenu;

5.

merchandising jako odměna za mimořádnou prezentaci produktu a prodejní
péči, jako je umístění nabídky na zvláště viditelném místě;

6.

kooperativní reklama je příspěvek poskytnutý na lokální propagaci, kterou si
obchodník zadá v místních médiích, případně vydává vlastní letáky katalogy;

7.

obchodní seznamy představují tiskoviny, které informují zákazníka, kde si může
produkt zakoupit; například v propagačních materiálech o stávající i budoucí
nabídce jsou uvedeny také adresy a spojení na všechny místní prodejce.

Konečně podpora prodeje samotného prodejního personálu má motivovat ke zvýšeným výkonům. Vedle školení a informačních setkání se jedná hlavně o různé soutěže v objemu prodeje a získávání nových zákazníků. Zejména školení a vzdělávání,
pokud navíc probíhají v atraktivních lokalitách (přímořských či horských letoviscích), mohou být pro prodavače a jejich rodinné příslušníky velmi přitažlivá
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a motivující. Jsou výrazem ocenění jejich minulé práce, ale i zájmu firmy o další
spolupráci.
V rámci cestovního ruchu se tato účinná a perspektivní forma odměňování pracovníků označuje jako incentivní turistika. Vychází z principů human relations, jak je
ve 30. letech minulého století na základě výsledků svých výzkumů zaměstnanců
Western Electric v Chicagu formuloval Elton Mayo. Podle jeho poznatků se pozornost a péče, jež vedení firmy věnuje zaměstnancům, pozitivně odráží v jejich pracovním nasazení a výkonech. Jsou podřízenými velmi výrazně vnímány a oceňovány. V některých situacích mohou motivovat dokonce víc než samotná mzda či
finanční odměna.
Konkrétním příkladem incentivní turistiky jsou pobyty rakouské společnosti
Connex (www.connexgroup.net). Odměna má podobu hotelového šeku pro dvě
osoby v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu na 3 dny, přesněji dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně. Součástí je také poukázka v hodnotě 66 eur na nejrůznější restaurační nebo hotelové služby, zejména wellnessové procedury. V samotném darovaném šeku je představena nabídka 24 hotelů především z Rakouska, ale
také České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Itálie, Švýcarska a Německa.
Z nich má obdarovaný možnost si prostřednictvím Internetu vybrat a sám si
na adrese http://www.connexgroup.net/connexservice/index.html vyřídit termín
pobytu a zarezervovat případné další služby. Najde tam (viz následující obr. 27-5)
rovněž aktuální a hlavně podstatně bohatší seznam všech nabízených hotelů.

Obr. 27-5: Titulní stránka Connex Touristik
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Podstatou incentivní turistiky jsou pobyty, které si zájemce nemůže běžně koupit
dejme tomu v cestovních kancelářích. Lze je získat pouze jako dárek od organizace, která je, jako v uvedeném případě, nakupuje přímo od společnosti Connex.
V rámci integrované marketingové komunikace je zde podpora prodeje hned
dvojího typu. Předně hotelovým šekem odměňuje organizace své zaměstnance
a spolupracovníky. Ale je zde také podpora prodeje zúčastněných hotelů, které
obdarovaným nabízejí možnost si třídenní „ochutnávku“ za cenově výhodných,
slevněných podmínek prodloužit. Konečně do třetice lze samotný hotelový šek
považovat za tištěný propagační katalog z oblasti direct marketingu. Jedná se
o zajímavou mezinárodní integrovanou marketingovou komunikaci v cestovním
ruchu středoevropského regionu.
Podobným příkladem incentivní turistiky Connexu je i PF 2011 na následujícím
obr. 27-6. Tentokrát má podobu cestovního poukazu v hodnotě 100 eur s platností
dokonce na 2 roky – do 31.12.2012. Jeho majitel si opět může prostřednictvím výše
uvedené internetové adresy vybírat a objednávat z hotelové nabídky společnosti
Connex. Jedná se o dárek a zároveň poděkování „za dobrou spolupráci“.

Obr. 27-6: PF 2011 od Connexu s cestovním poukazem

Podpora prodeje prodavačů výrobcem (viz obr. 27-2), stejně jako dejme tomu
v konkrétním případě lékařů farmaceutickými firmami, však nesporně nastoluje
i závažné etické otázky. V obou případech, tedy jak od prodavačů nabízejících
různé značky stejného druhu produktu, tak i od lékařů předepisujících léky,
bychom spíše očekávali objektivní, nestrannou radu, doporučení, či dokonce řešení
svého problému. Pokud však jsou jedním dodavatelem takto zvýhodněni, je sotva
možné hovořit o jejich nezaujatosti. Naznačeným problémem klientelismu by se
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tedy měly minimálně zabývat etické kodexy, interní řády a směrnice organizací,
jichž se uvedená situace dotýká (obchody, zdravotnická zařízení, ale i další poskytovatelé a zprostředkovatelé různého zboží a služeb). Jinak hrozí nebezpečí, že tento
nástroj podpory prodeje přeroste ve skrytou podobu velice účinného osobního prodeje, jak se o něm zmíníme hned v následující kapitole 28.
Obdobným problémem je „podpora prodeje“ zaměřená na nákupčí organizací,
kteří mají rozhodující slovo při výběru dodavatelů. V naší praxi tzv. výběrových
řízení je stále běžnější, že nerozhoduje samotná nabídka – tzn. jedinečnost produktu, schopnost realizovat zakázku, dokonce ani cena, ale v prvé řadě výše osobní
finanční odměny pro samotného nákupčího. Zde už se jedná přímo o uplácení
a celý problém přechází z etické roviny do oblasti trestního řízení.
V literatuře bývá podpora prodeje charakterizována jako „motivující k nákupu“.
Z předchozího přiblížení je však zřejmé, že by bylo přesnější hovořit o podněcování, usnadňování, povzbuzování, či dokonce nadbíhání a zavazování si zákazníka,
vedoucího obchodu i jeho personálu. Vychází se zde z jednoduchého, ale stále všeobecně platného poznatku o tom, že každý člověk je rád, když dostane nějakou
pozornost zdarma.
V rámci životního cyklu produktu se podpora prodeje používá zejména v úvodní
fázi jeho zavádění na trh (kdy se snažíme seznámit zákazníka s produktem, usnadnit mu jeho vyzkoušení a zakoupení) a v závěrečné fázi úpadku, kdy chceme zmírnit pokles prodeje a naopak maximalizovat jeho výprodej.
V praxi integrované marketingové komunikace se podpora prodeje kombinuje
a společně oslovuje různé cílové skupiny – zákazníky, prodavače i majitele obchodů.
Navíc se ve stejnou dobu používá hned několik nástrojů – například ochutnávka se
spojí se soutěží o dárkové předměty. Hlavně však je ještě třeba připojit také reklamu, která na tuto akci upozorní zákazníky a veřejnost, případně, jak jsme viděli
u vzorků a kuponů, také direct marketing. Zejména podpora prodeje zaměřená
na zprostředkující obchodníky se velmi často pojí s direct marketingem a osobním
prodejem, jak si ukážeme hned v následující kapitole 28. Například SVŠE Znojmo
vydává učebnice, které jsou využívány na středních školách v celé České republice.
Vyučující těchto škol představují důležitou cílovou skupinu. U maturujících studentů nepochybně plní roli názorových vůdců, kteří prostřednictvím mimořádně účinné komunikace WOM významně ovlivňují rozhodování o tom, na jakou vysokou
školu by se měli jejich svěřenci přihlásit. Proto má SVŠE adresáře středních škol
i vyučujících a pravidelně je informuje o novinkách. V rámci podpory prodeje pro
ně každoročně pořádá v Praze a ve Znojmě dvoudenní seminář. Počet vyučujících,
kteří se ho nohou účastnit bezplatně, závisí na tom, kolik učebnic jejich škola
v uplynulém roce odebrala. Jedná se tedy o podporu prodeje zaměřenou nikoli
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na koncové zákazníky, ale na zprostředkovatele. Navíc jejich oslovení je přímé,
adresné – tedy se jedná také o direct marketing.

VELETRHY A VÝSTAVY – PODPORA PRODEJE,
NEBO PUBLIC RELATIONS?
Už jsme si uvedli, že některé konkrétní nástroje marketingové komunikace mají
víceznačný komunikační charakter, díky němuž mohou ve svém praktickém použití přesahovat obvyklé hranice své kategorie komunikace se zákazníkem. Zejména
když je cílem jejich působení oblast image, objevují se tendence považovat je
za aktivity a nástroje public relations. Například v kapitole 29 bude zmíněna reklama firmy (organizace, instituce). Ač je ve své podstatě jako typická reklama plně
placena zadavatelem a šířena sdělovacími prostředky, svým zacílením na image se
posouvá právě do oblasti public relations. Podobně je tomu také v případě 3D reklamy (reklamních, dárkových předmětů) nebo účasti na veletrzích a výstavách.
Do podpory prodeje je řadíme kvůli jejich bezprostřední návaznosti na obchod
(prodej). Buď mu těsně předcházejí (veletrhy a výstavy), nebo jsou pobídkou či alespoň dodatečným oceněním jeho uzavření (dárkové předměty). V obou případech
by však jejich konkrétní použití mělo opět respektovat základní principy marketingové komunikace, tzn.:

znalost a vymezení cílového segmentu;
jeho adresné oslovení odpovídající jeho hodnotám, zájmům a zálibám;
respektování identity organizace (firmy), jak je rozpracována v jednotném vizuálním stylu a design manuálu jakožto prováděcí směrnici.
Je však nepochybné, že i u nástrojů podpory prodeje se velmi často jedná také
o imageovou, prestižní záležitost, kvůli čemuž je můžeme počítat také do public
relations. Konkrétně si celou otázku rozebereme na příkladu mezinárodních veletrhů a výstav.
Veletrhy a výstavy jsou předně součástí propagace a využívají různých komunikačních nástrojů a kanálů (viz následující příklad Každý produkt chce odlišný cílový
segment i odlišné oslovení).

KAŽDÝ PRODUKT CHCE ODLIŠNÝ CÍLOVÝ SEGMENT I ODLIŠNÉ
OSLOVENÍ
Podle podílu odborných návštěvníků můžeme brněnské veletrhy a výstavy rozdělit do tří
kategorií:
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akce určené převážně odborné veřejnosti;
akce nejen pro odborníky, ale přitažlivé i pro širší veřejnost;
akce především pro širokou veřejnost.
Sami organizátoři (BVV) dělí používané propagační prostředky na dvě kategorie. Mezi
přímé, do značné míry podlinkové, řadí své vlastní materiály a pozvánky, nabídky vystavujících firem a konečně osobní sdělení kolegů, partnerů a nadřízených. Běžná mediální,
v převážné míře naopak nadlinková propagace, za jakou můžeme považovat reklamu
a publicitu, potom zahrnuje informace v tisku, v televizi, v rozhlase a venkovní reklamu
na billboardech.
Sumarizované podíly jednotlivých propagačních prostředků uváděné návštěvníky na jednotlivých veletrzích jako pro ně rozhodující zdroj informací o akci potom ukázaly, že
u odborných veletrhů výrazně převažují přímá oslovení nad běžnou reklamou (v průměru
70 % ku 28 %). Ve druhé kategorii veletrhů je vzájemný poměr vyrovnaný (v průměru 51 %
ku 47 %). Pouze u veletrhů pro širokou veřejnost hrají rozhodující roli tradiční sdělovací
prostředky (73 % ku 25 %).
I ve značně speciálním případě veletrhů a výstav se tedy prokázalo, že produkt, který je
přitažlivý pro určitý segment, musí také pro svou prezentaci využívat odpovídající prostředky komunikace.

Také se u veletrhů a výstav setkáváme s oběma strategiemi propagace – například
s pull-strategií při oslovení návštěvníků prostřednictvím reklamy a public relations,
zatímco za push-strategii bychom mohli označit zajištění letecké a autobusové
dopravy pro účastníky (vystavovatele i návštěvníky) do místa konání a zpět, případně až do areálu výstaviště, tedy typické postupy podpory prodeje.
Základní komunikaci na veletrzích a výstavách lze znázornit následujícím trojúhelníkem (viz obr. 27-7). Výchozí impulz dodávají organizátoři. Musí zajistit účast co
největšího počtu nejvýznamnějších firem v daném odvětví a pokud možno světového věhlasu. Zde se využívá bandwagonového efektu. Jakmile se podaří získat
některého z leadrů na dotyčném trhu (například u informačních technologií se
nepochybně jedná o firmy typu Microsoft, IBM, Dell Computer, Compaq Computer,
Intel), stává se připravovaná akce pro další zájemce jak z řad vystavujících firem, tak
také návštěvníků okamžitě náležitě prestižní a atraktivní. Potom už se snáz oslovují, či se dokonce sami přihlašují další účastníci. Úspěšný veletrh či výstava totiž zdaleka není pouze otázkou materiálních a ekonomických podmínek, jež jsou organizátoři schopni nabídnout. Daleko důležitější je to, jak se celá akce stane významnou
– tzn. kolik prestižních firem a jakým způsobem zde bude vystavovat, kolik kompetentních návštěvníků se sem dostaví – a jak se ji podaří prezentovat ve sdělovacích
prostředcích. Pozornost bychom však neměli věnovat pouze komunikaci organizátorů a vystavovatelů s návštěvníky například prostřednictvím sdělovacích prostředků. Je nepochybné, že návštěvníci komunikují také mezi sebou v rámci doprovodného programu, na odborných seminářích. Podobně se zde také setkávají
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vystavovatelé, ať už se jedná o komunikaci v rámci seznamování se s nabídkou konkurence, nebo naopak domlouvání budoucí spolupráce, kooperace.

Obr. 27-7: Základní komunikační vazby na veletrzích a výstavách

Komunikační působení předváděných novinek a vůbec celé účasti na veletrhu může
samotná vystavující firma znásobit nasazením dalších nástrojů, a to jak nadlinkových (inzerát v katalogu, billboardy a plakáty v areálu, reklama v místních médiích,
včetně tiskovin, rozhlasu i televize vydávaných a vysílaných přímo v areálu výstaviště), tak i podlinkových – účast v odborném doprovodném programu (semináře,
kulaté stoly), tiskové besedy a setkání s novináři, vlastní tištěné materiály (letáky,
prospekty).

JSOU VELETRHY PRO KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY DŮLEŽITÉ
A JAKÝCH DOPLŇUJÍCÍCH NÁSTROJŮ SE ZDE NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁ?
Například na Mezinárodním stavebním veletrhu (IBF) a na Mezinárodním veletrhu technologií, výrobků a služeb pro rozvoj měst a obcí URBIS v dubnu 1999 jsme se vystavovatelů
mimo jiné zeptali, jakou přikládají váhu účasti na veletrhu ve srovnání s ostatními nástroji
marketingové komunikace. Převážná většina (83 %) považuje účast na mezinárodním veletrhu za důležitější nebo alespoň stejně významnou jako ostatní nástroje komunikace.
Dopočitatelná zbývající část (17 %) přikládá veletrhům menší význam nebo nedokázala
odpovědět. Tento názor se výrazně častěji (ve 49 %) objevoval u firem výrobních, jejichž
představitelé zřejmě nedokáží docenit specifické a jedinečné přednosti a možnosti veletrhů jako marketingové komunikace se zákazníkem.
Na 41. mezinárodním strojírenském veletrhu v témže roce jsme se vystavovatelů také ptali
na to, jakých dalších služeb, které jsou na brněnském výstavišti v oblasti komunikace se
zákazníky v průběhu veletrhu nabízeny, využívají. Největší zájem je o inzerci v katalogu
vystavujících firem, kterou si zadalo 62 % oslovených vystavovatelů. Inzerci v dalších veletržních tiskovinách, jako jsou Veletržní noviny a BVV magazín, mělo 10 % firem, billboardů
v areálu výstaviště využila pouze 4 % a reklamu v areálovém rozhlasu vysílalo dokonce jen
1 %.
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Vystavovatelé tedy většinou přikládají účasti na veletrhu značný význam a na výstavišti
nejčastěji využívají služeb inzerce v katalogu, který dostávají všichni vystavovatelé zakupují si jej mnozí, zejména odborní návštěvníci, ale také zájemci a zákazníci, kteří se veletrhu
z nejrůznějších důvodů vůbec nezúčastnili. Katalog obsahuje řadu cenných informací,
zejména přesných kontaktů na dodavatele, na konkurenty, případně na zákazníky, a je také
dostupný v elektronické podobě na CD.

Návštěvníci i vystavovatelé veletrhů a výstav získávají na těchto akcích přehled
o nabídce konkurence, ale také o současných i budoucích vývojových trendech
a obchodních podmínkách v daném oboru. Je nepochybné, že na veletrzích stále
ještě dochází, i když to jistě není jejich prvořadým účelem, také k obchodním jednáním a prodejům. Například velké německé podniky připisují až třetinu obchodního
obratu přímému či nepřímému kontaktu se zákazníky na veletrzích. Pro zařazení
veletrhů do kategorie podpory prodeje hovoří také tzv. veletržní ceny, zpravidla
nižší než v maloobchodním prodeji, a hlavně možnost odebrání zboží často zcela
nového prototypu bezprostředně po skončení akce, v praxi obvykle poslední den
odpoledne.

Obr. 27-8: Na veletrzích komunikuje se zákazníkem již samotná
architektura pavilonu a design expozice
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OBCHODUJE SE NA VELETRZÍCH?
I když po roce 1990 je také doba manifestovaných obchodů na mezinárodních veletrzích
dávno minulostí (stejně jako návštěvy našich vrcholných státních a stranických představitelů, kteří v rámci prohlídky areálu a jednotlivých expozic a exponátů ještě stihli podepsat
předem dlouho připravené státní kontrakty) na veletrzích se stále obchoduje. Možná
v menší míře a méně okázale, ale obchoduje. Svědčí o tom následující poznatky.
V roce 1998 jsme věnovali otázce obchodování na veletržních akcích v Brně zvýšenou
pozornost. Od února do listopadu jsme prováděli hloubkové kvalitativní rozhovory se
zástupci vrcholového vedení největších domácích i zahraničních firem. Celkem se podařilo
hovořit se 177 vystavovateli. Hlavní cíle účasti na veletrhu popisovali vlastními slovy, nejčastěji jako:
prezentaci (značky, firmy), jak uvedlo 68 %;
navazování a upevňování kontaktů s obchodními partnery v 48 %;
prezentaci nového produktu v 27 %;
budování image také v 27 %.
Obchodní činnost se tedy neobjevuje mezi nejčastěji uváděnými cíli účasti na veletrzích.
Nicméně na přímou otázku, zda na veletrhu obchodovali, odpověděla záporně necelá
polovina (44 %). Vysloveně obchodovalo 28 % a stejný podíl nechtěl říct nebo nevěděl.
Výše kontraktů na brněnských veletrzích přesáhla v průměru na jednu firmu 17 milionů Kč.
Velká většina těchto obchodů však byla předjednána ještě před zahájením akce. Na druhé
straně se ještě značná část obchodů očekávala také po skončení veletrhu a je připisována
k dobru účasti na něm.
I když tedy obchodní aktivity nepatří k hlavním a nejčastěji uváděným cílům účasti firem
na veletrhu, jak dokazují naše výsledky, dosahuje se zde obchodních přínosů, jež zdaleka
překračují výši nákladů firem na jejich účast.

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA VELETRZÍCH,
VÝSTAVÁCH A PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH (ROADSHOW)
Začněme tím, že si nejprve naznačíme, v čem lze vidět rozdíly mezi veletrhy, výstavami
a firemními prezentacemi. Všichni známe výstavu, určitě jsme někdy na nějaké byli.
Zejména pokud není spojena s prodejem (prodejní výstava), prezentuje výsledky umělecké, kulturněvýchovné, vědeckotechnické, výzkumné, hospodářské, zájmové či jiné činnosti. Dokládá a představuje dosažené poznatky a dovednosti, úroveň rozvoje, ale také výhledy do budoucna. Má pro návštěvníky především informativní, poznávací a vzdělávací
přínos, často bývá určena nejširší veřejnosti. Její tematická orientace, jak bylo naznačeno,
může být velmi široká. V každém případě převažuje neobchodní, nekomerční povaha (alespoň v prvním plánu). Jejími organizátory mohou být státní instituce, zájmové organizace,
nevládní organizace a společenská hnutí, občanské iniciativy, soukromé osoby i firmy.
Výstava trvá delší dobu – týdny, měsíce a někdy, jako v případě muzeí, se jedná třeba
o několik let udržovanou stálou expozici. Může ale měnit místo konání, jako je tomu
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u putovních výstav. Svoji obsahovou náplní a předváděnými exponáty bývá obvykle jedinečným produktem. V rámci marketingové komunikace má význam především jako součást public relations. Může zlepšit vztahy s určitými skupinami veřejnosti a přispět k vytvoření pozitivního image organizace. Specifickým případem výstav jsou podniková muzea,
resp. zábavní parky, o nichž bude více uvedeno na konci kapitoly 29. V kapitole 40 je potom
příklad využití výstavy ke zvýšení zájmu občanů města Liberce o územní plán.
Naproti tomu u veletrhů je jasné komerční zaměření – posílení obchodních vztahů a hospodářské spolupráce. Navíc se na veletrzích stále prodává. I když tato stránka v posledních
desetiletích není, jak již víme, nejdůležitější, řadíme je v rámci nástrojů marketingové
komunikace spíše do podpory prodeje než do public relations. V obsahové orientaci konkrétních veletrhů dochází ke stále větší specializaci, jasnému zacílení na velmi úzce zaměřenou skupinu specialistů (odborníků) a typická je krátká, několikadenní doba konání.
Na druhé straně se však můžeme setkat s tím, že stejně tematicky zaměřený veletrh se
v průběhu roku postupně koná na více místech světa.
Podobné obchodní zaměření mají také putovní předváděcí akce (roadshow). Oproti veletrhům (viz obr. 27-7) si je podniky organizují individuálně, samy pro sebe a své obchodní partnery – tzn. chybí zde možnost přímého porovnání stejné nabídky od různých konkurentů.
Mají charakter turné. Konají se na jednom místě jenom krátkou dobu (jeden den) a potom
putují dál. Obdobně jako ostatní nástroje podpory prodeje se mohou zaměřovat jak
na obchodní partnery a prodejce, tak také na konečné zákazníky. Oproti organizování událostí (events), jak bude uvedeno v kapitola 29, však ponechávají zcela stranou veřejnost.
Zejména prezentace určené obchodníkům a prodejcům se někdy v praxi nazývají „obchodní dny“, což nevystihuje věcnou podstatu. U obchodních dnů jde především a hlavně
o uzavírání obchodních kontraktů, o skutečné kontrahování, prodávání distributorům.
V případě putovních předváděcích akcí to nemusí být to nejdůležitější. Obvykle jde v prvé

Obr. 27-9: Roadshow Whirlpool v atraktivních prostorách Galerie Vaňkovka
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řadě hlavně o podívanou, zábavu, společenskou akci (setkání obchodních partnerů, spolupracovníků firmy, možnost osobního kontaktu a poznání s nejvyšším vedením podniku),
při níž se předvádějí novinky připravené ke vstupu na trh. Náklady na takovou jednodenní
prezentaci mohou dosahovat statisícových částek. Hlavní část výdajů tvoří pronájem atraktivních prostor, pohoštění a ubytování hostů a dárkové a propagační předměty (ceníky,
prospekty atd.).
Obchodní, prodejní zaměření mívají obvykle naopak prezentace určené koncovým zákazníkům. Však se také často spojují s osobním prodejem. Prezentovaná nabídka nepředstavuje novinku a hlavním cílem je právě její prodej. Příkladem takových putovních předváděcích akcí je třeba prodej nejrůznějšího nádobí (snad nejznámější je Zepter) a dalších
doplňků pro domácnost, zejména do kuchyně (roboty, nože).
Následující konkrétní ukázka programové náplně roadshow Whirpool jasně dokládá, že až
na již zmíněné odlišné zacílení na zákazníky by ji bylo možné v rámci integrované marketingové komunikace teoreticky zařadit také do public relations jako organizování události
(event). Podobně v případě veletrhů. Už víme, proč je řadíme do podpory prodeje.
Na druhé straně zejména vystavující firmy zde v rámci integrované marketingové komunikace využívají na stánku organizování událostí (events) například v podobě zábavného či
soutěžního programu.

PROGRAMOVÁ NÁPLŇ ROADSHOW WHIRLPOOL
Cílem půldenní předváděcí akce bylo ukázat společnost Whirlpool jako leadera
v zavádění inovačních technologií a představit nové modely pro rok 2007. Téma
technologického pokroku se v programu několikrát v různých obměnách opakovalo a posilovalo.
Účastníci při příchodu dostali od hostesek na ruku pásku s registračním číslem připsaným k jejich jménu na prezenční listině. Z těchto čísel proběhlo na konci akce
losování o hodnotné ceny. Od obsluhy obdrželi alko nebo nealko „welcome drink“.
V průběhu akce vedle promítání filmu o výrobcích společnosti Whirlpool vystoupil
také kouzelník s objevením šestého smyslu – během 3D projekce vesmíru „vyčaroval jednu z víl“, jež jsou symbolem propagace výrobků Whirlpool. Mezi vystavenými exponáty byly rovněž plazmové obrazovky s hrami na konzolách Nintendo Wii,
které měly podobně jako 3D projekce podtrhnout myšlenku technologického
pokroku. V té době představovaly revoluční novinku, která ještě nebyla v prodeji.
Zároveň přispěly k uvolněné atmosféře akce, umožňovaly účastníkům si zahrát,
odreagovat se. Vlastní bohaté pohoštění bylo částečně připraveno přímo na předváděných výrobcích společnosti Whirlpool – viz následující obr. 27-10.
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Obr. 27-10: Čerstvě připravené zákusky z mikrovlnné trouby Whirlpool

Celým programem provázeli Aleš Háma a Diana Kobzanová. Při odchodu dostali
všichni účastníci bonboniéru s belgickými pralinkami s různou příchutí ovoce
a koření jako konkretizaci propagačního sloganu společnosti Whirlpool „Poznáte
rozdíl“.
Právě proto, že zejména na veletrzích si lze uvědomit a využít integrovanost současné marketingové komunikace, zaměřme zbývající odstavce této kapitoly především
na ně. Podle našich zjištění se na návštěvu veletrhu připravuje jen malá část – čtvrtina návštěvníků. Tento podíl je o něco málo vyšší (necelá třetina) v případě odborníků – tedy těch, kteří přišli na veletrh z pracovních, profesních důvodů, dalo by se
říct služebně. I tak je však zřejmé, že velká většina návštěvníků přichází na veletrh
bez nějaké speciální přípravy, tzv. s „čistou myslí“. Je tedy zcela otevřená a přístupná
působení nástrojů marketingové komunikace. Teprve až po zhlédnutí exponátů
a porovnání získaných informací si vytváří svůj názor. Možnosti působení vystavovatelů na návštěvníky jsou tedy na veletrzích mimořádné.
Veletrhy jako nástroj komunikace se zákazníky plně využívají synergickou integrovanost více propagačních aktivit a především dlouhodobost jejich působení. Proto
se také výsledky účasti na veletrhu mohou projevit okamžitě (přímo na veletrhu),
ale častější jsou pozdější, dodatečné efekty. Uvádí se, že pozitivní důsledky úspěšné
veletržní prezentace se promítají do objednávek až půl roku po jeho skončení.
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Jsou firmy, které se prezentují pouze na veletrzích. Nesporně vědí, proč to dělají,
proč si mohou dovolit omezit své propagační aktivity jenom na veletrhy, samozřejmě v závislosti na kvalitě a souhře takových stránek vlastní prezentace, jako jsou
vzhled stánku, přítomnost prodejců, připravené propagační materiály (prospekty,
ceníky, dárkové předměty), úroveň exponátů atd. Určující roli zde hraje právě osobní prezentace se všemi svými výhodami. V případě, že by daná firma stejné finanční prostředky investovala do jiných nástrojů marketingové komunikace, nemusel by
efekt dosahovat zdaleka takové úrovně. Možnost osobní prezentace a osobní komunikace se zákazníky je skutečně jednou z největších předností veletrhů.
Z vlastních výzkumů máme doloženo, že vystavovatelé na veletrzích využívají
a kombinují více nástrojů marketingové komunikace, konkrétně osobní prodej,
public relations, reklamu v místních sdělovacích prostředcích, direct marketing
i Internet. Díky tomu, že hlavním cílem účasti na veletrhu je především získat,
upevnit a rozvinout obchodní kontakty a že dodnes dochází na veletrzích k prodeji, řadíme veletrhy v rámci marketingové komunikace, jak už bylo uvedeno výše,
do podpory prodeje. Vždyť až dvě třetiny vystavujících firem v průběhu veletrhu
zahájí, či dokonce úspěšně uzavřou nová obchodní jednání. Proto také prodejní přínosy dobře připravené účasti na veletrzích mnohonásobně převyšují vynaložené
náklady. Velká většina dotazovaných vystavovatelů přikládá účasti na veletrzích
minimálně stejný, ne-li větší význam než ostatním, často mnohem známějším
nástrojům marketingové komunikace, jaké představuje zejména reklama. Díky
účasti na veletrzích lze získat víc než čtvrtinu nových zákazníků.

Ponaučení – Komunikační přínosy veletrhů
Již naznačené základní komunikační výhody a možnosti účasti na veletrhu lze shrnout
do následujícího desatera:
1. osobní kontakt a z něj vyplývající nedostižně účinná osobní komunikace (WOM)
s velkým množstvím potenciálních i skutečných zákazníků,
2. mimořádně výhodná pozice pro obchodní jednání, neboť návštěvníci už tím, že přišli
sami za námi, projevili zájem o naši nabídku,
3. komunikační naladění vystavovatelů i návštěvníků, obě strany jsou totiž na veletrhu
výjimečně příznivě nakloněny vyhledávat i poskytovat informace a vyjadřovat své
názory, panuje zde uvolněnější atmosféra, naplněná předváděním se a chlubením,
nikoli ostražitým hlídáním a striktním dodržováním embarga na i zcela banální sdělení, navíc jsou zde přichystány propagační materiály a koneckonců i samotné produkty či jejich prototypy,
4. prezentace se koncentruje do jasně a předem vymezeného prostoru (místa) a času
(doba trvání veletrhu),
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Kapitola 27 – Podpora prodeje
5. svoji nabídku můžeme předvést ve skutečnosti („in natura“), nikoli pouze ve schématech, na fotografiích, ve virtuální elektronické podobě, ale v reálné velikosti a provedení, v reálném fungování (provozu),
6. díky tomu můžeme okamžitě a bezprostředně sledovat reakce zájemců (hodnocení,
otázky), můžeme na ně odpovídat, případně je vlastními dotazy dále podněcovat
a rozvíjet. V této podobě účast na veletrhu přerůstá v marketingové testování a průzkum zájmu zákazníků, potažmo zkoušení vstupu na nový trh, zejména zahraniční,
7. své propagační působení na veletrhu dokážeme posílit využitím dalších nástrojů
marketingové komunikace, jako jsou inzeráty (ve veletržním katalogu, na CD-ROM,
v bulletinu akce), venkovní (billboardy, poutače, nafukovadla) i osobní reklamou
v areálu i mimo areál výstaviště, propagačními a dárkovými materiály, předváděcími programy (přehlídkami), účastí v odborném doprovodném programu (kulaté
stoly), tiskovými besedami a setkáními s novináři – tedy celou škálou nástrojů
a postupů integrované marketingové komunikace,
8. monitorování konkurence, která stejně jako my přichází na veletrh s novinkami a je
mimořádně příznivě nakloněna poskytovat o sobě informace, předvádět poslední
dosažené úspěchy,
9. ochota vystavovatelů, zejména zahraničních, exponáty pro skončení veletrhu
na místě prodat (a nevozit zpět) – často s velice výraznými slevami,
10. celková prohlídka veletrhu, zejména potom expozic vůdčích výrobců, nabízí jedinečnou příležitost vysledovat současné nejnovější vývojové trendy v daném oboru,
včetně prezentace budoucích očekávání.

Jako každá marketingová činnost také účast na veletrhu by měla být řádně naplánována a měla by mít jasně formulované cíle. V prvé řadě je třeba vycházet z celkové
marketingové strategie firmy, případně z jejího marketingového plánu. Cíle účasti
na veletrhu by mohly být v závislosti na její situaci například následující:

poznat trh, prozkoumat nabídku konkurence, případně s ní navázat kontakt
a spolupráci, sledovat a podnítit reakce zájemců (oslovit je, ptát se jich),

vstoupit na trh, představit novou firmu a její nabídku, kdy naznačíme záměry
a ambice, chceme získat pozornost a zaujmout návštěvníky a vystavovatele,

upevnit pozici na trhu, prezentovat se návštěvníkům (zákazníkům) i vystavovatelům (konkurentům, obchodním partnerům) jako stabilní a solidní firma,
posílit důvěryhodnost a pochlubit se úspěchy,

zlepšit pozici na trhu, prezentovat novinky, oslovit nové zákazníky a uzavřít
s nimi kontrakty.
Zejména v případě zájmu o export na zahraniční trh může právě náležitě připravená účast na tamním veletrhu, ať už v roli návštěvníků, nebo dokonce vystavovatelů,
znamenat velice efektivní způsob poznání nového trhu a vstupu na něj.
V každém případě účast na veletrhu vyžaduje maximálně aktivní integrovanou
marketingovou komunikaci. Veletrhy trvají pouze omezenou dobu, zpravidla něko297
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Část V – Komunikace se zákazníkem
lik málo dnů. Navíc se jich zúčastňují stovky konkurenčních firem. Neměli bychom
tedy pasivně vyčkávat a spoléhat na to, že si sami návštěvníci najdou cestu k naší
expozici, naopak bychom jim měli co nejvíc vyjít vstříc. Například tím, že:
1.
2.

budeme mít co nejvhodněji umístěnou expozici, v centru všeho dění, kde ji
nemohou minout,
sami je, jak je vidět na následujícím obr. 27-11, pomocí direct mailu předem
pozveme a ke zvacímu dopisu případně připojíme také vstupenku,

Obr. 27-11: Ukázka zvacího dopisu na veletrh WOOD - TEC
298
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Kapitola 27 – Podpora prodeje
1.

využijeme reklamu v areálu výstaviště – ve vysílání místního, areálového rozhlasu, na billboardech a plakátech, na panelech při vstupu do pavilonu, v katalogu,
2. připravíme osobní reklamu v podobě hostesek rozdávajících při vstupu na výstaviště nebo do pavilonu reklamní předměty, případně letáky s označením umístění našeho stánku, chodící nebo jezdící upoutávky, transparenty,
3. z arzenálu buzz-marketingu využijeme směrovek a naváděcích označení k našemu stánku,
4. stánek bude co nejatraktivnější, případně na něm budou probíhat zajímavé
aktivity, přitahující pozornost kolemjdoucích (soutěže, zábavná vystoupení,
autogramiáda celebrit), které lze v rámci integrované marketingové komunikace považovat za organizování událostí (events), jak o nich bude pojednávat
kapitola 29.
Jak jsme již několikrát uvedli, účast na veletrhu představuje rovněž poměrně značnou jednorázovou investici. Na druhé straně je však schopna přinést podniku
i nesporně přínosné obchodní výsledky, jak o tom svědčí následující příklad firmy
AZ – Pokorný, s. r. o.

VYHODNOCENÍ ÚČASTI NA VELETRHU
Firma AZ - Pokorný, s. r. o., se zabývá výrobou a obchodem nerezových trubek a hadic.
Po zkušenostech z předchozího roku věnovala účasti na veletrhu Aqua-therm v Praze
na Výstavišti v Holešovicích v listopadu 2006 mnohem větší pozornost. Připravila a realizovala následující aktivity a za ně vynaložila:
Oblečení šesti zástupců firmy na stánku
Služby pořadatelů
Pronájem plochy stánku
300 kusů pozvánek plus poštovné

63 tisíc Kč
25 tisíc Kč
255 tisíc Kč
2 tisíce Kč

Ubytování zástupců firmy a hostů

55 tisíc Kč

Tisk informačních letáků

43 tisíc Kč

Návrh stánku a stojanů

100 tisíc Kč

Stavba stánku a výroba stojanů

280 tisíc Kč

Reklamní TV spot o firmě

135 tisíc Kč

Reklamní předměty – deštníky
Občerstvení na stánku
Pohoštění hostů v restauraci

25 tisíc Kč
8 tisíc Kč
29 tisíc Kč

299

KE0630.indd 299

21.7.2011 14:46:52

Část V – Komunikace se zákazníkem
Nejpodstatnější novinkou byl osmiminutový reklamní TV spot, který se promítal na stánku
na dvou plazmových obrazovkách. Měl upoutat pozornost kolemjdoucích návštěvníků.
V detailních záběrech předváděl atraktivní části výroby nerezových trubek a hadic (sváření,
pájení, žíhání trubky, popisování, extruze atd.). S ohledem na deštivé listopadové počasí
byl velmi vhodně zvolen jako reklamní dárkový předmět deštník v barvách firemního loga
– červené a černé.
AZ – Pokorný, s. r. o., je malý podnik, má 50 zaměstnanců ve výrobě a 15 v administrativě.
Proto také popsaná účast na veletrhu byla přiměřeně úsporná. Přímo na veletržním stánku
pracovalo pouze 6 vlastních zaměstnanců. Neměli žádné hostesky, žádné tlumočnice, ale
ani nerealizovali na pražském výstavišti žádné další propagační akce. Stejně však některé
výdajové položky nejsou v uvedeném přehledu zahrnuty – například doprava zaměstnanců, pojištění expozice, náklady na telefon apod. Celkově si účast na zmíněném veletrhu
vyžádala náklady za více než 1 mil. Kč.
Na druhé straně však zástupci firmy získali na veletrhu 150 nových obchodních kontaktů,
rozdali 305 vizitek a 11 987 informačních letáků. V následujících měsících se firmě
AZ-Pokorný, s. r. o., zvýšily tržby o 9 % – tedy cca o 1,5 mil Kč, zatímco v předchozím roce
byl nárůst 7 %.
Uvedený příklad firmy AZ - Pokorný, s. r. o., dokazuje, že i pro malý podnik může být promyšlená účast na veletrhu obchodně přínosná, zejména je-li dobře marketingově připravena a nápaditě realizována. Navíc i zde jsou patrné stopy guerilla marketingu.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
27.1. V příkladu roadshow Whirlpool byly zmíněny podobnosti s organizováním
událostí (events). V čem lze spatřovat mezi nimi rozdíly?
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KAPITOLA 28

Osobní prodej
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Přednosti a nedostatky osobního prodeje.
Podstata multilevel marketingu (MLM).
Osobní prodej navazuje na podporu prodeje například tím, že je využíván, jak jsme
si uvedli v předchozí kapitole 27, také při účasti na veletrzích. Je velice efektivním
nástrojem komunikace, především v situaci, kdy chceme měnit preference, postoje,
stereotypy a zvyklosti zákazníků.
Díky svému bezprostřednímu osobnímu působení je schopen mnohem účinněji
než běžná reklama a jiné nástroje marketingové komunikace ovlivnit zákazníka
a přesvědčit ho o přednostech nové nabídky. Přitom, jak už jsme si uvedli, v marketingovém chápání prodeje nejde pouze o to produkt prodat, ale také zákazníka
náležitě informovat o jeho správném, účinném a vhodném používání a spotřebovávání. Samozřejmou součástí prodeje by tedy mělo být poskytnutí návodu a instruktáž, jak produkt náležitě používat.
K přednostem osobního styku patří právě mnohem efektivnější komunikace mezi
partnery. Prodávající se může lépe a bezprostředněji seznámit s reakcemi (názory,
potřebami, ale také zábranami) zákazníků a velice operativně a účinně na ně reagovat. Pro další činnost firmy by mohlo být rovněž důležité a užitečné vědět, jak by se
dal produkt vylepšit, aby více odpovídal představám a požadavkům zákazníků, aby
jim mohl lépe sloužit.
Bohužel rozsah, akční rádius, působení osobního prodeje je oproti reklamě podstatně omezenější a hlavně ve výpočtech relativních ukazatelů typu CPT velice
nákladný. Navíc je i horší kontrola prodejců při jejich působení a prezentaci obsahu
sdělení. Omyly a chyby jednoho prodávajícího mohou podstatným a dlouhodobým
způsobem poškodit dobré jméno a image firmy.
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Osobní prodej je typický pro některé druhy zboží dlouhodobé spotřeby (proslulý je
zejména u švédských vysavačů Electrolux nebo již v předchozí kapitole 27 zmíněného nádobí Zepter) a finančních služeb (pojišťovny, kabelové televize, mobilní
operátoři). Velmi rozšířený je při prodeji mezi výrobci a případně distributory průmyslového zboží (business-to-business), kdy každý produkt je jedinečným komplexem, často vzniklým na základě speciálních požadavků zákazníka.
Zvláštní případ velice rozšířeného a hojně diskutovaného osobního prodeje představuje multilevel marketing, u nás označovaný jako strukturní obchod nebo také
doslovně překládaný jako víceúrovňový marketing. Jedná se o přímý prodej prostřednictvím sítě nezávislých distributorů postupně přijímajících a zaučujících své
další spolupracovníky, prodejce. Jejich atraktivní příjmy se odvozují jednak z úsporných nákladů na jejich činnost a hlavně z rozdílů mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami. U nás patří k nejznámějším americká Amway (zkrátka American
Way) Corporation, založená v roce 1959 R. De Vosem a J. Van Andelem. Podobně
jako u jiných nástrojů marketingové komunikace ani v případě multilevel martketingu by nemělo překvapovat jeho víceznačné chápání a zařazování. Kromě uvedeného osobního prodeje bývá totiž někdy považován za součást direct marketingu.
Vedle již zmíněné komunikační operativnosti a efektivnosti je u osobního prodeje
podstatná také komplexní prezentace produktu, jeho předvedení, důkladné, názorné a praktické seznámení zákazníka s jeho používáním a hlavně přednostmi.
Osobní prodej podtrhuje důležitost a jedinečnost jak samotného nabízeného produktu, tak také osloveného zákazníka. Je také dalším z příkladů provázanosti
a komplexnosti marketingové komunikace – dokonce nikoli pouze v rámci komunikačního, nýbrž celého marketingového mixu. Z propagace využívá osobní prodej
podporu prodeje (dárkové předměty, vzorky), reklamu (tištěné nateriály, letáky),
public relations (organizování událostí) nebo direct marketing (telemarketingu,
direct mail). Je však zároveň také formou distribuce, odpovídající výjimečným
vlastnostem (značce, kvalitě) produktu a jeho mimořádné ceně. Zda jsou tyto
vyzdvihované charakteristiky skutečné či pouze deklarované, není pro vlastní
komunikaci podstatné. Exkluzivitu však náležitě podtrhuje i specifická forma distribuce probíhající zcela mimo běžné obchodní sítě.
Osobní prodej by se však měl provádět citlivě a ohleduplně. Oslovený zákazník by
neměl mít pocit lapené oběti, vydané obchodníkovi na milost a nemilost. Prodejce
by se měl vyvarovat nátlaku. Jak již bylo několikrát uvedeno i u jiných forem propagace, měl by spíše vystupovat v roli zasvěceného informátora, který podává atraktivní informace, vysvětluje a předvádí výjimečný produkt, případně se zajímá
o názor zákazníka a velmi mu záleží na jeho reakci. Právě touto mimořádností prezentace a prodeje dále podtrhujeme jedinečnost produktu. S jeho reklamou
a zejména prodejem se totiž zákazník běžně nesetká.
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Kapitola 28 – Osobní prodej
I v osobním prodeji bychom měli k zákazníkovi přistupovat jako k minimálně rovnocennému partnerovi, jehož názor má pro nás velkou cenu. Vlastně by prodejce
měl působit jako tazatel marketingového dotazování, jako zjišťovatel názorů a reakcí zákazníka – tedy jako by prováděl průzkum trhu, v němž klíčovou roli hraje oslovený zákazník. To, že si dotyčný zatím nechce produkt zakoupit, by se v žádném
případě nemělo odrazit v nepřátelské reakci prodejce. Naopak. S ohledem na to, že
pro nás oslovený zákazník představuje tak důležitou osobu, věnuje nám svou
pozornost a čas, případně jsme mu narušili soukromí jeho domova nebo jsme ho
vyrušili v práci či při odpočinku, měli bychom být schopni mu na závěr jednání
vyjádřit poděkování a vděčnost, včetně odměny v podobě malé pozornosti, dárku.
Tak by nakonec osobní prodej využil také postupů podpory prodeje.
Jak již bylo uvedeno, v praxi integrované marketingové komunikace se osobní prodej neobejde bez reklamních předmětů a materiálů, především tištěných. Rovněž je
vhodné využít nástrojů direct marketingu, zejména jeho databázové evidence
zákazníků včetně jejich reakcí na nabídku, či dokonce předchozí uskutečněné nákupy. Pro bezprostřednější osobní kontakty se ovšem hodí rovněž údaje k oslavám
životních jubileí a svátků, jak bude o databázovém marketingu naznačeno v kapitole 31.

OSOBNÍ PRODEJ V INTEGROVANÉ
MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI
Následující ukázky kombinují osobní prodeje s organizováním událostí, o němž
bude pojednáno hned v následující kapitole 29, a také s podporou prodeje, známou
již z předchozí kapitoly 27. Za osobní prodej spojený s roadshow lze označit návštěvy představitelů SVŠE Znojmo na středních školách České republiky, kde besedují
s maturanty o možnostech vysokoškolského studia ve Znojmě.

303

KE0630.indd 303

21.7.2011 14:46:52

Část V – Komunikace se zákazníkem

Obr. 28-2: Beseda s maturanty

Propojení osobního prodeje s organizováním událostí představují dny otevřených
dveří, při nichž pedagogové SVŠE Znojmo osobně odpovídají na veškeré dotazy
zájemců o studium.

Obr. 28-3: Dny otevřených dveří
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Kapitola 29 – Osobní prodej
Osobní prodej je rovněž součástí prezentace školy na veletrhu Gaudeamus,
chápaném jako podpora prodeje.

Obr. 28-4: Stánek na veletrhu Gaudeamus

Není umění prodat zákazníkovi to, co chce a potřebuje, kvůli čemu přišel. Kouzlo
osobního prodeje otevírá možnosti, jak uspět i s produktem, o němž zákazník ani
netušil, že by se mu mohl hodit.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
28.1. Kde jsme se v předchozích příkladech setkali s osobním prodejem jako součástí integrované marketingové komunikace?
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Kapitola 29 – Public relations

KAPITOLA 29

Public relations
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Podstata a význam public relations (PR).
Základní nástroje public relations.
Komunikace v krizové situaci.
Příprava tiskové zprávy a tiskové konference.
Podniková muzea.
Public relations (česky je lze chápat jako „vztahy s veřejností“) představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré vztahy organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti.
Obecně lze za veřejnost považovat široce chápané, volné společenství lidí se shodnými nebo podobnými ekonomickými, environmentálními, kulturními, politickými, společenskými a zejména životními podmínkami, zájmy a cíli. Tyto klíčové,
cílové segmenty (v zahraniční literatuře označované jako publics nebo častěji stakeholders) představují skupiny či jednotlivce spjaté s aktivitami firmy, případně jimi
ovlivněné, jako je tomu v případě místního obyvatelstva. Vzájemný vztah s nimi
vychází především z organizační a ekonomické roviny (mají přímý vliv na chod
firmy jako například majitelé, akcionáři, investoři, zaměstnanci) nebo z roviny politické (plynoucí z legislativy a státní regulace, místní demokracie – voliči, zákonodárci, vláda, představitelé státní správy, místní zastupitelé a občanské iniciativy).
K základním kategoriím klíčových skupin se tedy počítají:

vlastní zaměstnanci organizace;
její majitelé, akcionáři;
finanční skupiny, především investoři;
sdělovací prostředky, novináři;
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místní obyvatelstvo, komunita;
místní představitelé, zastupitelské orgány a úřady.
Význam public relations pro každou organizaci si náležitě uvědomíme zejména
v případě místních obyvatel (občanů). Mnohé výrobní a obchodní společnosti jsou
často soustředěny pouze na zákazníky. Zcela právem vědí, že pokud od nich nebudou nic kupovat, dřív nebo později je nevyhnutelně čeká předčasné ukončení podnikatelské činnosti. Bohužel však zapomínají na to, že podobnou (i když mnohem
méně uvědomovanou) moc mají také místní obyvatelé. Každá organizace, která
v jejich místě sídlí, jim zhoršuje životní podmínky. Již její vznik je spojen se stavební
činností a s takovými průvodními jevy, jaké představují hluk strojů a dopravních
prostředků, znečištění blátem a stavebním materiálem, zvýšená prašnost atd.
Následně potom samotný provoz má za následek další zhoršení životního prostředí
v prvé řadě v podobě odpadů, exhalací a nároků na dopravní obslužnost. Proto není
divu, že místní obyvatelé, zejména pokud jejich nespokojenost a nevoli využijí
ambiciózní politici či posílí odborně zdatní a organizačně schopní aktivisté nevládních organizací, mohou usilovat o předčasné uzavření nebo přestěhování nežádoucí společnosti. Pro příklady nemusíme chodit daleko, jsou i z našich sdělovacích
prostředků všeobecně známé. Za mnohé stačí připomenout chemické továrny
(Spolana v Neratovicích) či jaderné elektrárny (Dukovany a Temelín).
Podstatnou komunikační předností public relations je především jejich důvěryhodnost. Tím mohou snáz ovlivnit především řadu perspektivních zákazníků, kteří se
úmyslně vyhýbají vlivu reklamy. Jsou tedy mnohem účinnější než běžná reklama.
Konečně do třetice PR, jak se často zkráceně označují, mohou představovat nejen
velmi efektivní, ale zároveň také ekonomicky přijatelný prostředek propagace firmy
i produktu, zejména pro malé a začínající organizace.
Nástroji public relations však zákazníkům obvykle nic nenabízíme a neprodáváme.
Pouze poskytujeme informace, případně pořádáme (spolupořádáme) aktivity,
jejichž organizování a podporování (zejména finanční), jak předpokládáme, veřejnost osloví, zaujme a bude náležitě oceněno. Public relations mají přispět ke zlepšení
image a pozice firmy v očích veřejnosti, teprve ve druhém plánu ovlivňují vnímání
konkrétní nabídky.
Ke zvýšení prodeje ovšem napomáhají public relations propagací novinky, jak tomu
bylo v příkladu Nabídka nových pokladních systémů na konci kapitoly 24 (viz obr.
24-1) či následující uvádění nového nápoje Frisco (viz obr. 29-6 a 29-7). Zde je
cílem dostat novinku co nejrychleji do povědomí nejširší veřejnosti. V tomto případě se public relations jeví jako účinnější a lacinější podoba reklamy. V podstatě
se blíží skryté reklamě, jak lze chápat například článek na obr. 24-1. Sice se formálně
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nejedná o inzerát, ale ve skutečnosti v něm nejde o nic jiného než o neplacenou
propagaci novinky.
Podobně jako reklama využívají i public relations širokého dosahu sdělovacích prostředků. Na rozdíl od reklamy se však opírají o publicitu v podobě zpravidla neplacených zpráv v masmédiích. Jak již bylo uvedeno v kapitole 4, zejména prostřednictvím okamžitého a pravdivého vysvětlování nepříjemných, dobré pověsti firmy
škodících událostí a katastrof ve sdělovacích prostředcích chtějí dosáhnout dobrých
vztahů s veřejností. Public relations jsou zpravidla nejpoužívanější právě v krizové
situaci (havárie, kalamity či skandály), kdy mají, jak již víme, zachránit dobré jméno
firmy v očích veřejnosti a vysvětlit jí, co se ještě vysvětlit a zachránit dá.
Obecně publicita zahrnuje jakoukoli samovolnou, neovlivněnou pozornost novinářů a sdělovacích prostředků firmě. Pochopitelně i tu nežádoucí, kdy se nám něco
nepovedlo, máme malér, dostali jsme se ať už vlastním, či cizím zaviněním do potíží, o čemž sdělovací prostředky tak rády referují. Publicita v rámci public relations
však představuje vlastní, aktivní přístup. Sami v předstihu a pravdivě informujeme
novináře, abychom předešli fámám a nepřesným informacím, poškozujícím renomé firmy (viz kapitola 4 Komunikace se sdělovacími prostředky).
Hlavním cílem je totiž vybudovat a v dlouhodobějším horizontu si udržet příznivý
image, renomé, dobrou pověst, dobrý zvuk, kredit, resp. prezentovat souhrnnou
podnikovou identitu, která stmeluje firmu uvnitř (vybudování jednotné koncepce,
uceleného hodnotového systému a jemu odpovídajícího vizuálního stylu). Její naplňování v každodenní činnosti zároveň firmě dodává na důvěryhodnosti u různých
skupin veřejnosti. Ať se jedná o image či podnikovou identitu, jsou do značné míry
vytvořeny již samotnou komunikací s klíčovými skupinami veřejnosti, o níž se zcela
přirozeně opírají. Současně však jejich pozitivní hodnotu lze samu o sobě zpětně
využít jako propagační sdělení, často s minimem finančních nákladů a hlavně většinou daleko účinněji než kupříkladu seberozsáhlejší reklamní kampaň. Navíc
pokud má firma u veřejnosti dobrý image, je lépe přijímána také její další komunikace se zákazníkem, včetně třeba reklamy. Naopak pokud má podnik špatný image,
sotva bude úspěšná seberozsáhlejší kampaň na novou nabídku.
Běžně se k základním konkrétním nástrojům public relations počítá široká škála
v komunikační praxi vzájemně se kombinujících a doplňujících aktivit, jako jsou:

aktivní publicita – je i historicky základem public relations, především v podobě
tiskových zpráv, tiskových besed (konferencí), interview ve sdělovacích prostředcích, vydávání výročních zpráv i vlastních interních podnikových tiskovin
(časopisů, novin);
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events (organizování událostí), jako jsou vlastní předvedení nového produktu,
oslavy výročí založení podniku, udělení významného ocenění, oslava konce či
zahájení nového roku;

lobbying (lobování) v podobě zastupování a prezentace názorů organizace při
jednáních se zákonodárci a politiky, získávání nebo předávání informací;

sponzoring (sponzorování) kulturních, politických, sportovních či sociálních
aktivit; souvisí s účastí, péčí a zainteresovaností podniku na místních záležitostech a akcích;

reklama organizace jako spojení reklamy a public relations, které není zaměřeno
na konkrétní produkt, ale na firmu jako celek. Smyslem je zvýšení povědomí
a zlepšení image organizace.
Zatímco pasivní publicita je výsledkem toho, že nám novináři věnují pozornost
ve chvíli, kdy se nám to nejméně hodí – v krizových situacích, kdy nevíme, co dřív,
kdy jsme se pro ně stali senzačním soustem, v aktivní publicitě, opírající se o dlouhodobé partnerské vztahy se sdělovacími prostředky (press relations), jim poskytujeme i za této nepříjemné situace pravdivé informace a komunikujeme s nimi.
Stoleté historické kořeny public relations jsou spojeny právě s tímto přístupem,
který měl být za 1. světové války svojí pravdivostí opakem štvavé válečnické propagandy.
Z příkladů aktivní publicity jsou na přiloženém DVD uvedeny časopis pro
zaměstnance a výroční zpráva Plzeňského Prazdroje. Název časopisu Za branou naznačuje, že obsahuje informace o interních záležitostech a zajímavostech podniku. Zároveň připomíná legendární pražskou divadelní scénu
Otomara Krejči. Výroční zpráva je zase zajímavá tím, že její obálka je příznačně vyrobena z pivního papíru.
Organizování událostí má zlepšovat a upevňovat vztahy jednak mezi zaměstnanci
(současnými, bývalými i budoucími) uvnitř organizace, ale také s nejbližším okolím
(místním obyvatelstvem a jeho představiteli) a zákazníky. Může mít obchodní cíle,
jako je tomu v následujícím příkladu oslavy 4. narozenin Freeportu, nebo jde především o zvýšenou publicitu a pozornost veřejnosti, což dokazuje druhý navazují
příklad Red Bullu. Z obou praktických ukázek znovu jasně vyplývá, že podobně
jako v případě sponzoringu, jak uvidíme hned v další kapitole 30, nebo veletrhů
v kapitole 27, rovněž u organizování událostí je potřeba rozlišovat mezi akcemi,
které mají úzkou spojitost s podporou prodeje, jak je patrné nejen ze 4. narozenin
Freeportu, ale také ze dnů otevřených dveří SVŠE Znojmo v předchozí kapitole 28,
oproti událostem, kde vazba na prodej není prvoplánově markantní, a jedná se
tudíž především o imageovou záležitost (viz příklad Red Bullu), či dokonce o sku310
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tečné zlepšování vztahů s veřejností, o její zapojení do společného rozvoje místa, jak
uvidíme v kapitole 40 na výstavě liberecké radnice.

ORGANIZOVÁNÍ UDÁLOSTI JAKO PODPORA
PRODEJE
Podpora prodeje v podobě permanentního výprodeje tvoří samotnou podstatu outletu jako speciálního druhu diskontního obchodu. Produkty se zde nabízejí za nižší
(většinou o 30–70 %) cenu než v běžných obchodech. Proto také příklad oslav 4.
narozenin prvního outletového centra v České republice Freeport na hraničním
přechodu Hatě u Znojma měl za cíl podporu prodeje více než 200 nabízených světových značek v 65 obchodech. Oslava probíhala po čtyři dny od 4. do 7. října 2007
(čtvrtek – neděle). Jelikož se jednalo o čtvrté narozeniny, byla důležitým symbolem
právě číslice 4 a její přenesený, fonetický anglický význam for (česky pro). Využívání
angličtiny je v tomto případě pochopitelné, neboť téměř polovinu návštěvníků outletu Freeport tvoří cizinci, hlavně ze sousedního Rakouska.
K propagaci oslav byly nejprve využity nadlinkové aktivity jako třicetivteřinový
rozhlasový spot, leták věnovaný oslavě 4. narozenin, informace o programu oslav
v přílohách nejčtenějších deníků ve spádové oblasti apod. Bylo totiž nutné nejdříve
veřejnost o akci informovat a přilákat ji na ni.
Cílem navazujících podlinkových aktivit bylo zvýšit návštěvnost a nákupy zákazníků přímo v jednotlivých obchodech. Proto byly ty, které se akce zúčastnily, označeny nápisem Birthday 4 you. V samotných ochodech se potom využívaly v prvé řadě
nástroje podpory prodeje – především slevy typu 40 % na vybrané zboží, 4% sleva
na všechno, 4you – kup 4 kusy, čtvrtý zdarma. Další slevovou akcí bylo Happy
Birthday 4 you pro návštěvníky, kteří slavili 4. října narozeniny. Lucky Lady zase
vybrala každý den 4 zákazníky, kteří obdrželi poukázky na nákupy v hodnotě 400
eur. Nechyběly ani akce pro děti jako Birthday 4 children a mnohé další.
Podle údajů znojemské reklamní agentury Kofroň Production & Consulting, s. r. o.,
která celou oslavu připravila a realizovala, bylo dosaženo vytčených cílů: zvýšení
návštěvnosti Freeportu a zvětšení objemu nákupů. Vložené prostředky se nesporně
vrátily. Oslavě byla věnována také náležitá pozornost ze strany sdělovacích prostředků.

ORGANIZOVÁNÍ UDÁLOSTI PRO VEŘEJNOST
Při organizování událostí sází firma Red Bull na netradičnost a atraktivitu pro nejširší veřejnost. Zájem bývá enormní, počty návštěvníků se pohybují v tisících.
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Představují dokonce pomocníky, kteří spoluvytvářejí jedinečnou atmosféru. Tím se
stává celá záležitost (tzn. její netradiční obsahová náplň i zájem a spoluúčast veřejnosti) mimořádně atraktivní a přitažlivou rovněž pro sdělovací prostředky.
Příkladem takové úspěšné události bylo v červnu 2007 slavnostní otevření zejména
řidiči dlouho očekávaného dálničního tunelu Sitina na novém bratislavském dopravním obchvatu. Firma Red Bull využila skutečnosti, že má vlastní stáj závodních
monopostů F1 Red Bull Racing v čele s pilotem Davidem Coulthardem. Na poslední
červnovou sobotu připravila podívanou, o které se v pondělí psalo na titulních stranách – viz obr. 29-1, a to dokonce nejen sportovních deníků – viz obr. 29-2.

Obr. 29-1: Titulní strana deníku Šport
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Obr. 29-2: Titulní strana deníku Pravda

Pořádání událostí (akcí) se zároveň velmi často propojuje s propagačními aktivitami známými pod novějšími pojmy guerilla marketing či buzz-marketing.

GUERILLA MARKETING A BUZZ-MARKETING
JAKO SOUČÁST ORGANIZOVÁNÍ UDÁLOSTI
Marketing přispívá k jedinečnosti produktu také jeho atraktivním označením – názvem,
značkou. Co se týká produktu obecně, platí také v konkrétním případě samotného mar313
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ketingu – přesněji jeho módních pojmů guerilla marketing a buzz-marketing. Představují
ve své podstatě nízkorozpočtovou (nízkonákladovou) podobu současné marketingové
komunikace, která prezentuje zejména na trh vstupující novinku neobvyklým, nápaditým a překvapujícím způsobem. Zaskočení zákazníka se tak stává mimořádnou událostí (senzací), o níž se mezi lidmi mluví (WOM), a která je proto také přitažlivá pro sdělovací prostředky.
Guerilla marketing i buzz-marketing se opírají hlavně o podlinkové komunikační
nástroje. Pro svoji menší finanční náročnost jsou vhodné zejména pro malé, začínající
podnikatelské subjekty. Konkrétní podoby guerilla marketingu mají často charakter
výpadu proti silnějším konkurentům. V češtině máme pro takový způsob chování označení „partyzánština“. Dokáží zaskočit až šokovat a tím také přitáhnout pozornost zejména zákazníků, stejně jako obchodních partnerů a veřejnosti, včetně novinářů. Náležitě
využívají vymoženosti nejnovějších informačních a komunikačních technologií (počítačů a mobilních telefonů) a zpráv v podobě e-mailů, SMS a MMS, jak to naznačuje
konkrétní příklad Marketingová komunikace přes mobilní telefon v kapitole 32.
Akce buzz-marketingu vzbuzují rozruch a čeří veřejné mínění. Jejich zvýšenou publicitu a popularitu umocňuje fakt, že nezřídka balancují na hraně zákona. Konkrétně jízda
Davida Coultharda bratislavským tunelem mimo jiné několikanásobně překročila
povolenou rychlost – viz obr. 29-1. Lze jen doufat, že se nestane pro ostatní řidiče pobídkou k následování, či dokonce překonání.
Konkrétních úspěšných aplikací principů guerilla marketingu a buzz-marketingu lze
v knize najít celou řadu. Připomeňme si třeba Distribuci jako komunikaci se zákazníkem v kapitole 23, Nabídku nových podkladních systémů v kapitole 24, četné ukázky
SVŠE Znojmo, roadshow Whirlpool, oslavu ve Freeportu, výše zmíněnou akci Red
Bullu, využití pohlednice pro sdělení internetové adresy Komunikujícího města (viz obr.
26-4), ale také třeba anketu na zboží Levi´s v kapitole 13. Na obr. 13-1 je vidět, že pokud
chtěli být respondenti zařazeni do slosování o atraktivní ceny, měli uvést jméno a adresu. Smyslem takto „maskovaného“ požadavku bylo vytvořit databázi zákazníků pro
navazující direct marketing.
Jak je vidět, ani v případě guerilla marketingu a buzz-marketingu se nejedná o něco
zcela nového a neznámého. Nové je především samotné označení. Ale i to patří k marketingové komunikaci. V současném marketingu jde o to vzbudit a udržet zájem zákazníků, přitáhnout pozornost široké veřejnosti a využít jejich vlastních sociálních kontaktů
a komunikačních aktivit. Však také akce guerilla marketingu a buzz - marketingu počítají s následnou komunikací v podobě virálního marketingu, WOM či sociálních sítí
na Internetu.
V případě lobování (lobbyingu) bychom mohli hovořit o institucionalizovaném prosazování skupinových názorů a zájmů v tržních, demokratických podmínkách. Jedná se
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v podstatě o přímou či častěji nepřímou (zprostředkovanou), neoficiální osobní komunikaci producentů, distributorů, zákazníků, ale i odborových a občanských sdružení,
spolků a iniciativ s představiteli politické moci, legislativních a správních orgánů.
Základem je předávání pravdivých, ale běžně málo známých odborných informací těm,
kteří o dané problematice rozhodují. Nebo naopak v rámci lobování mohou mít výrobci, distributoři nebo zákazníci zájem se dopředu dovědět od politiků, zákonodárců či
úředníků o připravovaných legislativních opatřeních, na něž by se tak mohli s předstihem připravit, případně by se mohli pokusit ovlivnit jejich konečné znění. Lobování by
se tedy rozhodně nemělo plést s korupcí. Je však nutné věnovat zejména u nás větší
pozornost skutečným cílům, k nimž je v konkrétní praxi využíváno. Nemělo by docházet k upřednostňování úzkých osobních či skupinových, zejména stranických zájmů
nad zájmy celé společnosti. Z komunikačního hlediska staví lobování podobně jako
třeba osobní prodej na síle a účinnosti osobní komunikace, jak bylo vysvětleno hned
v kapitole 1. Samotný pojem „lobbying“ napovídá, že dvoustranná osobní jednání probíhají zpravidla v předsálích, v kuloárech či na chodbách parlamentů, zastupitelstev
a úřadů – tedy na místech, která se v angličtině označují slovem „lobby“.

Konkrétní příklad lobování
Za konkrétní příklad lobování SVŠE Znojmo bychom mohli považovat pracovní setkání
představitelů školy s vedením města Znojma, na nichž projednávají otázky další spolupráce a rozvoje jak města, tak také školy. Město Znojmo je totiž klíčovým partnerem SVŠE.

Obr. 29-3: Jednání vedení SVŠE Znojmo s politickými reprezentanty města
v posluchárně školy (2007)
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LOBBOVÁNÍ V PRAXI
Zatímco v roce 1995 vynaložila firma Microsoft za lobbování 40 tisíc USD, za následující tři
roky přesáhla 16 milonů USD. Podobně v Bruselu působí desetitisíce profesionálních
lobbistů hájících v orgánech Evropské unie zájmy firem, podnikatelských a odborových
svazů, regionů i občanských hnutí. V EU platí zvláštní předpisy pro tyto aktivity a naopak
bruselské orgány samy organizují konzultace se zástupci jednotlivých svazů a oblastí integrující se Evropy.

Obdobně panuje mnoho nejasného také v oblasti sponzoringu. Navíc jeho význam
při dnešní přesycenosti běžnou reklamou a úroveň při její omezené učinnosti natolik vzrůstá, že bývá některými autory vyčleňován z rámce public relations a zařazován jako samostatná složka propagace, marketingové komunikace. Proto mu bude
věnována speciální pozornost v následující kapitole 30.
Sponzorování využívá SVŠE Znojmo při každoročně pořádané mezinárodní vědecké konferenci. S touto akcí finančně i materiálně vypomáhají partneři, jejichž loga
jsou umístěna v čele jednacího sálu. Konference má, jak je vidět na následujícm obr.
29-4, náležitou publicitu v místních sdělovacích prostředcích.
Finanční či materiální výpomoc zajišťuje také fundraising, kdy si organizace vlastní
aktivitou obstarává prostředky pro obecně prospěšnou činnost. Zde se však na rozdíl od sponzoringu neočekává protislužba – obvykle v podobě publicity, jak bude
patrná v následující kapitole 30 na příkladu sponzorů Smetanovy Litomyšle. Jedná
se víc o nezištnou podporu dobré věci, známou také pod pojmem cause related
marketing (zkráceně CRM, což je ovšem – pozor! – stejná zkratka jako pro customer relationship management), zaměřenou na nejrůznější společenské problémy.
Lze jej chápat jako filantropický marketing. Představuje vzájemně výhodné partnerství podniku s neziskovou organizací. Samotný pojem „cause related marketing“
poprvé použila firma American Express, která společně s neziskovou organizací
Restoration of the Statue of Liberty Fund zahájila v roce 1983 kampaň na rekonstrukci Sochy svobody. Firma American Express nabídla svým zákazníkům, že
na účet Restoration of the Statue of Liberty Found převede 1 cent za každou jejich
platbu provedenou kreditní kartou American Express a 1 dolar za každou novou
žádost o kreditní kartu. Tato výzva ve svém konečném důsledku znamenala pro
Restoration of the Statue of Liberty zisk 1,7 miliónů dolarů. Ale rovněž pro firmu
American Express se jednalo o obchodní úspěch: používání jejich kreditních karet
vzrostlo o 27 % a počet nových žádostí o kreditní kartu se zvýšil dokonce o 45 %.
Obdobné zaměření má také podniková sociální odpovědnost – corporate social
responsibility, zkráceně CSR. Projevuje se dobročinnými aktivitami, zejména
do takových oblastí, jako jsou zdravotnictví (boj s rakovinou), péče o děti, sociální
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Obr. 29-4: Článek o mezinárodní vědecké konferenci v listopadu 2007 na titulní straně

problémy (drogy, handikepování) a životní prostředí. Dobrým příkladem je přístup
firmy Merck Sharp and Dohme, která dává přednost zdraví před bohatstvím. Mezi
léky, které tato farmaceutická společnost vyrábí, patří Mectizan, lék účinkující
na parazita způsobujícího tzv. říční slepotu, závažné onemocnění zraku postihující
zejména obyvatelstvo v rozvojových zemích. Jenže právě země, které Mectizan
potřebují nejvíce, si jej nemohou z ekonomických důvodů dovolit. Společnost se
tedy rozhodla poskytnout jim lék zdarma. Odhaduje se, že jen do poloviny 90. let
bylo díky němu například v Nigérii zachráněno 6 milionů lidí před slepotou, přičemž tento krok stál společnost miliony eur.
Podobně jako sociální marketing i corporate social responsibility dokáže u příjemců i dalších skupin veřejnosti získat náležité odezvu – uznání. Přece jen se alespoň
někdy ukazuje, že dobré skutky mohou být doceněny. Když po druhé světové válce
postihla poražené a zničené Japonsko epidemie tuberkulózy, většina obyvatel si
nemohla tolik potřebný lék streptomycin dovolit. Společnost Merck Sharp and
Dohme poskytla zemi velkou dodávku tohoto léku zdarma. Japonci na toto gesto
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nezapomněli a v roce 1983 povolili společnosti, aby koupila podíl 50,02 % ve společnosti Banyu Pharmaceutical. [19]
Jak již bylo uvedeno, spolupráce firmy s neziskovým sektorem bývá obvykle prospěšná pro obě strany. Podnik si nepochybně vylepšuje svůj image a také jeho produktům
se následně dostává příznivějšího přijetí u zákazníků, za což se odvděčí neziskové
organizaci odměnou – obvykle finanční, případně materiální. Vše nasvědčuje tomu,
že CRM má pro podnik i ekonomické přínosy, neboť bývá přímo napojen na nákupní chování zákazníků [20]. V českém prostředí bychom ho mohli chápat jako firemní
dárcovství a podporu činnosti neziskové organizace, mající pozitivní vliv rovněž
dovnitř podniku – na vlastní zaměstnance. Jsou hrdí na to, že pracují ve firmě, která
dělá dobré skutky. V kapitole 33 je uveden příklad Veselé kavárny, která podporuje
Dětský fond OSN – UNICEF.
Zároveň by bylo vhodné rozlišovat mezi sponzorováním na jedné straně a cause
related marketingem, resp. corporate social responsibility, na straně druhé.
Sponzoring jako součást public relations, potažmo celé marketingové komunikace,
pracuje s jasně vymezeným cílovým segmentem a s konkrétně stanoveným komunikačním cílem. Proto by se vedení podniku mělo rozhodovat o vynaložení prostředků na určitou akci na základě znalostí o tom, že cílový segment bude o této
akci vědět a sponzorskou podporu pozitivně ocení. Ve svých důsledcích to vede
mimo jiné k tomu, že se sponzorování uplatňuje především v silně medializovaných
oblastech, jaké v současnosti představují sport, kultura a zábava.
Naproti tomu cause related marketing, resp. corporate social responsibility, jsou
sice rovněž součástí public relations, ale snad ještě ve větší míře jsou konkrétním
projevem sociálního marketingu, kdy bez ohledu na informovanost a reakci cílového segmentu vedení podniku cítí odpovědnost za určité sociální problémy a přispívá na jejich řešení, případně odstranění. Sociální odpovědnost se v prvé řadě promítá do hodnoty a kvality samotného produktu a způsobu jeho produkce. Již tím se
podnik snaží sociálním problémům předcházet. Oproti sponzoringu se podpora
v rámci cause related marketingu, resp. corporate social responsibility, týká spíše
veřejností méně sledovaných ekologických, humanitárních, zdravotnických, vzdělávacích či občanských aktivit.
Zejména při praktické aplikaci cause related marketingu, resp. corporate social
responsibility, je vhodné si připomínat, že k základním charakteristikám našeho
světa nesporně patří nespravedlnost. Každý člověk žije v určitém, historicky determinovaném období, v daných socioekonomických podmínkách, které mu poskytují velice rozdílnou míru pověstné hojnosti a přízně. Navíc se k těmto vnějším skutečnostem přidávají také jeho jedinečné vrozené individuální tělesné a dušení
dispozice či spíše indispozice. Výsledkem jsou u každého jiné parametry života jako
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jeho délka, kvalita, úroveň, prožívání. A právě v tomto širším kontextu je možné
cause related marketing, resp. corporate social responsibility, chápat jako konkrétní
projev mezilidské uvědomělosti a solidarity úspěšnějších a bohatších s těmi,
od nichž se z běžného pohledu naopak životní štěstěna odvrátila.

FILANTROPIE ZVYŠUJE PRESTIŽ DÁRCE
České firmy patří k nejštědřejším sponzorům dobročinnosti v Evropě. Společnosti, které se
přihlásily do soutěže TOP firemní filantrop, poskytly v roce 2006 na charitu přes 758 milionů korun, což je několikanásobně více než slovenské a maďarské společnosti dohromady.

Následující žebříček soutěže TOP firemní filantrop z roku 2007, který sestavuje
sdružení Fórum dárců, vedla stejně jako v roce 2006 s velkým náskokem společnost
ČEZ, která na dobročinné účely věnovala v absolutním vyjádření téměř 242 milionů korun. Na druhém a třetím místě se umístily s odstupem Česká spořitelna
a Česká pojišťovna, které na podporu dobročinných projektů vynaložily kolem
padesáti milionů. Jiný pohled na štědré dárce nabízí srovnání firem podle relativního podílu z celkového svého zisku. V tomto směru se ČEZ naopak propadá až
na samotný chvost celé tabulky – její výdaje na charitu nedosahují ani jednoho procenta zisku. Naopak celou čtvrtinu zisku věnuje na dobročinné účely kosmetická
firma Johnson & Johnson, následována firmou Whirlpool a poradenskou agenturou Deloitte Advisory – viz následující tabulka.
Podle objemu peněz (v milionech Kč)
1.

ČEZ

241,9

2.

Česká spořitelna

059,0

3.

Česká pojišťovna

056,4

Podle procenta ze zisku
1.

Johnson & Johnson

25,30

2.

Whirlpool CR

17,19

3.

Deloitte Advisory

08,98

Zdroj: FÓRUM DÁRCŮ, MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Tab. 29-1: Největší filantropové v České republice

Konkrétně firma Whrilpoool se zaměřuje na podporu dětí školního věku. V roce
2005 založila Nadační fond Dětský čin roku. Byl zřízen jako charitativní projekt pro
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školáky, na jejich výchovu k pravdě, dobru, lidskosti a vzájemnosti – viz http://detskycinroku.cz/index.php?l=1&link=9.
Tuto svoji aktivitu firma Whrilpoool také náležitě zveřejňuje – viz následující
obr. 29-5 nebo na přiloženém DVD v části Další ilustrační materiály. Zde je
také možné se více dočíst o projektu Dětský čin roku.

Obr. 29-5: Firma Whrilpool informuje o svém projektu také na poštovních obálkách

Konečně reklama organizace jako součást public relations je zejména důležitá
v situacích, kdy firma:

prochází reorganizací; za této situace by měla uklidnit klíčové skupiny veřejnosti a informovat je o smyslu, cílech a přínosech těchto změn;

má špatný image, chce napravit nedorozumění a přispět ke znovuzískání důvěryhodnosti;

potřebuje povzbudit své přívržence, především vlastní zaměstnance;
v důsledku aktivit konkurence je nucena měnit svoji pozici na trhu;
obhajuje svá stanoviska.
Jako typický příklad reklamy organizace si můžeme uvést inzeráty s vánočními či
novoročními přáními ve sdělovacích prostředcích.
V poslední době dochází k nárůstu významu public relations v krizových situacích,
vyskytujících se stále častěji. Jednak veřejnost a spotřebitelé jsou čím dál aktivnější,
sami si hlídají úroveň nabídky, zakládají sdružení na svoji ochranu. O svých zjiště320
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ních informují sdělovací prostředky nebo sami sebe navzájem v rámci sociálních
sítí na Internetu. Také rozvoj techniky na jedné straně a naopak chyby lidského
činitele, zejména v dopravě, jak bylo uvedeno v kapitole 4, přinášejí lavinu událostí,
o nichž se díky současné epoše informační exploze bleskurychle dozvídá celý svět.
Proto přibývá organizací, které mají dopředu vypracovaný plán postupu v takové
nepříjemné situaci. V jeho rámci jsou například i předpřipraveny tiskové zprávy či
seznamy osob krizového týmu, které budou klíčové skupiny veřejnosti informovat.
Krizové komunikační manuály mají vypracovány především velké a „rizikové“
firmy z oblasti potravinářského, farmaceutického či chemického průmyslu a již
zmíněné dopravy, zejména letecké. Samotný plán však ještě nezaručuje úspěšné
zvládnutí krizové situace. Důležité je, aby příslušní zaměstnanci a představitelé
firmy byli náležitě vytrénovaní a připravení a aby v případě nutnosti podle plánu
skutečně postupovali. V praxi se totiž ukazuje, že problémem bývá spíše komunikace, rozhodování a koordinace činností uvnitř podniku než vlastní sdělení navenek.
V důsledku toho potom dochází k opožďování poskytovaných informací, což
pochopitelně podporuje vznik fám a podezření, že se něco tají. Proto je nutné sledovat již první náznaky krize, neignorovat je, nesnažit se je zastřít a utajit, ale
naopak jakmile je zřejmé, že nastávají problémy, urychleně a kvalifikovaně informovat cílové skupiny. Základními principy krizové komunikace jsou rychlost, otevřenost (pravdivost), jednotnost ve vystupování a nutnost neustálé komunikace. Jak
už jsme si uvedli v první části (viz kapitoly Komunikace se sdělovacími prostředky
a Komunikace a řešení problému), každý problém bychom měli chápat nejen v jeho
prvoplánové negativní, katastrofické podobě, ale zároveň z druhé strany jako sice
poněkud nečekanou a v prvním momentě nás zaskakující, ale přece jen také výzvu
a příležitost k jeho řešení, a tím i zlepšení situace. Proto se krizová situace, pokud
se nám ji podaří náležitě zvládnout, může posléze stát i jedinečnou šancí ukázat své
schopnosti a představit se nakonec v ještě lepším světle.
Podobně jako se v reklamě používají modely AIDA, AIDCA či DAGMAR (viz kapitola 26), doporučuje se v public relations J. Marstonův postup RACE [21]. Jednotlivé
kroky jsou znovu složeny ze začátečních písmen anglických slov Research (tedy
poznání, výzkum situace), Action (jednání, akce, realizace opatření), Communication
(komunikace, informování) a Evalution (vyhodnocení). Na to bychom neměli
zapomínat ani v případě krizové komunikace. Základní kroky si lze shrnout
do následujícího ponaučení.
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Ponaučení – Jak komunikovat v krizové situaci
Základním požadavkem na komunikaci v krizové situaci je především rychlost. Proto
bychom měli veřejnost i novináře informovat o události co nejdříve – například formou
operativně svolané tiskové konference, případně do redakcí doručenou tiskovou zprávou, zasláním SMS. Rychlou informací v krizové situaci chceme jednak v rámci public relations a press relations předejít zveličujícím fámám, ale hlavně také varovat ostatní veřejnost před nenadálým nebezpečím. Je-li varování šířeno například prostřednictvím tak
operativních sdělovacích prostředků, jako jsou za této situace rozhlas či televize, mohou
alespoň někteří šťastnější katastrofě uniknout nebo se jí vyhnout.
Již první informace, byť třeba kusá, o situaci (havárii) by ovšem měla být co nejpravdivnější, nejobjektivnější, nejkonkrétnější a nejotevřenější. Například je dobré sdělovat alespoň
předběžně v číselné podobě odhadované možné ztráty na majetku či lidských životech.
Před veřejnost by s ní měli předstoupit nejvyšší představitelé postižené instituce, tedy
například majitel, generální ředitel, starosta, primátor, hejtman.
Ovšem s ohledem na požadavek rychlosti není možné ztrácet čas čekáním na dotyčné
reprezentanty instituce. Proto musí být dopředu jasně stanoveno pořadí zastupitelnosti.
Například v případě magistrátu města, pokud není k zastižení primátor, vystoupí se sdělením jeho náměstek, který je zodpovědný za danou oblast, kam havárie spadá (životní
prostředí, doprava). Jestliže ani ten není k mání, je na řadě kterýkoli z dalších náměstků
primátora. V případě, že to nestihne žádný z nich, měl by být připraven ředitel/vedoucí
odboru, do jehož kompetencí problém věcně přísluší. Není-li to možné, je na řadě kterýkoli z ředitelů/vedoucích odborů magistrátu města. Takto by se postupovalo dál až řekněme ke krajní situaci, kdy by tímto úkolem byl pověřen například tiskový mluvčí nebo
nějaký přítomný zástupce.
Současně s informováním veřejnosti a novinářů by mělo být uvedeno do provozu krizové
informační centrum, které bude všem zájemcům poskytovat na bezplatných telefonních
linkách co nejaktuálnější informace o situaci.
Dále je také nutné co možná nejdříve připravit nestranná vyjádření odborníků, včetně
záchranářů, policie, hasičů, zdravotníků a jiných, zabývajících přímo na místě havárií
a jejími příčinami i následky.
Jestliže se je podaří zjistit, byť i jen rámcově a předběžně, měli by představitelé postižené
instituce prezentovat také zamýšlená praktická opatření, jež by do budoucna snížila riziko
opakování situace.
Jakmile se zpřesňují údaje o ztrátách, měli by představitelé postižené instituce sdělit
veřejnosti i novinářům, jak konkrétně pomáhají a budou pomáhat postiženým.
Naznačený postup komunikace při krizové situaci by měl být vedením instituce zpracován do podoby závazné směrnice, obdobně jako je tomu u jiných poplachových a bezpečnostních dokumentů organizace. Měli by s ní být náležitě seznámeni všichni zaměstnanci a zejména ti, jichž se bezprostředně dotýká, by podle ní měli být náležitě a opakovaně
proškolováni a trénováni.
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NEZÁVIDĚNÍHODNÉ PŘÍPADY
Začátkem června 1999 si ve Francii a v Belgii stovky lidí po požití nápojů značky Coca-Cola
stěžovaly na bolesti hlavy, závratě a nevolnost. Následně belgické ministerstvo zdravotnictví zakázalo veškerý prodej nápojů Coca-Cola a ve Francii se nesmělo prodávat balení
v plechovkách. Zatímco se první informace o problémech s těmito nápoji objevily 8. června, belgická pobočka Coca-Coly vydala své oficiální stanovisko až o týden později, a to
teprve po naléhání tamního ministerstva zdravotnictví. V té době již bylo možné najít
na Internetu množství zpráv o skandálu. Domovská stránka Coca-Coly však i nadále odpovídala celkovému přístupu firmy coby mrtvého brouka a – jako by se nic nedělo – pokračovala v provozování spotřebitelských soutěží. Až mnohem později Coca-Cola sdělila, že při
výrobě limonád v Belgii bylo použito „špatného“ kysličníku uhličitého a že ve Francii způsobil problémy kontakt plechovek na limonádu s látkou na ochranu dřeva. Oba důvody
však odborníci z Evropské unie odmítli. Zbytky látky na ochranu dřeva byly na plechovkách
v tak nepatrné míře, že nemohly mít žádné účinky na lidské zdraví. Naopak experti nevyloučili, že příčina vznikla již v samotné výrobě.
Teprve koncem června se v patnácti předních belgických denících objevil inzerát, v němž
šéf celosvětové Coca-Coly Douglas Ivester sděloval: „Omlouvám se belgickým spotřebitelům. Měl jsem k vám promluvit dřív.“ Přestože tato reakce přišla pozdě, díky jednoznačně
omluvnému tónu mohla napomoci napravit pošramocenou pověst firmy. Nejvyšší představitel firmy (CEO) nemusí v takové situaci totiž podávat oficiální sdělení a vysvětlení. Často
stačí jen jeho přítomnost a symbolická účast při řešení problému.
Totální selhání Coca-Coly v této krizové situaci se vysvětluje mimo jiné i tím, že firma spolupracuje ve světovém měřítku se spoustou reklamních a PR agentur, aniž by měla alespoň
koordinátora těchto aktivit. Proto nebylo nikoho, kdo by za této situace okamžitě převzal
řízení komunikace. Nezvládnutí krize je o to překvapivější, že Coca-Cola byla považována
za nejcennější světovou značku. Odborníci nyní spekulují o tom, nakolik může evropský
letní skandál roku 1999 otřást její celosvětovou pozicí. Samotná Coca-Cola je přesvědčena,
že po krizi, která po Belgii a Francii nakonec zasáhla ještě i Polsko, se jí podaří obnovit
poptávku na předchozí úroveň nejdříve za půl roku. Kdo však celou záležitost nepřežil, byl
nakonec Douglas Ivester, který v prosinci 1999 odešel ve věku 52 let do předčasného
důchodu.
O tom, že uvedené problémy nejsou ničím výjimečným, svědčí případ největšího světového pivovarnického koncernu Anheuser-Busch, který prakticky ve stejné době stáhl z pultů
dvanácti evropských zemí na 5,7 miliard lahví piva Budweiser a Bud. Problémem byly tentokrát lahve vyrobené ve španělských sklárnách, u nichž při otevírání došlo k odlomení
hrdla.
Krizové situace mohou být velmi podobné, ale důležité je, jak se k nim dokážeme postavit
a zvládnout je. Anheuser-Busch reagoval oproti Coca-Cole velmi rychle ve snaze co nejvíc
se vyhnout negativní publicitě.
V létě 2000 přitahovalo pozornost světových médií kromě letecké katastrofy nadzvukového Concordu poblíž Paříže také vyvrcholení série téměř 200 vážných dopravních havárií
automobilů s japonskými pneumatikami, vyrobenými americkou dceřinou společností
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Bridgestone/Firestone, při nichž zahynulo ve Spojených státech více než 250 lidí a na sedm
set bylo zraněno. Většina těchto nehod se týkala společnosti Ford Motor a jejího vozu
Explorer. Výrobce byl nucen stáhnout z trhu 6,5 milionů kusů a dalších 3,5 milionů pneumatik slíbil odstranit preventivně. Po dohodě generální prokuratury a firmy Bridgestone by
vyrovnání nároků mělo dosáhnout 51,5 milionů USD. Tato částka však nezahrnuje výsledky
stovek žalob, které na firmu podali jednotlivci. Čtyřleté zatajování výsledků testů, které již
v roce 1996 ukázaly, že z devatenácti zkoušených pneumatik neprošlo osm, vedlo mimo
jiné k ukončení velké kariéry výkonného ředitele a prezidenta firmy Jóičiróa Kaizakiho,
do té doby dávaného za vzor na všech japonských manažerských školách, a k výměně
zastupující PR agentury.

Významnou zásluhou public relations v celé komunikaci je naladění veřejnosti
na pozitivní přijetí reklamy a dalších nástrojů marketingové komunikace. Tím, jak
vytvářejí kladné vztahy s veřejností a se zákazníky, významně připravují a otevírají
pro ni prostor. Pokud totiž lidé nemají dobré mínění o firmě či produktech, postaví
se záporně i k celé marketingové komunikaci. Naopak z dobrých vztahů mohou
následná sdělení a aktivity jen získat a dále na nich stavět.
Každá informace k publikování ve sdělovacích prostředcích, zejména tisková zpráva, by měla respektovat pravidlo 5W. Z anglického originálu dostáváme v češtině:
1.

kdo (who) – ten, kdo něco sděluje, např. firma AB nebo osoba XY;

2.

co (what) – co sděluje, co připravila, dejme tomu otevření nové provozovny;

3.

kde (where) – přesné určení místa, kde se událost odehrála nebo naopak teprve připravuje;

4.

kdy (when) – obdobně přesné uvedení doby (hodina a den);

5.

proč (why) – jakého charakteru je událost, co je jejím smyslem a cílem.
Například: „Velká slavnost pro všechny místní občany“, kteří se společně
zúčastní otevření nového obchodního centra, jaký je zajištěn program, kdo tam
vystoupí a co bude k vidění.
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Obr. 29-6: Tisková zpráva
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Při psaní je neméně důležité i jak. Například je vhodné uspořádat obsah tiskové
zprávy podle vzoru obrácené pyramidy, kdy nejpodstatnější informace jsou hned
na začátku a v dalším výkladu jejich význam postupně klesá. Je to vhodné i z praktických důvodů: v očích redaktorů je sebelepší materiál, který sami nenapsali, vždy
příliš dlouhý a nezajímavý. Je proto nutné ho přepracovat, rozuměj zkrátit.
Vyškrtávání vět a odstavců se vždy lehčeji provádí od konce, včetně podpisu autora
– viz obr. 29-6.
Zmíněná tisková zpráva je příkladem využití public relations při zavádění nového
produktu. Může být následováníhodným vzorem především svým obsahovým
i grafickým zpracováním. Grafická stránka dodržuje jednotný vizuální styl, včetně
značky (loga) organizace i produktu. Za pozornost však stojí i závěrečné připomenutí základních čtyř informací o Plzeňském Prazdroji, a.s., stejně jako odkaz
na internetové adresy s dalšími informacemi. Na úplném konci jsou ještě telefonická (i mobilová) a e-mailová spojení na zodpovědného tiskového mluvčího, aby se
na něj mohli novináři v případě potřeby (například vysvětlení nejasností) okamžitě
obracet.
V tiskové zprávě se doporučuje citovat zejména takové názorové tvůrce, jako jsou
odborníci, zástupci zájmových sdružení občanů či zákazníků, ale také výsledky
nezávislých výzkumů, jak jsme si uvedli v kapitole 15 (například údaje statistické)
Českého statistického úřadu atp.
Naopak není nutné se příliš namáhat s vymýšlením titulku. Tak, jak ji budou novináři upravovat (zkracovat) do podoby článku, zcela jistě se bude měnit i její nadpis,
mimo jiné i proto, aby co nejatraktivněji vyjadřoval následující obsah. Navíc titulek
je pro novinářské řemeslo vlajkovou lodí autorského mistrovství a kvality, proto je
zcela zbytečnou ztrátou času pokoušet se vymyslet lepší, než jaký dokáží zkušení
redaktoři doslova vysypat z rukávu. Konečně při definitivní sazbě se titulek stejně
píše naposledy, neboť musí zohlednit také umístění článku na stránce, velikost
místa i písma, v němž bude vytištěn. Vzorovou šablonu na psaní tiskové zprávy lze
najít na internetové adrese www.promarketing.cz.
Zejména z direct mailu je známo, že oslovený zákazník sice nemá čas číst dlouhý
text, a proto dává přednost kratšímu sdělení, avšak celkově se nakonec ukazuje, že
je účinnější napsat dlouhý text. I když ho oslovený nebude číst celý, vzbuzuje v něm
dojem serióznosti, propracovanosti a celkové důvěryhodnosti autora, který jeho
vypracování věnoval tolik času, námahy a nešetřil přitom ani slovy, natož papírem.
Výslednou vytištěnou grafickou podobu článku nesporně zatraktivní reportážní či
alespoň ilustrační fotografie. Proto je vhodné k tiskové zprávě automaticky nějaké
připojit. Například k tiskové zprávě na obr. 29-6 byly snímky přidány v digitální
podobě na CD – viz obr. 29-7.
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Složka s materiály, kterou novináři dostávají na tiskové konferenci, však obvykle
obsahuje kromě tiskové zprávy a fotografií také další informace. Konkrétně v případě nového Frisca to byla příloha, která detailně popisovala jeho složení a přinášela informace o tom, jak se liší od běžného piva, jak se doporučuje pít, jak a kde se
vyrábí, pro koho je určeno, proč se tak jmenuje, kde a za kolik je možné si jej koupit,
jaký je v něm obsah alkoholu apod. Navíc obsahovala i pracovní pomůcky, včetně
propisovacích tužek, bloků na vlastní poznámky nebo vzorky na vyzkoušení, ochutnání.

Obr. 29-7: Obal na CD s tiskovými zprávami a fotografiemi nového produktu

Další ukázky textových a ilustračních materiálů, které novináři na tiskové
konferenci obdrželi, jsou na přiloženém DVD. Lze tam rovněž nalézt kompletní materiál k jiné tiskové konferenci, tentokrát pivovaru Radegast. Jsou
zde i grafické přílohy.
Příklad Frisco, stejně jako již dříve v kapitole 21 uvedené francouzské beaujolais
nebo naše Svatomartinské, dokazuje možnosti public relations při představování
nového produktu. Aktivity public relations přispívají k jeho uvádění na trh, k jeho
lepšímu přijetí zákazníky a nakonec i ke zvýšení prodeje.
Další zajímavé informace o public relations přináší také Ivan Žáry na internetové
adrese www.pppr.sk, kde prezentuje v podobě virtuální knihy svoji publikaci Public
relations (Bratislava 1997).
Jak již bylo zdůrazněno, základním nástrojem public relations je komunikace
s novináři a se sdělovacími prostředky. O významu jejich vzájemné spolupráce snad
nejlépe vypovídá statistický údaj o tom, že 70 % zpráv ve sdělovacích prostředcích
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má v té či oné míře původ právě v aktivitách public relations. Proto si na závěr ještě
uvedeme dva konkrétní příklady s praktickými doporučeními, jak postupovat.
První se zaměřuje na organizování tiskové konference a druhý ukazuje pozvání
novinářů na atraktivní událost.

Ponaučení – Jak organizovat tiskovou konferenci
Tak jako všemu i organizování tiskové konference by měla předcházet včasná, kvalifikovaná a promyšlená příprava. Předně je nutné mít pro novináře nachystaná zajímavá, aktuální a důležitá témata, jež se zde budou prezentovat poprvé. Zároveň je vhodné pro ně
zpracovat a připravit potřebné materiály (počínaje pozvánkou – viz obr. 29-10, přes tiskové
zprávy, fotografie, pozornosti a dárky atd.).
Další krok představuje volba atraktivního, vhodného místa a prostředí, případně se zajištěním dopravy tam i zpět, jak je vidět na příkladu pozvánky na slavnostní otevření Velkého
Špalíčku v Brně. Pokud pořádáme tiskové konference často a pravidelně, může změna
místa konání sama o sobě přispět ke zvýšení zájmu a účasti novinářů. Samozřejmostí by
měly být nezbytné služby jako ozvučení sálu, tlumočení či základní občerstvení (viz minerálky na stolech, jak vidět na obr. 29–8 i 29-9).

Obr. 29-8: Tisková konference – pohled od předsednického stolu na novináře
a okénko kabiny zvukového technika
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Stejně tak je důležitá volba vhodné doby konání, zejména s ohledem na pracovní povinnosti novinářů, jako jsou porady a uzávěrky v redakci, další tiskové konference atd. Pokud
máme v úmyslu pořádat pravidelné tiskové konference, je vhodné se držet osvědčené,
novináři akceptované a neměnné doby konání. Novináři si ji zafixují a už s ní budou
ve svých pracovních plánech počítat.
Vlastní průběh tiskové konference mívá zpravidla následující body:
1. Zahájení, uvítání hostů (novinářů), vysvětlení důvodů a cílů svolané tiskové konference.
2. Představení přítomných představitelů instituce za předsednickým stolem; před každým z nich by ještě měla být jmenovka (včetně titulů) jejich funkce vytištěná dobře
čitelnými, velkými písmeny (viz obr. 29-9), případně v materiálech, které novináři
obdrželi při prezenci, by také byly jejich stručné životopisy.
3. Krátká vystoupení představitelů instituce shrnující nejdůležitější body jejich písemných příspěvků (tiskových zpráv).
4. Diskuze – dotazy novinářů a odpovědi představitelů instituce.
5. Shrnutí hlavních informací z vystoupení představitelů instituce i z diskuze.
6. Ukončení oficiální části tiskové konference a pozvání k neformální části spojené
s pohoštěním.
7. Neformální diskuze představitelů instituce s novináři a individuální interview.

Obr. 29-9: Tisková konference – pohled na předsednický stůl
s generálním ředitelem uprostřed

Další dvě fotografie z prostředí tiskových konferencí lze najít na přiloženém DVD.
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S ohledem na pracovní vytížení novinářů i představitelů instituce lze doporučit, aby
délka oficiální části tiskové konference nepřekročila 60 minut. Stejně tak lze odhadnout i trvání neformální části, kde však již bývá situace individuálně diferencovaná
a je dobré jí nechat volnější průběh.
Když už novináři mají o nás zájem a dostavili se na naši tiskovou konferenci, měli
bychom jim být za to maximálně vděčni a vyjít jim všemožně vstříc. Například tím,
že jim poskytneme takové informace, materiály i prostředí, jež jim usnadní a zpříjemní práci. Proto připravíme textové zprávy i ilustrační materiály také v elektronické podobě, jak vidíme na obr. 29-7.
Úspěšnou a osvědčenou součástí neformální části tiskové konference je nabídka,
aby si novináři sami vyzkoušeli nějakou atrakci, o níž se na tiskové konferenci
hovořilo nebo která je součástí za tím účelem zvoleného místa konání. Měl by to být
pro novináře jedinečný zážitek, kterým je dokážeme potěšit.
Tiskovou konferenci připravuje (zejména takové materiály, jako jsou pozvánka, tiskové zprávy, program tiskové konference) a vlastní konání řídí (moderuje) zodpovědná, náležitě kvalifikovaná (zejména komunikačně zdatná) osoba s co možná
nejlepšími kontakty a vztahy s novináři (press relations). Zpravidla to bývá tiskový/á mluvčí dotyčné instituce nebo externě najatá PR agentura.
Jedním ze základních předpokladů dlouhodobě dobrých vztahů s novináři je co
možná nejširší, ale zároveň také nejaktuálnější databáze redakcí, včetně přímých
i soukromých kontaktů (adresy, telefonní čísla) na jednotlivé konkrétní novináře.
Pro vyhodnocení výsledků (efektů) tiskové konference je potom dobré mít přehled
o účasti novinářů (z prezenční listiny), ale hlavně o tom, co se následně z materiálů
a průběhu jednání objevilo ve sdělovacích prostředků. K tomu nám slouží monitoring, včetně obsahové analýzy, jak bylo uvedeno v kapitole 3. Finanční přínos tiskové konference lze navíc vyčíslit cenou, kterou bychom jinak zaplatili, kdybychom
chtěli mít ve sdělovacích prostředcích stejný prostor v podobě reklamy. Význam
public relations je však navíc v tom, že jeho materiály jsou publikovány v podobě
běžných zpráv, a jsou tudíž nejméně třikrát více sledovány než běžná reklama.
I k novinářům bychom měli mít marketingový přístup, brát je jako partnery a zajímat se o to, jak jsou s dobou, místem i programem tiskové konference spokojeni,
jaké informace a materiály by potřebovali a chtěli. Vždyť v rámci press relations by
mělo jít o vzájemnou spolupráci a z ní plynoucí spokojenost na obou stranách.
Připomeňme si v této souvislosti závěr kapitoly 15, kde je uvedena tisková zpráva,
následně i její využití v článku publikovaném v Hospodářských novinách, ale hlavně navazující ponaučení právě pro aktivity press relations.
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PŘÍKLAD ZVACÍHO DOPISU PRO NOVINÁŘE
V rámci aktivit public relations je klíčovou otázkou, jak dostat na konkrétní pořádanou
akci také zástupce sedmé velmoci – sdělovacích prostředků. Jedná se sice především
o součást celkových, dlouhodobě a často z bezprostředních osobních vazeb budovaných
a upevňovaných vztahů se sdělovacími prostředky (press relations), nicméně důležitým
nástrojem je vhodná obsahová a formální stránka zvacího dopisu. Jeho následující příklad je upravenou verzí konkrétního případu a může být inspirací i poučením. Za pozornost nesporně stojí také atraktivita programu pro zvané účastníky a zajištění dopravy
z Prahy do Brna a zpět.
Vážený pane šefredaktore XY,
dovolte mi, abych Vás jménem naší společností AB a ve spolupráci se společností Ster
Century srdečně pozvala do Brna na prohlídku nákupního a zábavního centra Velký Špalíček, při příležitosti jeho slavnostního otevření, které se uskuteční ve čtvrtek 30. srpna
2001 v 11.30 hodin ve Velkém Špalíčku, Dominikánské nám., Brno.
Prohlídka bude spojena s tiskovou besedou.
Program:
11,30 Welcome drink, uvítání a základní informace o projektu
11,50 Prohlídka komplexu včetně multiplexu Ster Century s doprovodným komentářem
12,20 Tisková beseda
12,40 Občerstvení
13,30 Ukončení akce
Pro zájemce bude zajištěna doprava autobusem z Prahy do Brna a zpět. Odjezd autobusu
do Brna je z ulice Na Florenci č. 19 v 8.30 hodin. Pro odjezd z Brna je možno využít dvou
variant: a) odjezd ihned po akci ve 14.00 nebo b) odjezd po ukončení Gala Party (začátek
v 18.00 hod.), na kterou Vás tímto rovněž srdečně zveme a pozvánku přikládáme. V tomto
případě bude autobus odjíždět z Brna ve 23.30 hod.
Věřím, že se akce budete moci zúčastnit, a těším se na setkání s Vámi.
CD (podpis)
Členka představenstva, AB, a. s.
P.S.
Prosíme o potvrzení Vaší účasti u sl. SŠ na tel. 555 555 555, fax 555 555 666, mail ss@cd.cz.
Rovněž prosíme o sdělení, zda a kterou z nabízených variant autobusové dopravy využijete. Děkujeme.
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Obsahové atraktivitě by měla odpovídat také nápaditá formální grafická stránka
zvacího dopisu – viz následující příklad zvacího dopisu firmy USSPA.

Obr. 29-10: Zvací dopis na tiskovou konferenci

MARKETINGOVÉ MOŽNOSTI PODNIKOVÝCH
MUZEÍ
Podniková muzea dokládají a prezentují historii firmy. Jsou důležitou, i když u nás
stále ještě málo uvědomovanou a hlavně využívanou součástí marketingové komunikace, zejména v oblasti public relations. K nejznámějším patří v tomto směru
muzea automobilek Tatra v Kopřivnici a Škoda v Mladé Boleslavi nebo Baťovo
muzeum obuvi ve Zlíně.
Reprezentativní publikaci Automuzea v Mladé Boleslavi lze najít na přiloženém
DVD v časti Další ilustrační materiály.
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Kapitola 29 – Public relations
V rámci mezinárodního projektu Komunikující město jsme již v roce 1996 na příkladu firmy A. W. v Lošticích naznačili dosud málo využívané možnosti zatraktivnění nabídky podnikového muzea pro zahraniční turisty, kterou se následně podařilo v praxi úspěšně realizovat. Jedná se o proslulou místní specialitu – tvarůžky,
vyráběné nikoli v Olomouci, jak poněkud matoucím způsobem naznačuje jejich
tradiční označení „olomoucké tvarůžky“, ale právě ve zmíněných Lošticích [22].
Představují náš jediný původní vklad do výroby sýrů. Přitom se, stejně jako pokrmy
z nich připravované, výborně hodí k pití piva, v tomto případě konkrétně z nedalekého pivovaru Litovel. Naznačená kombinace se tak nakonec stala atrakcí zejména
pro zahraniční návštěvníky nejen z typických sýrařských velmocí, jako jsou Francie,
Švýcarsko a Nizozemí, ale rovněž z Japonska. Mnohojazyčný propagační materiál
k jubileu 125 let od založení firmy je na přiloženém DVD.

Graf 29-1: Poslání muzea podle účastníků veletrhu
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Možnosti marketingového využití muzeí jsme dvakrát (v letech 1999 a 2000) analyzovali přímo na jejich veletrhu, který se koná koncem května v Západomoravském
muzeu v Třebíči. Výzkum byl zaměřen právě na jejich úlohu v současné společnosti. Část použitého dotazníku je pro názornost uvedena na obr. 13-2.
Předcházející přehled ukazuje, jak vidí situaci samotní účastníci veletrhu – tzn. co
podle nich muzeum dělá, jaké zabezpečuje činnosti, v čem spočívá jeho poslání
apod.
Péče o sbírkové fondy či prezentace badatelské činnosti zřetelně převažují nad posilováním identity, využitím pro propagaci, či dokonce společenský život v místě.
Potěšilo nás, že zatímco návštěvníci (většinou lidé pracující jinde než v muzeu) sice
ještě stále vidí muzea spíše jako „skladiště důkazů o minulosti“, muzejníci (vystavovatelé) si již začínají uvědomovat význam muzea jako místa podporujícího tvořivý
dialog a vzájemné porozumění, tedy jako instituci, kde hodnoty jsou nejen uloženy,
ale kde navíc také žijí. Právě v tomto novém přístupu se mohou stát daleko významnější součástí atraktivnější nabídky pro domácí a zejména zahraniční turisty.
Ovšem možnosti muzeí pro public relations podniku, města, či dokonce regionu si
stále uvědomuje jen malá část jak návštěvníků, tak zejména vystavovatelů.
Naznačené perspektivy zůstávají pro muzea stále ještě otevřené.
Zajímavé a návštěvnicky atraktivní možnosti zapojení podnikového muzea nabízejí zábavní parky. K nejznámějším nesporně patří kalifornský Disneyland. Byl otevřen již v roce 1955 a jeho celosvětový úspěch inspiroval mnohé další producenty
zábavy a her pro děti.

ZÁBAVNÍ PARK JAKO SOUČÁST PUBLIC RELATIONS RODINNÉ
FIRMY
Světově proslulý rodinný podnik LEGO založil v roce 1932 ve vesnici Billund v centru
Jutského poloostrova místní tesař Ole Kirk Christiansen. Jméno značky vzniklo o dva roky
později spojením prvních dvou písmen dánských slov LEg GOdt, což bychom mohli přeložit jako Hrej si pěkně. Původně se zde vyráběly dětské hračky ze dřeva. Ve druhé polovině
minulého století přešel syn Godtfred Kirk Christiansen na systém skládacích sestav z umělohmotných kostiček. V současnosti vnuk Kjeld Kirk Christiansen rozšiřuje aktivity firmy
do oblasti dětského oblečení, počítačových her, robotizace hraček a zejména zábavy
v podobě parků LEGOLAND.
LEGO Group zahrnuje 50 firem ve 30 zemích světa, včetně České republiky. Pracuje v ní 8,5
tisíce lidí, z toho téměř polovina přímo v Billundu, který prošel za uplynulých osm desetiletí výraznými proměnami. Počet obyvatel vzrostl z původního tisícovky ve 30. letech na současných 8 tisíc. Od roku 1964 má letiště, kde se ročně odbaví 600 tisíc cestujících. V současnosti se rozšiřuje a modernizuje na kapacitu 3,5 milionů pasažérů.
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Hlavní turistickou atrakcí města je LEGOLAND, který byl postaven v bezprostřední blízkosti
továrny v roce 1968. Všechny lidské postavy, zvířata, krajiny i budovy z mnoha zemí světa,
zejména ale z Dánska, Skandinávie a Ameriky, jsou vytvořeny z desítek milionů běžně prodávaných umělohmotných kostiček skládacího systému LEGO. Součástí zábavného parku,
který je otevřen od Velikonoc do listopadu a ročně ho navštíví 1,5 milionů zájemců, především rodičů s dětmi, je rovněž podnikové muzeum s přehlídkou historie a produkce firmy.
V roce 1996 byl otevřen další LEGOLAND ve Windsoru, zhruba 40 km od Londýna. Jeho
otevírací doba je stejná, ale dosahuje vyšší návštěvnosti – 1,7 milionů. Ještě úspěšnější je
v tomto směru LEGOLAND v kalifornském Carlsbadu. Zahájil činnost v roce 1999. Nachází
se mezi San Diegem a Los Angeles a ročně ho navštíví 2 miliony lidí. Čtvrtý park byl otevřen
v roce 2002 v bavorském Günzburgu, v blízkosti dálnice Mnichov–Stuttgart. Park je ale
dostupný také po železnici.

Obr. 29-11: Odcházející návštěvníci Legolandu v německém Günzburgu

V návaznosti na kapitolu 27 lze zábavní parky typu Disneyland nebo Legoland
považovat za stálou, prakticky celoročně otevřenou podnikovou výstavu.
V praxi integrované marketingové komunikace se public relations využívají hlavně
pro komunikaci s nejrůznějšími skupinami veřejnosti. Vzájemně se kombinují jednotlivé nástroje PR, tzn. aktivní publicita, organizování událostí, sponzoring, ale
také se zákonitě využívají další nástroje marketingové komunikace, jako jsou reklama (zejména ve spojení se sponzoringem), podpora prodeje (dárkové předměty,
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Část V – Komunikace se zákazníkem
vzorky) i direct marketing (adresné oslovení účastníků). Nedílnou součástí zmíněných podnikových muzeí a zábavních parků jsou jejich podnikové prodejny,
v nichž si mohou návštěvníci na závěr prohlídky zakoupit nejrůznější podnikové
produkty a suvenýry, čímž pochopitelně přesahují do podpory prodeje.
Výše uvedený příklad zvacího dopisu pro novináře na slavnostní otevření nákupního a zábavního centra Velký Špalíček ukazuje interní integrovanosti v rámci public
relations. Propojuje organizování události (slavností otevření) s aktivní publicitou.
Ve snaze přilákat na akci konanou v Brně novináře z ústředních pražských redakcí
je pro ně zajištěna vlastní autobusová doprava. Závěrečný příklad následující kapitoly 30 jde v tomto směru ještě o krok dál a přidává sponzoring. Organizátoři
Smetanovy Litomyšle oceňují aktivní publicitu natolik, že vybrané redakce označují za mediální partnery a propagují je za jejich služby jako sponzory.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
29.1. Připravte tiskovou konferenci.
29.2. Rozhodněte, která média na ni pozvete.
29.3. Připravte zvací dopis do redakcí.
29.4. Napište tiskovou zprávu.
29.5. Na závěr kapitoly 25 byla položena otázka, jaký propagační nástroj využívá
francouzské beaujolais a naše Svatomartinské. Z naznačeného řešení vyplynulo, že se jedná o public relations. Tak tedy nyní je namístě logicky navazující dotaz, o jakou aktivitu v rámci public relations se jedná?
29.6. Má tento příklad podobně jako sponzoring v následující kapitole 30 blíž
k public relations, nebo spíše k podpoře prodeje?
29.7. Na příkladu veletrhu INVEX – COMPUTER v 15. kapitole (viz obr. 15-2,
15-3 a 15-4) konkretizujte model RACE.
29.8. S pomocí fotografie na obr. 29-11odhadněte cílové segmenty zábavních
parků typu Disneyland nebo Legoland.
29.9. Jaký význam mají právě pro tyto segmenty zmíněné podnikové prodejny?
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KAPITOLA 30

Sponzoring
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Podstata sponzoringu jako součásti public relations.
Jak realizovat sponzoring v praxi.
Sponzoring by neměl být podporou prodeje.
Jak již bylo uvedeno v minulé kapitole, sponzoring (sponzorování) je součástí public relations. Jeho význam pro komunikaci se zákazníkem a zejména pro celkovou
podnikovou komunikaci se v současnosti považuje za mimořádně důležitý.
Například v Zelené listině o komerční komunikaci (Green Paper on Commercial
Communication) je Evropskou komisí vysloveně uváděn jako samostatná součást
komerční komunikace. [9] Proto mu budeme ještě jednou věnovat zvláštní, větší
pozornost. Tím spíše, že podobně jako třeba v případě lobování i u sponzorování
dochází v naší praxi často ke značně podivnému využívání, ba spíše zneužívání.
Jako velmi hrubý omyl lze v tomto směru uvést příklad státem vlastněných hospodářských institucí vykazujících opakovaně miliardové ztráty, jež se jakoby nic kompenzují ze státních prostředků, tedy z peněz nás – daňových poplatníků. Přitom
zveřejněné špatné hospodářské výsledky těmto podnikům vůbec nebrání v tom, aby
si na druhé straně nehrály na štědré sponzory. Bláhově se asi domnívají, že si tímto
zastíracím manévrem zlepší image v očích veřejnosti. Bez jakýchkoliv pochyb se
jedná o naprosto iluzorní a kontraproduktivní přístup. Jejich image to rozhodně
nevylepší, ba spíše naopak.
Sponzoring v rámci marketingové komunikace vychází z obchodního vztahu mezi
sponzorem a sponzorovaným. Sponzorem je zpravidla podnikatelský subjekt, ale
také třeba státní, veřejnoprávní organizace, poskytující sponzorovanému finanční,
materiální či jinou pomoc. Obvykle za tuto službu očekává protislužbu v podobě
propagace. Výjimkou může být sponzorování politiků a politických stran, jak si
ukážeme na příkladu Sponzoring politických stran v Evropské unii. V těchto případech naopak sponzor rád zůstává v utajení. Protislužbu spíše očekává dodatečně
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po vyhraných volbách v podobě nabídky významného postu ve státních službách či
přidělení lukrativní veřejné zakázky. Jak ukazuje závěrečný příklad Sponzorování
festivalu Smetanova Litomyšl, v závislosti na výši svého příspěvku se sponzoři hierarchicky dělí do různých kategorii. Podle svého postavení jsou jim potom poskytovány i konkrétní protislužby.
Sponzorovaným bývá jednotlivec (sportovec, umělec), organizace (zejména
nezisková), případně samotný projekt v podobě společenské, politické, kulturní či
sportovní události (akce). Obvykle se jedná o finančně náročné záležitosti, které by
bez pomoci sponzoringu byly sotva realizovatelné. O jeho širokém uplatnění
v praxi svědčí následující konkrétní příklady. Navíc již v předchozí kapitole 29 bylo
naznačeno, že mnohdy podporuje nejrůznější obecně prospěšné činnosti
a dobročinné aktivity v takových oblastech, jako jsou zdravotnictví, politická
demokracie, sociální problémy či životní prostředí.

ROZDÍLNÝ CÍLOVÝ SEGMENT VYŽADUJE ODLIŠNÝ OBJEKT
SPONZOROVÁNÍ
Německé spořitelny (Sparkasse) jsou veřejnoprávní instituce. Operují v regionech podobných našim okresům a jsou vlastněny městy, jejich sdruženími či jinými samosprávnými
celky. Provázanost s regionem znamená mimo jiné i to, že znají místní potřeby. Vždyť
k jejich úkolům patří také podpora rozvoje regionů. Proto německé spořitelny věnují
pozornost sociálně-ekonomickým otázkám a sociálně-ekonomickému rozvoji míst, v nichž
působí.
Jednu z klíčových oblastí jejich aktivit představuje spolupráce se školami. Německé spořitelny usilují získat své potenciální zákazníky již ve školním věku. Ve školách organizují
různé soutěže (literární, malířské, znalost historie města, o životním prostředí), přičemž
ocenění získá velká část účastníků. U mladších dětí je sklon ke spořivosti dále podporován
věcnými dary, jako jsou sladkosti, kasičky a prasátka. Spořitelny přispívají žákům a studentům na školní časopisy a noviny, na exkurze a návštěvy podniků. Sponzorují také kulturní
a sportovní akce. Například při cyklistickém závodu napříč zemí se logo Sparkasse objevuje na dresech závodníků, na startovní i cílové čáře, na rozdávaných dárkových předmětech
(tašky, čepice).
Naproti tomu německá automobilka Merdeces-Benz využívá sponzorování jinak, zvláště
na trhu ve Spojených státech. V kategorii luxusních aut se tam v roce 1995 prodalo 750 tisíc
vozů, z čehož připadlo na Mercedes-Benz 80 tisíc. Severoamerický zákazník dává přednost
evropským autům před japonskými. Kvalitou a technickými parametry zde soupeří hned
tři německé firmy – vedle Mercedesu také BMW a AUDI. Každá z firem však oslovuje poněkud jiný segment. Zákazníci Mercedesu jsou až o deset let starší, v průměru jim je okolo
padesáti let. Jsou zámožnější a konzervativnější. Obvykle je pro ně podstatná prestiž a bezpečnost vozu. Nemají příliš rádi změny, kvůli nimž jejich drahá auta vycházejí z módy.
Strategické cíle v horizontu 3 až 4 let počítají ve firmě Mercedes-Benz s dalším růstem pro-
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deje luxusních aut na severoamerickém trhu. Svůj podíl by firma chtěla do pěti let zdvojnásobit na 8 %. Současně si chce udržet image kvalitního, bezpečného a exkluzivního
německého auta. Značku Mercedes-Benz chtějí spojit se sporty, jako jsou tenis či golf, kterým se v USA věnují právě vyšší společenské vrstvy. Důležité by mohlo být využití známých
sportovních osobností v reklamě nebo sponzorování sportovních akcí typu tenisového
turnaje US Open či mistrovství světa automobilů F1, což by mohlo být zákazníky považováno za důkaz úsilí firmy o dosažení maximální možné technické úrovně.
Klienty německých spořitelen (Sparkasse) jsou především místní obyvatelé, podnikatelé
a instituce. Z toho důvodu jsou objektem jejich sponzoringových aktivit místní školy
a místní sportovní události, které zajímají místní obyvatele. Naproti tomu Mercedes-Benz
potřebuje na automobilovém trhu Spojených států oslovit zcela jiný, jasně vymezený segment. Jeho pozornost si získá prostřednictvím podpory golfových a tenisových turnajů
a závodů F1.

SPONZORING SPORTOVCŮ
Německý závodník F1 Michael Schumacher vrátil v roce 2000 italské stáji Ferrari po 21
letech mistrovský titul. Zároveň se stal také nejlépe placeným sportovcem světa. Nezasloužil
se o to jen svými vynikajícími výkony na okruzích. Z jeho celkového ročního výdělku 59
milionů USD tvoří příjem od zaměstnavatele, závodního týmu Ferrari, necelou polovinu.
Portfolio výrobků se „Schumiho“ jménem sahá v Německu od dětských hraček přes vybavení pro osobní automobily až po bytové doplňky. Například když v uvedeném roce 2000
výrobce domácích spotřebičů AEG potřeboval oživit skomírající prodej jednoho ze svých
vysavačů, ozdobil jej Schumacherovým jménem. Na trhu se zvýšil během několika týdnů
jeho prodej o 30 tisíc kusů.
Výše či podíl sponzorských příjmů přitom nemusejí být úměrné sportovním kvalitám
a výkonům, jak o tom svědčí příklad ruské tenistky Anny Kurnikovové. Nikdy nevyhrála turnaj WTA, přesto v roce 2000 výdělkem 10 milionů USD překonala světovou jedničku
Martinu Hingisovou. Však také příjem Kurnikovové z turnajových odměn tvoří „pouze“
jeden milion. Naopak za oblečení inkasuje od firmy Adidas 2,8 mil. USD, za spodní prádlo
Berlei 2,1 mil. USD, za náramkové hodinky Omega 1,4 mil. USD a stejnou částku za tenisové
rakety Yonex.

SPONZORING BY NEMĚL BÝT JEN PODPOROU
PRODEJE
Také u sponzoringu bychom si měli dávat pozor a uvědomovat si nemalé významové rozdíly při jeho odlišných využitích. Vždyť ve skutečnosti není celá záležitost
zdaleka tak jednoznačná a jasná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je všeobecně známo, jak dejme tomu hvězdy současných světových sportovních soutěží ovliv339
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ňují prodej sportovního oblečení, sportovní obuvi a sportovního náčiní. Jestliže
tedy výrobce sportovního zboží typu Nike, Adidas, Head či Puma sponzoruje sportovní akce, má tato aktivita mnohem blíž k podpoře prodeje. Něco jiného by ovšem
bylo, kdyby stejná firma financovala nebo dodala třeba i vlastní sportovní zboží, ale
objektu mimo oblast sportu, například jako vybavení stacionáře pro mentálně
postižené v rámci v minulé kapitole 29 zmíněného cause related marketingu, resp.
corporate social responsibility. Podobně v předchozím příkladu firmy Mercedes-Benz je sponzorování tenisového turnaje US Open spíše imageovou aktivitou
z oblasti public relations, zatímco účast v mistrovství světa automobilů F1 má blíž
k podpoře prodeje. Často se totiž setkáváme s tím, že firma podporuje organizování akcí v oblasti, v níž zároveň podniká (například výrobci sportovního zboží sponzorují olympijské hry, výrobci hudebních nástrojů přispívají na pořádání koncertů).
Obvykle také financuje jednotlivce (sportovce, umělce) nebo i celé kolektivy (družstva, soubory), kteří se právě těchto akcí zúčastňují a používají zde jejich výrobky
(sportovní potřeby, hudební nástroje). Navíc firma sponzoruje i hromadné sdělovací prostředky a umožňuje novinářům, aby se o těchto akcích dověděla co nejširší
veřejnost (například z vysílání přímého přenosu). Triumf soutěžících a účinkujících
se tak ve vědomí široké veřejnosti automaticky spojuje s výrobcem a značkou sportovních potřeb a hudebních nástrojů, jež k dosažení svých jedinečných výkonů
použili. Uvedený způsob sponzorování tedy divákům, posluchačům a čtenářům
jasně sděluje: „Jsme značkou těch nejlepších. Jedině s našimi výrobky dosáhnete
i vy maximálního úspěchu a výkonu.“
Sponzorování tedy může firmě přinášet obchodní výhody. Jeho častější využívání
v posledních letech je mimo jiné dáno také konkrétními přístupy politiků a vlád,
včetně zemí Evropské unie, zejména vůči výrobcům tabákových a alkoholických
produktů. [10] Postižení producenti obcházejí zákaz reklamy na své zboží zvýšenou
aktivitou ve sponzoringu. Navíc právě touto cestou mohou také lépe čelit prudkému
růstu cen za reklamu v médiích, především v televizi. Přitom na druhé straně dokáží bohatě těžit z nového rozvoje a možností průmyslu volného času, v němž se čím
dál tím víc propojují sportovní aktivity se zábavou. Tím také neustále vzrůstá atraktivita těchto akcí a následně potom i zájem sdělovacích prostředků, zejména o takové sportovní podniky, jaké představují mistrovství světa v silničních závodech
motocyklů nebo automobilů formule F1, olympijské hry, mistrovství světa ve fotbalu či ledním hokeji, tenisové grandslamové turnaje nebo světové poháry v lyžařských disciplínách.
I když se u nás otázka sponzorování diskutuje především v legislativní rovině (výše
sponzorského daru a jeho zdanění), neměli bychom zapomínat ani na jeho další
souvislosti. Předně by bylo dobré rozlišovat účel. Finanční podpora může být
poskytnuta z nejrůznějších důvodů – od fingovaných, utilitárních (kdy sponzor
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poskytovanou podporou řeší své vlastní aktuální či očekávané, perspektivní problémy, jež jsou fakticky navýšením výdajů kvůli daňovým odpisům, nebo dokonce
vzájemnou partnerskou účetní výpomocí, protislužbou) přes skutečně marketingové, o nichž pojednával předchozí odstavec (prezentace firmy prostřednictvím podpory zajímavých aktivit) až po obecnější, vyšší hodnoty (rozvoj sociálněekonomických podmínek života lidí, demokratické, občanské společnosti v daném místě).
Právě v posledním případě by sponzor vědomě, bez ohledu na své vlastní podnikatelské poslání, respektoval a upřednostňoval takové projekty, v nichž jde především
o iniciování a inspirování občanů k zájmu o veřejné záležitosti, k podpoře společné
účasti na jejich řešení, ke zlepšení života celé společnosti, jako tomu je v případě
sponzorských podpor firmy Wal-Mart (viz Wal-Mart – světová distribuční jednička
v kapitole 23).
I když velké firmy obvykle nemají zájem zveřejňovat výši částek, jež věnují na sponzorování, je evidentní, že se mnohdy jedná o horentní sumy. Proto bychom měli
i u sponzoringu, stejně jako u ostatních nástrojů marketingové komunikace, sledovat efekty, tzn. jak je vnímán a co na něj říká veřejnost, zejména potom naše cílové
segmenty. Například ve výzkumu pro BVV, a. s., jsme došli k výsledkům, jež nebyly
nejlepší vizitkou jejich sponzorských aktivit. Naopak spíše otevíraly základní otázky
o jejich správném pojetí, zaměření, smyslu i dosažených cílech. [11] Konkrétně se
již v roce 1997 ukázalo, že třetina (34 %) dotázaných vůbec neví o sponzorských
aktivitách BVV, a.s. Poněkud lepší byla situaci mezi návštěvníky brněnských veletrhů, kde nevědělo 27 %, zatímco mezi vystavovateli jejich podíl dosáhl dokonce
42 %. V roce 1999 se situace ještě zhoršila. O sponzorských aktivitách BVV, a. s.,
celkově nevědělo 36 % dotázaných. Na tomto nárůstu se podíleli pouze vystavovatelé. Zatímco u návštěvníků se podíl neznalosti BVV, a. s., jako sponzora nezměnil,
u vystavovatelů vzrostl na téměř polovinu (46 %).

SPONZORING VE ŠKOLSTVÍ?
Méně známé firmě v oblasti výpočetní techniky jsme doporučili zaměřit svůj sponzoring
do školství. Mohla by zorganizovat soutěž (sportovní, znalostí, dovedností, umělecké činnosti), v níž by vítězná škola získala počítačové vybavení. Cílem sponzoringu by potom bylo:
1. upozornit na sebe ve sdělovacích prostředcích (publicita v rámci PR) – o školství redaktoři rádi píší a média publikují, neboť naše školství je ve špatném stavu, potřebuje
pomoc, každý máme nebo známe dítě, které chodí do školy, a víme, jak to tam vypadá
a jak by ke zlepšení mohla přispět třeba počítačová firma;
2. působit na žáky, vychovávat si své budoucí zákazníky, dostávat se s nimi do kontaktu
již v době, kdy chodí do školy, kdy jsou vnímaví, dokáží ocenit a zapamatovat si vlídného a štědrého donátora.
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Koneckonců obdobným způsobem postupuje i IBM Česká republika. V rámci svých corporate social responsibility aktivit se zaměřuje hlavně na oblast vzdělávání v celém spektru
našeho systému – tzn. od mateřských školek až po vysoké školy. Její projekt Kidsmart Early
Learning Program je právě určený již dětem ve věku 3–7 let. Klade si za cíl hravou formou
podporovat počítačovou gramotnost předškoláků. Speciální software, kterým jsou počítače vybaveny, pomáhá dětem rozvíjet znalost jazyka, matematiky, vědy i humanitních
oborů. Od roku 2002, kdy se začal KidSmart Early Learning Program u nás realizovat, darovala IBM Česká republika již 497 dětských počítačových stanic 386 mateřským školkám
a dětským stacionářům ve všech krajích.

Obr. 30-1: IBM v mateřské školce v Ostravě

SPOZORING POLITICKÝCH STRAN V EVROPSKÉ UNII
Skandál s černými konty CDU německého exkancléře Helmuta Kohla v odhadované výši
desítek milionů DEM vynesl na světlo mnohé z doposud utajovaných praktik sponzoringu
politických stran v zemích Evropské unie. Například v Německu se ukázalo, že největšími
dárci jsou jednak velké podniky metalurgického a chemického průmyslu, ale dále také
třeba soukromá Deutsche Bank anebo Daimler-Benz (nyní Daimler-Chrysler) a BMW.
V letech 1995 až 1997 dostaly německé politické strany jen z oceláren a elektrotechnických
podniků 4 miliony DEM. Chemický průmysl přispěl dalšími 817 tisíci DEM.
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Ve Francii nesmějí od roku 1995 po sérii skandálů (celkem 186 kauz) politické strany přijímat od firem vůbec žádné dary. Tony Blair po převzetí vlády v květnu 1997 musel rychle
vrátit ze stranické pokladny milion liber pořadatelům závodů formule 1, kteří za svůj sponzorský dar do volební kampaně chtěli po vládě na oplátku výjimku ze zákazu reklamy
na tabákové výrobky. T. Blair tuto souvislost sice popřel, ale peníze pro jistotu vrátil, aby se
předešlo „nedorozumění“.
Také ve Španělsku prosluli bývalí vládnoucí socialisté několika skandály. V roce 1997 byl
odsouzen na deset let vězení jednatel Alberto Flores. Jeho krycí firma Filesa měla za úkol
získávat pro stranu peníze a v případě potřeby je i „vyprat“. V šetření jsou úplatky konsorcia
Siemens-Alstom, jež dodalo do stranické pokladny 15 milionů EUR za přidělení zakázky
na výstavbu rychlostní železnice Madrid–Sevilla.
V Itálii padla v 90. letech pod tíhou skandálu vláda Bettina Craxiho, který byl následně
v nepřítomnosti, neboť žil v exilu v Tunisku, odsouzen na deset let vězení. Dodnes soudy
pátrají po všech možných finančních machinacích, jichž se v této souvislosti dopustil
expremiérův přítel, mediální magnát a jeho pozdější nástupce v premiérském křesle Silvio
Berlusconi.

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD – SPONZOROVÁNÍ FESTIVALU SMETANOVA
LITOMYŠL
S festivalem Smetanova Litomyšl spojují každoročně své propagační aktivity nejvýznamnější podniky z celé České republiky. Díky sponzorování mohou působit na veřejnost jiným
způsobem než klasickou reklamou, a to ve spojení s prestižní společensko-kulturní událostí, za jakou je tento festival bezpochyby považován. Vedle sponzorů se na finančním zabezpečení festivalu podílejí rovněž státní instituce, jmenovitě Ministerstvo kultury České
republiky, Pardubický kraj a Město Litomyšl. Smetanova Litomyšl patří mezí významné kulturní akce, které Ministerstvo kultury České republiky doporučuje pro sponzorování společnostem se státní účastí.
Prezentace sponzora
Pokud firma uzavře sponzorskou smlouvu formou darování účelově vázaných finančních
prostředků, objedná si propagační služby při festivalu nebo dojde k dohodě o vzájemně
započitatelných nepeněžních plněních, potom má právo na použití názvu festivalu
ve vlastních propagačních aktivitách. Na druhé straně tito sponzoři budou prezentováni
v ucelené propagační kampani, kterou vedou pořadatelé festivalu. Rozsah prezentace
odpovídá stupni sponzorství a výši poskytnutého plnění.
Pro všechny sponzory platí nabídka na přednostní nákup vstupenek pro jejich obchodní
partnery a hosty, dále možnost uspořádání vlastní prezentační akce při festivalu, vlastní
recepce po představení, soukromého večírku s malým koncertem, popř. zahradní párty
v prostorách zámku, sklepení a zámeckých zahrad.
Smetanova Litomyšl si váží víceleté spolupráce s partnery, věří, že teprve několikaleté spojení obchodní značky se jménem festivalu může přinést očekávaný výsledek, protože vzá-
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jemné poznání umožní splnění všech přání partnera k jeho úplné spokojenosti. Významní
dlouholetí sponzoři pak mají možnost podílet se na řízení festivalu a jeho dalším rozvoji
účastí ve správní radě společnosti. Zástupci těchto sponzorů bývají zváni na reprezentační
akce pořádané Městem Litomyšl při zvláštních příležitostech a rovněž jsou jim po celý rok
k dispozici prostory litomyšlských historických budov pro jejich schůzky či firemní společenské akce. Partneři, kteří sponzorují Smetanovu Litomyšl opakovaně, jsou pro další ročník oslovováni přednostně.
Podle výše příspěvku se dělí do následujících kategorií se stručně naznačenými protislužbami:
1. Generální partner (sponzor) festivalu (od 5 000 000 Kč)
Smlouva s generálním partnerem se uzavírá na víceleté období a tento partner má možnost zásadním způsobem ovlivnit celý festival, včetně průběhu konkrétního ročníku, směřování a dlouhodobého rozvoje. Prezentace generálního partnera festivalu je obecně
v dominanci oproti ostatním partnerům.

Obr. 30-2: Generální partner na titulní straně programu
2. Hlavní partner (sponzor) festivalu (5 partnerů, z toho každý 1 000 000 Kč)
Po celou dobu platnosti partnerské smlouvy má hlavní reklamní partner možnost využívat
názvu festivalu ve vlastních propagačních aktivitách.
3. Partner (sponzor) festivalu (100 000 – 700 000 Kč)
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Tento partner má možnost využití názvu festivalu ve vlastních propagačních aktivitách
po dobu konání festivalu.
4. Hlavní mediální partner festivalu (Hlavním mediálním partnerem může být celoplošná televize, celoplošná rozhlasová stanice, celostátní deník, celostátní měsíčník, billboardová firma – plnění v hodnotě od 500 000 Kč)
Po celou dobu platnosti partnerské smlouvy má hlavní mediální partner festivalu možnost
využít název Smetanovy Litomyšle ve vlastních propagačních aktivitách.

Obr. 30-3: Hlavní partner a hlavní mediální partner na zadní straně programu
5. Mediální partner festivalu (plnění v hodnotě 50 000 až 500 000 Kč)
Tento partner má možnost využít názvu festivalu ve vlastních propagačních aktivitách
po dobu konání festivalu.

Zcela konkrétně a hlavně detailně jsou protislužby pro sponzory jednotlivých
kategorií uvedeny na přiloženém DVD v části Další ilustrační materiály.
Jak již bylo zmíněno v kapitole 22, ve sponzoringu se oceňuje přínos partnerů také
darovací cenou. Na obr. 33-4 je vidět, že cena vstupenky je neobyčejně vysoká –
2 790, - Kč. Přitom se jedná o nastudování Dalibora Národním divadlem moravskoslezským z Ostravy, nikoliv třeba newyorkskou Metropolitní operou.
Nepředpokládá se však, že by si V. I. P. host vstupenku zakoupil a skutečně ji zapla345
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til. Jedná se čistě o dar a výše ceny má vyjádřit vděčnost organizátorů. Navíc přílohou ke vstupenkám byla pozvánka na společenské setkání (raut) v zámecké jízdárně
a karta na vyhrazené bezplatné parkování přímo v blízkosti litomyšlského zámku.

Obr. 30-4: Vstupenky pro sponzora festivalu

V následujících praktických úkolech a naznačených řešeních se ještě k příkladu
Smetanovy Litomyšle vrátíme.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
30.1. Jaké výhody plynou sponzorům z podpory festivalu Smetanova Litomyšl?
30.2. Podle čeho a do jakých konkrétních kategorií se sponzoři festivalu Smetanova
Litomyšl člení?
30.3. Jaké propagační materiály se zde používají?
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KAPITOLA 31

Direct marketing
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Význam a podoby direct marketingu.
Význam a podoby telemarketingu.
Zacílený, přímý (relační) marketing vychází z co nejpřesnější segmentace trhu
a koncentrace na vytýčený segment. Představuje v současnosti velmi dynamicky se
rozvíjející a perspektivní podobu marketingové komunikace. Pokroky a dostupnost
výpočetní a komunikační techniky umožňují dnes soustavnou a oboustrannou
komunikaci se zákazníky. Těmto podobám marketingu se říká direct marketing
nebo někdy direct response marketing. Jelikož se v tomto typu marketingové komunikace velice často využívá telefon, hovoří se potom o telefonním marketingu (nebo
zkráceně o telemarketingu). Jeho historické kořeny sice sahají o více než půl století
zpět a jsou svázány se jménem Olana Millse, avšak teprve spojení s počítači
a mobilními telefonními přístroji výrazně zvýšilo efektivnost a účinnost tohoto
postupu.
Direct marketing představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden
nebo více komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě. Zákazník už nemusí chodit na trh, ale naopak nabídka přijde za ním – na místo
trvalého či přechodného bydliště nebo na pracoviště.
Do direct marketingu se řadí jak direct mail, telemarketing nebo nákupy prostřednictvím počítačů, tak třeba také katalogový prodej, televizní a rozhlasový či tiskový
marketing s přímou odezvou. V současnosti je však velice perspektivním základem
direct marketingu komplexní databáze informací o zákaznících (například včetně
jejich osobních údajů, záznamů předchozích nákupů prostřednictvím magnetických karet, reakcí na zaslané nabídky, nebo dokonce na propagační aktivity – viz
příklad [12]). Zde se potom hovoří o databázovém marketingu. Právě tento přístup
je základem dlouhodobého vztahu se zákazníkem a oboustranné komunikace.
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Tímto způsobem využívají internetovou komunikaci se svými hosty hotely zúčastněné v nabídce incentivní turistiky rakouské firmy Connex, jak bylo uvedeno
v kapitole 27.
Kvalitní, přesná a aktuální databáze je v naší direct marketingové praxi velmi častým kamenem úrazu. Není ničím neobvyklým dostat v poště tentýž dopis (nabídku)
od stejné instituce současně hned několikrát – jednou pouze na firmu, podruhé sice
stále ještě na anonymního, ale již funkčním postavením označeného vedoucího
určitého útvaru, za třetí již jmenovitě na každého z jednatelů. To jistě nevrhá nejlepší světlo na odesílatele, což však ve skutečnosti nemusí být nabízející organizace,
ale zprostředkující direct marketingová agentura s redundantní a nepřesnou databází.
O vlastním obsahu direct marketingového sdělení platí mnohé z toho, co jsme si již
uváděli například v souvislosti s psaním tiskové zprávy v kapitole 29 o public relations. Důležitou vlastností direct mailového textu by mělo být i to, aby byl napsán
tak, že dokáže „se zákazníkem hovořit“, chcete-li komunikovat jako živý obchodník
při osobním prodeji. Především by však měl opět působit maximálně důvěryhodně
a věrohodně.
Direct marketing využívá současné elektrotechniky, zejména počítačů, k zacílenější
a soustavnější komunikaci se zákazníky. Je reakcí na dosaženou přesycenost tradiční reklamou ve sdělovacích prostředcích a na roztříštěnost trhu.
Mezi výhody direct marketingu nesporně patří:

zacílenost na jasně vymezený a smysluplný segment;
efektivnost zacílené a oboustranné komunikace, umožňující vytvořit osobnější
vztah se zákazníkem;

možnost kontrolovatelné, měřitelné reakce na nabídku;
dlouhodobost využívání; čím déle se s ním totiž pracuje, tím může být lepší,
bohatší na získané a využitelné informace.
Direct marketing rozlišujeme na adresný a neadresný. Pochopitelně v prvním případě lze vytvářet a zasílat sdělení daleko přesněji – konkrétnímu adresátovi přímo
na jméno. K neadresným formám direct marketingu počítáme například katalogy,
letáky a tiskoviny doručované zdarma do poštovních schránek nebo rozdávané
na frekventovaných místech.
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Obr. 31-1: Direct marketingové materiály často končí mezi odpadky

Přínosy telemarketingu lze vidět ve větší bezprostřednosti auditivního, interaktivního kontaktu a z něj plynoucí účinnosti, rychlosti, časové i finanční úspornosti,
operativnosti pro doplnění a aktualizaci firemní databáze. Na druhé straně je však
telemarketing ochuzen o možnost vizuální prezentace nabídky. Za pasivní (inbound)
telemarketing označujeme telefonické reakce na reklamní sdělení v médiích, kdy
zákazníci volají zdarma na tzv. zelená čísla (toll free number – 800). Cena za hovor
jde na účet volaného. Operátor či počítačem řízený záznamník eviduje zákazníkovy
požadavky a objednávky. Pasivní telemarketing funguje ve spojení s reklamou
ve sdělovacích prostředcích a jeho praktická realizace je potom především technickou záležitostí.
349
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Část V – Komunikace se zákazníkem
Aktivní (outbound) telemarketing naopak staví na přímém vyhledávání a komunikaci se zákazníky. Vedle určující úlohy kvalitní a rozsáhlé databáze telefonních čísel
zde hraje klíčovou roli operátor (operátorka). Musí zaujmout volaného již při zahájení telefonického rozhovoru. Představí sebe i firmu, sdělí důvod telefonátu, zeptá
se, zda neruší, případně kdy může zavolat znovu. Musí mít příjemný a sympatický
hlas, schopnost pohotově reagovat na zákazníkovy odpovědi i otázky, dokázat vést
rozhovor k cílovým sdělením i poznáním. Tento typ telemarketingu lze využít
v mnoha situacích, nejen při nabídce a prodeji produktů, ale také při zajištění účasti na firemních prezentacích, testování reakcí na nabídku, upozornění na termín
splatnosti předplatného atd.
Podobně jako u předchozích forem propagace i v případě direct marketingu se využívají obdobné postupy, které však dostávají v novém kontextu nové významy.
Vstupní krok je v mnohých případech shodný s tím, co známe z reklamy či podpory prodeje. Vezměme si například běžnou reklamu ve sdělovacích prostředcích.
Můžeme ji označit třeba jako inzerát. Pokud však nabízí nějakou odměnu navíc či
slevu ceny, chápeme ji již spíše jako podporu prodeje. Je-li ještě tento inzerát součástí také uvedení bezplatného telefonního čísla nebo kupon na odeslání, umožňující registrovat odezvu veřejnosti, dostáváme se až k direct marketingu. Pro něj je
totiž podstatné, že na rozdíl od běžné reklamy jsme schopni přesněji, kvantifikovaně postihnout reakci zákazníků (počet jejich odpovědí), a tak i lépe vyhodnotit
efektivitu akce.
Právě přesnější chápání konkrétních významů a možností integrace jednotlivých
nástrojů propagace v kontextu celé akce považujeme za podstatný přínos současné
integrované marketingové komunikace. V praxi bývá vždy komplexní záležitostí,
využívá a vzájemně kombinuje různé postupy. Jestliže například v rámci podpory
prodeje připravujeme ochutnávku nových vzorků, nepochybně současně o této akci
budeme veřejnost informovat jak formou inzerátu, tak také publicitou a případně si
zvýšenou návštěvnost pojistíme ještě třeba direct marketingovým (direct mailovým) letákem nebo telemarketingovým sdělením.
Direct marketing, ať již ve své adresné či neadresné podobě, může být pro své adresáty nepříjemný. Velmi často budí dojem zbytečného plýtvání materiálem i námahou – viz obr. 31-1. Rozházené tiskoviny po veřejných prostranstvích hyzdí životní
prostředí, zejména ulice měst.
V praxi integrované marketingové komunikace se direct marketing velmi vhodně
kombinuje především s osobním prodejem, podporou prodeje i public relations, jak
o tom mimo jiné svědčí konkrétní příklad aktivit SVŠE Znojmo na konci kapitoly
28. Naopak hned v úvodu následující kapitoly si ukážeme spojení přesného direct
marketingového zacílení a okamžité reakce oslovených i typickou guerrila marke350
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tingovou promyšlenou finanční úspornost, jak je nabízí současné podoby elektronické marketingové komunikace.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
31.1. Kde jsme se v předchozích příkladech setkali s direct marketingem jako součástí integrované marketingové komunikace?
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KAPITOLA 32

Elektronická
marketingová
komunikace
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Elektronická marketingová komunikace.
Význam Internetu.
Marketingová komunikace a Internet.
Praktická využití elektronické komunikace se zákazníkem.
V devátém vydání knihy Marketing Management věnuje Philip Kotler zvýšenou
pozornost změnám, které do marketingu přináší výrazný rozvoj elektronických
médií. [13] Píše o elektronickém obchodu, v němž právě nové elektrotechnické prostředky umožňují nakupovat (nabízí zájemci informace, dálkové objednávání a placení kreditními kartami) i prodávat (popsat a představit nabízený produkt).
Jeho prostřednictvím lze velice operativně podle momentální situace (volné kapacity) měnit ceny zájezdů cestovních kanceláří, služeb leteckých společností i ubytování v hotelích. Navíc se dají aktuální novinky bezprostředně sdělit zájemcům.
Maximálně se tak rozšiřuje a skutečně globalizuje význam distribuce a trhu, neboť
zákazníci z celého světa si mohou okamžitě zakoupit cokoliv, kdykoliv a odkudkoliv. Obchodníci zase dostávají snadný a operativní přístup k nabídce konkurentů.
Elektronická marketingová komunikace, zejména prostřednictvím počítačů, přináší nové možnosti jak velkým, tak zejména malým firmám. Předně snižuje náklady
na prodej i na propagaci. Zrychluje a rozšiřuje komunikační možnosti, především
353
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Část V – Komunikace se zákazníkem
formou vzájemného, oboustranného spojení, ale hlavně vede k vytváření trvalých
vztahů a vazeb mezi prodejcem a zákazníkem a k uspokojení individuálních přání
a potřeb.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PŘES MOBILNÍ
TELEFON
Zajímavý příklad komunikace se zákazníkem nabízí technologie Blue Tooth – více
viz http://www.bluesolution.cz/. Sdělení na mobilní telefon adresáta může mít nejrůznější podobu. Třeba se bude jednat o text, obrázek (včetně slevového kupónu),
zvukovou zprávu (jako je znělka či namluvený text), aplikaci (hra), nápaditou animaci atd. Zákazník má nejprve možnost se sám rozhodnout, zda tuto zprávu přijme
či nikoli. Přijetí je pro něj v každém případě bezplatné. Základní představu o této
podobě marketingové komunikace přes mobilní telefon lze vidět na následujícím
obr. 32-1.

Obr. 32-1: Schéma marketingové komunikace přes mobilní telefon

Nebo ještě lépe na DVD v části Další ilustrační materiály.
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Kapitola 32 – Elektronická marketingová komunikace
Probíhá v relativně uzavřeném prostředí (nákupní centrum, zábavní podnik).
Kromě výše naznačené technické stránky je klíčovou otázkou obsah zprávy.
Měl by respektovat cílovou skupinu přítomných zákazníků, obvykle věkově
mladších majitelů mobilních telefonů. Buď se zaměří pouze na jejich předpokládané socioekonomické parametry, nebo navíc koresponduje s prostředím,
kde akce probíhá. Například v případě Veselé kavárny jsou cílovou skupinou
přítomné maminky, případně otcové s malými dětmi a jim může být adresována nabídka dejme tomu nových dětských sedaček do osobních automobilů.
Naopak ve druhém případě zpráva informuje o připravovaném dětském programu v daném prostředí – tedy přímo ve Veselé kavárně. V naší konkrétní
situaci se jednalo o animované sdělení, které je uvedeno na DVD v časti Další
ilustrační materiály.
Kromě zcela jasné zacílenosti patří mezi další přednosti snadná a okamžitá kvantifikovatelnost dopadů. K ekonomické efektivitě přispívá i to, že zadavatel marketingové komunikace platí pouze za zákazníkem přijatou zprávu. Navíc v případě, že
sdělení adresáta zaujme, lze předpokládat, že ho následně použije v podobě virálního marketingu a sám jej dále rozešle svým známým.
Velice perspektivním prostředkem elektronické podoby marketingové komunikace
nadále nesporně zůstává Internet. Existuje již půlstoletí a jako řada dalších principiálních technických novinek druhé poloviny minulého století původně vznikl pro
potřeby americké armády. Jak jsme si uvedli v kapitole 2, je v současnosti označován
za „síť sítí“ či za „digitální dálnici“. Až do 90. let se využíval především ve vojenské
oblasti, ve výzkumu a na akademické půdě univerzit. Díky současnému rozšíření
po celém světě propojuje dnes miliony počítačů a nabízí:

rychlou a lacinou komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mail);
přístup k nejnovějším informacím z mnoha oborů lidské činnosti, včetně sdělovacích prostředků z celého světa;

prezentaci institucí a jejich produktů, nákup i prodej 24 hodin denně;
vyhledávání nových odběratelů, rychlou a flexibilní komunikaci se zákazníky.
E-mail doručí zprávu kterémukoli adresátovi na světě prakticky okamžitě – v průběhu sekund či maximálně minut. Dalším důležitým nástrojem Internetu je World
Wide Web (zkráceně WWW nebo web). Umožňuje textovou i obrazovou prezentaci instituce či produktu. Rozšíření o zvuk a videosekvence dále posunulo WWW
do multimediální, navíc znovu celosvětově působící oblasti komunikace. Mít adresu a schránku na elektronickou poštu, mít internetovou adresu (doménu), mít
atraktivní webové stránky, uvádět je na svých propagačních materiálech (počínaje
navštívenkami) se ještě donedávna považovalo za projev progresivity a perspektiv355
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nosti instituce. Postupně se to však stává pro obchodní partnery čím dál víc nezbytností a samozřejmostí.
Nové možnosti komunikace se zákazníkem přináší web především jako multimédium. Proto by se zde mělo pracovat nově, využívat nových postupů a nepřenášet sem
pouze dosavadní přístupy, zvyklosti a materiály z tradiční reklamy v běžných sdělovacích prostředcích. Podstatně se v tomto případě zrychluje komunikace. Stránka
by měla být naráz přehledná, multimediálně atraktivní a okamžitě sdělit zákazníkovi, co se může dozvědět nebo koupit a jak by měl na rozdíl od běžné reklamy reagovat.
Využití Internetu přináší pro komunikaci se zákazníky řadu nových možností, třeba
dostupnost nabídky z celého světa v kteroukoli dobu nebo snadné využití pro
dotazníkové výzkumy názorů zákazníků. Na druhé straně jeho kvantitativní rozsah
oslovení zákazníků je zatím stále ještě omezený a diferencovaný. I nadále se uplatňuje hlavně u mladých, vzdělanějších a lépe situovaných lidí ve vyspělých zemích
Asie, Evropy a Severní Ameriky. Obdobná situace je rovněž u nás v České republice,
kde v současnosti vlastní osobní počítač pouze něco málo přes polovinu domácností a bezmála stejný počet (téměř polovina) má přístup na Internet [23].
Aktuálnější údaje by mělo přinést Sčítání lidu, domů a bytů 2011, v němž měly
domácnosti uvést, zda jsou vybaveny osobním počítačem s Internetem nebo bez
něj. Ovšem tím, že je otázka vztažena pouze k bytu, bohužel nepostihne fakt, kolik
počítačů jednotliví bydlící skutečně mají a využívají. Vždyť v dnešní době jde čím
dál častěji o „osobní počítač“ v podobě notebooku, představujícího skutečně přenosný elektronický poznámkový blok. Vázat jeho vybavenost na domácnost připomíná zjišťování pevné telefonní linky v minulých sčítáních. Ovšem tehdy takový
telefonní přístroj opravdu využívali všichni členové domácnosti, zatímco dnes má
každý z nich, včetně dětí, minimálně jeden mobilní telefon. Navíc ať bude vybavenost našich domácností jakákoli, není možné se ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011
nic dozvědět o tom podstatnějším – kdo skutečně „domácí počítač“ využívá
a do jaké míry i nadále přetrvávají v předchozím odstavci naznačené sociální a ekonomické rozdíly.

JAK VZNIKALY WWW.USSPA.CZ
Marketingová manažerka firmy USSPA Kateřina Kadlecová prozradila, že
jejich webové stránky vycházely ze struktury a grafiky firemních katalogů.
Hlavně šlo o to respektovat jednotný vizuální styl. K tomu dostali tvůrci stránek všechny potřebné podklady, včetně fotografií a textů. Nejpodstatnější
ovšem byla obsahová struktura webu, kterou si Kateřina Kadlecová navrhla sama - viz
DVD Další ilustrační materiály.
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Potom ji prodiskutovala a doladila s tvůrci stránek. Během následné realizace došlo
pochopitelně k novým, ale již méně podstatným úpravám.
Další otázkou byl obsah a umístění textů – co kam přijde, na jakou stranu. Dlouho se řešila „forma“ stránek – jejich rozměr, „tvar“, uspořádání. Tvůrci připravili několik verzí, z nichž
se nakonec jedna vybrala. Pokračovalo se návrhy vzorových typových stran jako home,
o produktech, o firmě atd. Následovalo odlaďování jejich vizuální stránky i funkční provázanosti. Po úspěšném dokončení zmíněných pilotních stránek se tímto způsobem postupovalo i ve zbývajících případech. Nesporně s tím souviselo rovněž vyřešení značného
množství technických otázek. V případě firmy USSPA se například vše komplikovalo tím,
že chce mít ke stránkám redakční systém pro svá zahraniční zastoupení. Jednoduše řečeno, aby si tam nikdo z nich nic nevymýšlel a raději zachovával jednotný styl. Automaticky
se tak generují stránky pro jednotlivé země a tam si doplňují pouze text v jejich jazykové
mutaci.
Využití Internetu v současné marketingové komunikaci se věnuje řada domácích i zahraničních monografií. Z nejnovějších lze doporučit [24] nebo [25].

Přestože dnešní nadšenci a propagátoři označují Internet za jedinečný, ba jediný
perspektivní nástroj komunikace se zákazníkem, je rozumné si i tentokrát zachovat
chladnou hlavu. Málokdy se v novověké historii stává, že by se objevilo médium,
které by zcela nahradilo předchozí prostředky lidské komunikace, natož aby je
úplně vytlačilo z praktického používání. Novinka vždy především více či méně rozšiřuje dosavadní komunikační možnosti. Podobnou situaci lze očekávat také v případě Internetu. Jednak budou vedle něj fungovat i nadále další média (jako telefon,
televize, rozhlas a tisk), ale hlavně bouřlivý rozvoj elektrotechniky určitě brzy přinese něco nového, co dále rozšíří komunikaci se zákazníky. Již dnes se považuje
za velice nadějnou interaktivní televize. Spojuje výhody běžné televize a Internetu.
Diváci mohou dálkovým ovládáním vybírat z nabídky televizních kanálů, psát
e-maily nebo nakupovat i dávat příkazy na svůj bankovní účet. Kupující platí
za vybrané zboží platební kartou tak, že napíší potřebné údaje. Platba se odehrává
v „uzavřeném prostředí“, čímž nehrozí zneužití zadaných dat jako při nechráněných
transakcích na Internetu.
Tradiční sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televize) se v rámci nových elektronických komunikačních prostředků, jaké představují Internet a mobilní telefony, dále
integrují, rozšiřují svoji dostupnost (sledovanost) a přecházejí od tradiční jednosměrné komunikace ke dvousměrné. Jak bylo naznačeno na konci předešlého
odstavce, uvažuje se o spojení Internetu s dosavadními sdělovacími prostředky
na jediné televizní obrazovce. Veškeré dnes běžné činnosti, jako jsou získávání
informací, předávání zpráv, nakupování i manipulace s penězi, se pro většinu lidí
přesunou z prostředí osobních počítačů na mnohem „uživatelsky přátelštější“ televizní přístroj. Internet se tak s největší pravděpodobností připojí a bude se dále
357
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vyvíjet jako součást takových oblastí světové ekonomiky, jaké představují nové
podoby sdělovacích prostředků a průmyslu zábavy.
V našem každodenním životě se však stále ještě považuje komunikace prostřednictvím Internetu přes všechny své nesporné přednosti a pokroky za méně závaznou
a jistou. Vžilo se, že na e-mailové zprávy není nutné reagovat, mohou být považovány za SPAM a automaticky zlikvidovány, nabídka na internetových stránkách
nebývá přesná a aktuální. Proto skutečnému zájemci stejně nezbývá, než aby dříve
nebo později přenesl jednání do osvědčených a zaběhaných komunikačních kanálů,
jakými zůstávají telefon, či dokonce osobní návštěva.
Podobně je při internetové marketingové komunikaci nutné nejprve sdělit zákazníkovi webovou adresu. A zde se opět neobejdeme bez tradičních podob propagačních materiálů, především tištěných. Příkladem může být použití osvědčených
pohlednic (viz obr. 26-2), jak jsme je využili v našem mezinárodním projektu
Komunikující město. Cílové skupině byly zasílány poštou nebo přímo osobně rozdávány na našich akcích (na veletrzích, na konferencích a seminářích). Obdobnou
úvodní úlohu plní rovněž tištěný dárkový hotelový šek pro nezbytnou následnou
internetovou komunikaci v nabídce incentivní turistiky rakouské firmy Connex, jak
je zmíněno v kapitole 27.
Zejména na internetových stránkách našich obcí, měst a krajů mají představitelé
veřejné správy a samosprávy mylnou tendenci zveřejňovat každý písemný materiál,
který na úřadě vznikl a který považují za vhodný ke zveřejnění. Tím se tyto stránky
stávají nepřehlednými, přehlcenými a uživatelsky pomalými.
Internet bohužel připomíná smetiště, na kterém se však při nezbytném umu a trpělivosti dají nalézt perly.
Díky Internetu je snadné si opatřit informace o obchodních partnerech – například
z jejich internetových stránek či z obchodního rejstříku. Je evidentní, že je mnohem
lepší zahájit společné obchodní jednání aktivní výzvou typu „Z toho, co jsem se
o Vás na Internetu dověděl, se mi zdá, že bychom mohli společně udělat dobrý
obchod“ než pasivní výmluvou „Bohužel o Vás nic nevím, ale třeba bychom se
mohli na něčem domluvit“.
Jak již bylo uvedeno, využívání stále nových a dokonalejších elektronických komunikačních nástrojů nesporně rozšiřuje a obohacuje také současnou marketingovou
komunikaci. Bylo by však vhodné si i v této souvislosti uvědomit hlubší historickou
provázanost a příbuznost. Elektronická marketingová komunikace je velmi úzce
propojena s řadou nových odborných pojmů. Některé z nich, jako třeba virální,
word–of–mouth (zkráceně WOM) či buzz-marketing, lze chápat a používat zasvěceněji. Třeba v příkladu marketingové komunikace přes mobilní telefon již zmíněný
virální marketing neznamená nic jiného než to, že samotní oslovení zákazníci jsou
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do marketingové komunikace aktivně zapojeni a stávají se jejími neplacenými
pomocníky, jak už bylo v předchozích kapitolách několikrát na konkrétních příkladech (IKEA či nizozemské Magnum) ukázáno. Díky elektronickým vymoženostem
snadno, rychle a hlavně naprosto nezištně šíří sdělení v okruhu svých známých. Jak
již víme z kapitoly 3, jedná se ve skutečnosti o novější a vylepšenější obdoby
Lazarsfeldovy dvoustupňová komunikace s ústřední úlohou názorového vůdce.
Změna spočívá v tom, že tradiční sdělovací prostředky jsou v současném virálním
marketingu obohaceny o novodobé elektronické nástroje, jaké představují Internet
či mobilní telefon. Tím získává tato podoba marketingové komunikace nesporně
na hravosti, rychlosti, autenticitě a masovosti, zejména v rámci sociálních sítí, jako
jsou Facebook, YouTube, Twitter, MySpace či LinkedIn. Ovšem na druhé straně
může postrádat nedostižnou působivost a účinnost bezprostřední osobní komunikace.
Ohromující pokroky v elektronických komunikačních nástrojích přinášejí
nesporné výhody a vymoženosti. Bohužel jejich podstatná slabina spočívá
v tom, že jako naschvál nefungují právě tehdy, když na jejich pomoc nejvíce spoléháme.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
32.1. V čem lze spatřovat hlavní nevýhody elektronické marketingové komunikace?
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KAPITOLA 33

Komunikace se
zákazníkem
ve službách
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Zásady komunikace se zákazníkem ve službách.
Čím komunikuje maloobchodní prodejna.
Jak by měl komunikovat se zákazníkem prodavač.
Právě ve službách, ať už se jedná o cestovní ruch, zdravotnictví, školství nebo kulturu, je schopnost komunikovat se zákazníkem naprosto rozhodující. Služba je
bytostně svázána s jedinečností poskytovatele. Kvalita zde úzce souvisí především
s jeho komunikačními dovednostmi, s nimiž dokáže svoji nabídku prezentovat a realizovat.
Při porovnávání s konkurenčními produkty, při demonstrování toho, v čem se
od sebe navzájem liší, v čem je jeden lepší či horší, zpravidla operujeme právě
s pojmem „kvalita“. Co si však pod tím konkrétně představit v případě služeb?
V podstatě zde lze uvažovat, kromě již zmíněných komunikačních dovedností,
o následujících třech hlavních skupinách vlastností nabídky:
1.

materiální složky, tj. jaké přístroje a materiální vybavení se k poskytování služeb používají;

2.

technologické aspekty poskytování;

3.

uživatelské výhody vlastního využití.
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Podívejme se na uvedené tři roviny poněkud konkrétněji. Mezi materiální vlastnosti produktu bychom ve službách, kde jsme zvyklí zdůrazňovat jejich nehmotnost,
považovali například technickou úroveň, případně komfort ubytovacích zařízení
nebo dopravních prostředků – tzn. jak jsou prostorné, jak jsou vybavené (klimatizace) atd. V cestovním ruchu by sem patřily také unikátní přírodní (geografické,
geologické, klimatické) podmínky místa. U technologických vlastností by se mohlo
například jednat o schopnost poskytnout nabízenou službu v určitém objemu
(počet obsloužených zájemců) nebo kvalitě (zachování nutričních vlastností stravy). K uživatelským výhodám lze nesporně počítat minimální čekací doby zákazníků ve stravovacích podnicích nebo zkrácení rekonvalescence pacientů ve zdravotnických zařízeních.
A právě tyto tři hlavní aspekty poskytovaných služeb by měly být obsahovým základem komunikace se zákazníkem. Její praktická realizace by potom měla respektovat
následujících čtrnáct doporučovaných zásad:
1.

Dodržování slibů – pokud organizace nebo její jednotliví pracovníci vyhlásí
určité záměry týkající se poskytovaných služeb, které zákazníci považují za slib,
musí je splnit. Dodržet je by mělo být absolutní prioritou. Zejména se to týká
pracovní doby. Raděj mějte otevřeno o chvíli dřív než pozdě. Stejně tak
na konci neutíkejte z pracoviště dřív, spíše přetáhněte. Opozdilci budou určitě
potěšeni a vděčni. Nejde o nic jiného než již od kapitoly 1 mnohokrát opakovanou a zdůrazňovanou důvěryhodnost komunikanta a jeho sdělení.

2.

Telefonní kontakt do několika vteřin – všichni, kdo telefonují do organizace, by
se měli dovolat do několika málo vteřin, jinak hrozí ztráta času a trpělivosti
zákazníka. Efektivní telefonní kontakt musí vycházet především z dostupnosti
každého telefonního přístroje v organizaci. Nestačí se dovolat pouze do ústředny, zákazník chce jednat s konkrétním zodpovědným pracovníkem.

3.

Odpovědi na dopisy do několika dnů – příjem veškerých písemných dokumentů, včetně elektronické pošty, by měl být potvrzen, případně i zodpovězen
do několika málo dnů. U odpovědi je důležité nezkomolit jméno zákazníka,
tón odpovědi musí být zdvořilý, vstřícný a k zákazníkovi přátelský.

4.

Zákazník čeká co nejméně minut – za žádných okolností by zákazník neměl
na službu čekat déle, než je nezbytně nutné. Čas jsou peníze, a tak zákazníci,
kteří čekají déle, maří svůj drahocenný čas, a tím i peníze. K tomu by organizace měla:

mít k dispozici dostatečný počet příslušných pracovníků;
sledovat počty čekajících a včas operativně zasáhnout (zprovoznit další pracoviště);
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pomocí počítačových modelových programů fronty předvídat a hlavně jim
předcházet;

přistoupit na systém sjednávání schůzek se zákazníky;
vést personál k vnímavosti, ochotě a slušnosti k těm, kteří čekají.
5.

Pozitivní postoj – jednání se zákazníkem musí vycházet ze zdvořilosti, přátelského zájmu o jeho problémy. Základem jsou nejjednodušší projevy jako
srdečný úsměv, přátelské slovo, upřímné pozdravení či poděkování.

6.

Proaktivní komunikace – pokud se stane nějaká chyba, je třeba zákazníka
informovat, dříve než si bude on sám stěžovat. Tím, že zákazníka informujeme
o problému s předstihem, pomáháme navodit pochopení pro vzniklý problém
a udržet dobré vzájemné vztahy.

7.

Upřímnost a otevřenost – před zákazníkem bychom neměli nic skrývat. Často
se zkreslují fakta a potlačují negativní stránky.

8.

Spolehlivost systému – organizace by měly mít vypracovaný systém zpětné
vazby (kontroly) spokojenosti zákazníků. Pokud v některém aspektu spolehlivost selže, měla by být sjednána okamžitá náprava.

9.

Rychlá náprava chyb – jakmile organizace váhá s nápravou svých chyb, ztrácí
přízeň zákazníka.

10. Informovanost – nepřípustná je jakákoli neinformovanost personálu, který
tudíž není schopen poskytnout zákazníkovi náležitou odpověď na jeho otázky,
poradit mu, či dokonce slušně reagovat.
11. Odpovědnost a pravomoc až do první linie – pracovníci, kteří jsou v přímém
kontaktu se zákazníkem, musí být schopni rozhodovat ve prospěch zákazníka.
Pokud mají tendenci odsouvat problémy na výše postavené zaměstnance firmy,
zákazníci začnou ztrácet trpělivost.
12. Malé pozornosti – organizace a jejich zaměstnanci by měli mít radost z toho,
když mohou nějakou malou pozorností (často se jedná o postupy známé
z podpory prodeje) potěšit své zákazníky.
13. Pozor na detaily – snaha o dosažení dokonalosti by se měla promítnout do nejmenších detailů. Velmi často právě malý detail dokáže ovlivnit zákazníkův úsudek o úrovni služeb organizace.
14. Bezvadný vzhled – vše, co zákazník vidí, by mělo vypadat bezvadně, co nejlépe.
V tom tkví význam podnikové identity.
Zdroj: C.O.T. Business, January – leden 2003, s. 28
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S mnohými z těchto čtrnácti zásad se znovu a ještě detailněji rozepsanými setkáme
v závěrečné kapitole 41. Vždyť komunikace veřejné správy s občany není nic jiného
než konkrétní případ právě komunikace ve službách. Proto i zde nesporně platí:
To, jak organizace dokáže komunikovat se zákazníky, rozhoduje o jejím image,
o tom, jak jsou s ní zákazníci spokojeni, jak hodnotí její úroveň – kvalitu. A nejen
ve službách. Prostě je na trhu tak úspěšná, jak se jí daří na něm komunikovat.
Zejména v malém podnikání je nutné vystačit s velmi omezeným objemem finančních prostředků. To ovšem nemusí nutně znamenat, že by marketingová komunikace malých podnikatelů měla být chudší. Cílem není šetřit za každou cenu a nic
nedělat, ale naopak vybírat si ze široké nabídky komunikačních nástrojů nápaditě,
cíleně a hlavně efektivně – tedy přesně to, co je uvedeno v kapitole 29 v souvislosti
se zásadami guerilla marketingu a integrované marketingové komunikace.
Důkazem úspěšnosti tohoto přístupu je například projekt Veselá kavárna. Již o něm
byla zmínka v předchozí kapitole 32 v souvislosti s marketingovou komunikací přes
mobilní telefon. Veselá kavárna však využívá i další propagační nástroje, včetně
nadlinkových, jako jsou rozhlasová či venkovní reklama.

Obr. 33-1: Billboard Veselé kavárny

Součástí jednotného vizuálního stylu je také již v kapitole 6 vzpomínaná
vlastní zvuková znělka (jingle) – viz DVD Další ilustrační materiály. Svůj jingle však využívá rovněž jako zvukový doprovod k virtuální prohlídce svých
prostor na Internetu http://www.veselakavarna.cz/fotogalerie-detske-kavarny/virtualni-prohlidka.php.
Podobně jako velké firmy typu ČEZ, Česká spořitelna či Česká pojišťovna nemusí
ani malý začínající podnikatel zapomínat na filantropii v rámci cause related mar364
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ketingu, jak je uvedeno v kapitole 29. Na výše uvedeném billboardu i na www.veselakavarna.cz se lze dočíst, jak podporuje Dětský fond OSN – UNICEF.

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM
V MALOOBCHODĚ
Již v kapitole 6 byla v souvislosti s prodejnou Nebíčko zmínka o významu jednotného vizuálního stylu. Na obr. 6-1 je vidět jeho uplatnění v jejím exteriéru i interiéru. Maloobchodní prodejna komunikuje se zákazníkem celou řadou relativně
dlouhodobě daných materiálních stránek (kde je umístěna, jak má architektonicky
řešený zevnějšek i vnitřek), flexibilně měnitelných organizačních aspektů (vlastník
a jemu odpovídající název, představitelé managementu a zaměstnanci, zaměření
a šíře nabízeného sortimentu, včetně jeho úrovně – kvality, otevírací doba) i
momentálními aktivitami vlastního personálu (jak se stará o úklid a pořádek v prodejně i ve výkladních skříních, jakou vytváří za pomoci dekorace, zvuků – hudby
i vůní v prodejně atmosféru). U zaměstnanců prodejny je pro zákazníka důležité již
to, jak vypadají, jak svým vzhledem (stářím, pohlavím, úpravou obličeje a vlasů,
oblečením) a vystupováním korespondují s nabízenými produkty.
Vlastní zcela běžnou komunikaci prodavače se zákazníkem v obchodě si potom
můžeme pro názornost rozložit do následujících čtyř kroků:
1.

Prvotní kontakt se zákazníkem bývá zpravidla vizuální. Již v tomto momentě
však lze vypozorovat a odhadnout některé podstatné skutečnosti. Například
zda se jedná o zákazníka nebo o konečného spotřebitele – vstoupí-li muž
do prodejny s dámskou kosmetikou či starší dáma do hračkářství, nebude se
s největší pravděpodobností jednat o spotřebitele. Zde jsou vhodné dvě základní rady pro prodavače:

dbejte o svůj vzhled, na zákazníka nejprve působíte svým zevnějškem, oblečením, úpravou obličeje;

vítejte zákazníka úsměvem a přátelským, hostitelským postojem.
Prvotní vizuální kontakt může prodávající vlastní aktivitou dále rozvinout
do verbální komunikace – pozdravem a otázkou typu „Co si přejete?“, „Čím
vám mohu pomoci?“, „Mohu vám poradit?“, „Co vám mohu nabídnout?“.
2.

Pomoc prodavače při výběru. Protože by měl znát o nabízených produktech co
nejvíc a měl by působit co nejdůvěryhodněji. Zejména při předvádění nabídky
musí být schopen uvést přednosti i nedostatky jednotlivých produktů. Pokud
vypadá zákazník nerozhodně a neví si rady, je třeba mu s ohledem na situaci
citlivě doporučit nejvhodnější variantu. Například mužům v prodejně s dám365
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skou kosmetikou by prodávající mohla prozradit: „Parfém, který jste vybral, je
skutečně exkluzivní, svědčí o vašem vybraném vkusu. Čistě soukromě vám ale
mohu prozradit, že zákaznice obvykle dávají přednost naopak této značce.“
3.

Doporučení doplňujícího prodeje. Pokud se zákazník již rozhodl a vybral si, ujistí ho prodavačka o dobré volbě a výhodné koupi, nevtíravým a nenápadným
způsobem ho upozorní na mimořádnou další nabídku například doplňků
(krémů, líčidel, rtěnek, laků na nehty) nebo čisticích prostředků (odlakovačů,
šamponů, mýdel).

4.

Ukončení prodeje by mělo být výrazem zájmu o další návštěvu zákazníka v prodejně. Prodavačka zakoupené zboží co nejúhledněji zabalí. Podle okolností mu
dá drobnou pozornost, případně nabídne malé pohoštění (káva, čaj, zákusek),
na závěr se s ním zdvořile rozloučí, doprovodí ho ke dveřím, v případě nutnosti mu třeba pomůže s odnesením zboží k automobilu.

Při opakovaných návštěvách zákazníka by si prodávající měl být schopen vybavit,
čemu dává dotyčný přednost. Může se ho také zeptat, jak byl s minulým nákupem
spokojen a zda byl pochválen. Pokud nebyla splněna očekávání, upozorní na možnost výměny zboží, nabídne vrácení peněz. Jde o to, aby zákazník poznal, že je pro
nás důležitější než tržba za zboží, jež si zakoupil. Dlouhodobá spokojenost zákazníka musí být nadřazena nad momentální finanční efekt z jeho nákupu.
Dokonce i když si zákazník nic nevybere a nezakoupí, již to, že do prodejny přišel,
je výrazem jeho zájmu, a proto by se měl prodavač snažit zanechat v něm co nejlepší dojem. Měl by se k němu chovat maximálně přátelsky a vlídně. Čímkoli jiným,
zejména potom nezájmem, či dokonce hrubostí, ho může jen odradit.
Velkou a bohužel značně zakořeněnou chybou v našich přístupech k zákazníkům je
chování podle hesla „Nemá zboží od nás, není to náš zákazník“. Často takto jednají
v opravárenských a servisních provozovnách, ale také ve zdravotnických zařízeních,
kdy zájemce o opravu či jinou pomoc odmítnou nebo ho nechají čekat jenom proto,
že si zakoupil produkt jinde, je pojištěn u určité zdravotní pojišťovny. Lze si
představit, že mají omezené kapacity a že největší zisk realizují právě při prodeji
zboží. Přesto by neměli dávat často naprosto ostentativně najevo svůj nezájem
o zákazníka a zjevnou diskriminaci těch, kteří si z nejrůznějších důvodů zakoupili
produkt jinde. Není problém zanechat v zájemci špatný dojem a navždy si ho
odradit. To umí každý. Náročnější, ale také perspektivnější je chovat se vlídně
a vstřícně i s vědomím toho, že si dotyčný zakoupil produkt u konkurence. Můžete
na tom jenom získat. Možná zákazník doposud ani nevěděl, že máte také takovou
nabídku. Řekněte mu o tom. Vždyť třeba ji máte i lepší. V každém případě přišel
ve svízelné situaci a potřebuje pomoc. Váš lidský, vstřícný a obětavý přístup v něm
dokáže zanechat hluboký dojem a rád jej v maximální míře ocení.
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Obr. 33-2: Osobní kontakt v prodejně

Obr. 33-3: Osobní kontakt na tržišti
367
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Obr. 33-4: Zásady práce a chování úspěšného prodavače Euronovy, a.s.

Uvedené skutečnosti jsou teoreticky naprosto jasné. Horší je to jako vždy s jejich
naplňováním v každodenním životě a praxi. Že by se však i u nás mohly věci
postupně měnit k lepšímu, dokazuje následující příklad Zásad práce a chování
úspěšného prodavače, který vypracovala Euronova, a.s.
Teď již nezbývá, než aby se podle těchto zásad vždy chovali a jednali v našich prodejnách všichni zaměstnanci. Zákazníci by si to ve velké většině rozhodně zasloužili. Navíc by to v nich nadlouho uchovalo vzpomínku na výjimečně příjemný zážitek, jehož zopakování si rádi znovu dopřejí.
368
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O tom, proč do některých obchodů zákazníci chodí či naopak nechodí nakupovat,
rozhoduje vedle sortimentu a jeho ceny nesporně také přístup prodávajících. Pokud
je na nich patrné, že jsou příchodem zákazníků potěšeni, srdečně je vítají, věnují se
jim, ochotně a dobře jim radí, určitě se k nim budou zákazníci vracet.

NEBOJTE SE POSLOUŽIT
Konkurence zejména ve službách roste neuvěřitelným tempem. Globalizace trhu a obří
fúze v nás posilují odevzdaný pocit, že služby bude jednou zajišťovat pouze několik mezi
sebou navzájem provázaných nadnárodních „řetězců“ a lidé nebudou mít příliš na výběr.
Přesto stále platí, že nejlepší propagací služby je služba sama.
Nedaleko našeho domu se objevila nová čistírna oděvů. Co na ní zaujalo na první pohled,
byla pracovní doba: od 6 do 10 a od 15 do 21. Je to čas, který dobře doplňuje moji běžnou
pracovní dobu. Ráno odvážím v 7 děti do školy a v 18 se vracím domů. Rozhodl jsem se
služby využít. Přivítala mne starší paní. Veškerý oděv pečlivě prohlédla, až našla můj propálený svetr. Podívala se na mne a já v tu chvíli očekával něco jako: „Víte o tom? Abyste si
potom nestěžoval!“ Úžasem jsem však oněměl, když prohlásila: „Můžu vám to spravit?
Občas se tu nudím.“ Uvědomil jsem si, jak nádhernou lekci zákaznické orientace mi ta
hodná paní poskytla. V tu chvíli jsem byl ochoten zaplatit jakoukoli sumu, o kterou by si
řekla.
Proto: dělejte věci dobře a dělejte je také jinak, než je obvyklé. Přineste zákazníkovi něco,
co neočekává. Bude vám vděčný. Neustále hledejte a vymýšlejte – vyplatí se to. A nebojte
se posloužit!
Podle článku P. Vosoby Nabízejte raději jen dobré služby než „špičkové“ v Hospodářských
novinách 21.1.2002, příloha Kariéra /Business

PŘÍKLAD HODNÝ NÁSLEDOVÁNÍ
Francouzská společnost Carrefour je největším evropským maloobchodním řetězcem
a druhým na světě za Wal-Martem. Zahrnuje téměř 10 000 obchodních prodejen ve 30
zemích Evropy, Asie a Latinské Ameriky. Celkový obrat za rok 2002 dosáhl skoro 69 mld. eur.
Veškerou svoji činnost týkající se výběru a kvality prodávaných výrobků podřizuje potřebám, požadavkům a spotřebitelským zvyklostem zákazníků.
Carrefour si stanovil 4 základní strategické cíle:
vybudovat globální evropskou organizaci, jež se stane základem celé společnosti
a tím bude zajišťovat soulad mezi všemi zeměmi, v nichž společnost působí,
zachovávat lokální přístup k jednotlivým zemím prostřednictvím adaptací nabídek
na požadavky místních zákazníků při současném dodržování celkové firemní koncepce,
být nejlepší v každé z hlavních oblastí svého působení, tzn. v řetězcích hypermarketů, supermarketů i diskontních prodejen,
optimalizovat zájmy společnosti se zájmy zákazníků.

369

KE0630.indd 369

21.7.2011 14:47:30
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Úspěch Carrefouru vychází z komunikace uvnitř společnosti, a to jak mezi zaměstnanci,
tak i mezi jednotlivými pobočkami po světě. Vztahy se zaměstnanci vycházejí z těchto
principů:
1. Solidarita a loajalita – uznání jedince závisí na uznání celého kolektivu. Proto je pro
spolupráci důležitý firemní duch a ochota zastat se podniku.
2. Integrita – všichni jsou součástí jediného podniku. Proto každý musí projevovat
bezpodmínečnou čestnost a disciplínu vůči zákazníkům, dodavatelům i vlastním
spolupracovníkům.
3. Spolehlivost – za všech okolností dodržet daný slib.
4. Pozitivní přístup – být všímavý ke všemu, co se kolem děje, naslouchat připomínkám
a chápat kritiku jako příležitost ke zlepšení.
5. Spoluzodpovědnost – delegování úkolů, důvěra a kontrola mají rozvinout iniciativu
a tvůrčí přístup u všech zaměstnanců.
V celkové nabídce společnosti Carrefour hrají důležitou roli produkty prodávané pod vlastní maloobchodní značkou. Jen ve Francii se podílejí pětinou na celkovém obratu firmy.
Jejich vývoji je věnována značná pozornost a jejich nabídka se neustále rozšiřuje. Jsou
známé značky Carrefour pro potravinářské výrobky, Carrefour Bio pro biologické produkty,
Escapades Gourmandes pro speciality, TEX a Harmonie pro oblečení a Firstline pro domácí
spotřebiče.
Nejužívanějším komunikačním prostředkem jsou direct marketingové prospekty a katalogy. Na jejich tisk a distribuci vynakládá Carrefour přibližně 60 % celkových výdajů na propagaci.
Při příležitosti oslav 35 let své existence uskutečnila společnost Carrefour ve dnech 15. října
až 15. listopadu 1998 velkou propagační akci pod názvem Měsíc, jaký se nevidí (Un mois
jamais vu). Pro upoutání pozornosti a dosažení maximálního úspěchu byl využit klasický,
distribučními řetězci často používaný postup integrované marketingové komunikace:
Událost + Výhodná cenová nabídka + Distribuce katalogů (prospektů) + Reklama v médiích
Po více než ročních přípravách dokázal Carrefour ve 345 hypermarketech (z nich 212 bylo
v zahraničí) nabídnout výhodné ceny pro více než 700 různých výrobků, z nichž 80 % byly
světové značky. Kromě těchto slev zveřejněných ve třech velkých katalozích byla každý
den oznamována pouze ve sdělovacích prostředcích akce určitého výrobku s velmi výhodným poměrem kvality s cenou. Reklama v tisku i v rozhlasovém vysílání měla stejný typ
jako například následující: „Dnes dáváme do prodeje 8 tisíc počítačů za cenu 7990 franků.
Ani o kus víc. Jak dlouho se budou prodávat? Do večera? Do zítra? Kdo ví … Ale zítra tu
bude jiná věc.“ Omezené množství produktů spolu s konkrétním datem konání mělo velký
psychologický účinek na chování zákazníků. Během celého měsíce zůstávali neustále
v pozornosti a očekávali s napětím každodenní speciální nabídku. Díky cenovým redukcím
neomezovali své nákupy a utráceli víc, než je obvyklé.
Celkové náklady na propagaci této akce překročily 300 milionů francouzských franků,
z nichž 240 milionů bylo věnováno na nákup prostoru v médiích. Carrefour zde využil rozhlasové vysílání, denní tisk i venkovní reklamu. Jen ve Francii bylo rozdistribuováno přibližně 54 milionů kusů katalogů, odvysíláno 4 600 reklamních spotů v rozhlase, což je mimo-
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chodem čtyřikrát víc než společnost běžně dělá o vánočních nebo velikonočních svátcích.
Na celý měsíc bylo rezervováno 13 000 billboardových ploch pro venkovní reklamu.

Obr. 33-5: Titulní strana katalogu
Aby bylo možné nabízet výrobky za výhodné ceny, jednali nákupčí společnosti s výrobci
po celém světě. Podařilo se jim získat 80 % produktů vyrobených exkluzivně pro Carrefour.
Množství objednaného zboží umožnilo získat výhodné ceny, což se následně pozitivně
promítlo i do konečných maloobchodních cen. Přitom tato spolupráce byla výhodná i pro
samotné výrobce. Díky celosvětové propagaci akce se jejich výrobky dostaly i na nové
zahraniční trhy, a získaly tak nové zákazníky.
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Během jednoho měsíce se celkový obrat zvýšil ve všech hypermarketech oproti stejnému
období předchozího roku přibližně o pětinu, což jen ve Francii znamenalo nárůst o více než
2 mld. franků a získání 2 milionů nových zákazníků. Carrefour si tím nepochybně také posílil pověst obchodu, kde lze najít kvalitní zboží za výhodnější ceny, než má konkurence.
Přitom následné odborné analýzy ukázaly, že ve skutečnosti se cenové rozdíly oproti konkurenci pohybovaly u propagovaného zboží jen o 5 až 10 % níže. Dokonce některé položky,
jež nebyly zveřejňovány, byly dražší než v konkurenčních hypermarketech. Carrefour vsadil
na silný psychologický účinek propagovaných nižších cen a na mimořádnou mediální podporu celé akce. Ve Francii je právem považována za propagační triumf století.
Zdroj: Slezáková, M. Marketing a marketingová komunikace v EU. Diplomová práce, ESF MU
v Brně, 2000

Další ukázky z katalogu Carrefour lze nalézt na přiloženém DVD v části Další
ilustrační materiály.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
33.1. Co očekává firma Carrefour od svých zaměstnanců?
33.2. Co pro společnost Carrefour znamenají vlastní značky?
33.3. Jaké jsou nejdůležitější propagační nástroje společnosti Carrefour?
33.4. Co společnosti Carrefour přinesla propagační akce na podzim 1998?

5. BONUS – KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM
Tak co to bude, mladej?
Máte, prosím vás, květák?
Ne, jedině špenát. Mraženej špenátek. Moc dobrej.
Když já ale potřebuji květák. Na mozeček.
Pro kohopak?
Pro sebe.
Doufáte si, že vám to pomůže? Když se tak na vás dívám, tak bych řek, že byste udělal
moc dobře, kdybyste si vzal tři balíčky špenátu a lízal je jako nanuka. Než bude pozdě.
Kdyby něco, budete mít v sobě aspoň železo.
Z takového množství zmraženého špenátu bych se musel nastudit a nakonec bych třeba i onemocněl.
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Vidíte, jak hloupě uvažujete. Tak si těch balíčků na lízání vezmete rovnou šest. Z prvních
tří se možná nachladíte, ale další tři vás naopak uzdraví. Copak nevíte, že špenát je zdravej? I mraženej!
To by mně ale mohlo být špatně od žaludku z takového množství mraženého špenátu.
Špatně vod žaludku? A že jste i bez mraženýho špenátu špatnej celej, to vám nevadí?
No jo, ale vy zase nemáte květák.
Nechte si to a hleďte si radši svýho.
Tak já půjdu, stejně mě jenom urážíte.
To teda prrr. Žádný takový. Šaška vám jen tak dělat nebudu. Člověk vám chce pomoct,
radí vám, ztrácí s váma drahocennej čas, a vy byste se najednou jen tak mirnixtirnix
sebral a odešel. Kolik si berete toho špenátu?
A je čerstvý?
Od loňska. Umíte si představit tu unikátní kvalitu? Musel přečkat ty děsný letní sucha.
To v něm není železo, ale přímo vocel. Šak si na mne vzpomenete, až to budete jíst.
Tak mi dejte deset balíčků. Stejně brzy budou Vánoce.
(1979)

Obr. 33-6: Takové to bylo před „vpádem marketingu“
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Část VI

Komunikace s občanem
(VĚRA FORETOVÁ – MIROSLAV FORET)
V publikaci /1/ jsme se ve 3. části věnovali marketingovému přístupu v místní veřejné správě. V zemích s demokratickými tradicemi je marketing stále více využíván
v každodenní komunikaci s občanem.
Zopakujeme si a dále v této části rozvedeme hlavní specifika marketingu a marketingové komunikace ve veřejné správě. Předně je nutné podtrhnout, že toto pojetí
chápe občana s jeho potřebami (problémy) jako zákazníka. Místní veřejná správa je
potom od toho, aby se mu maximálně snažila vyhovět, tzn. rychle a příjemně vyřešit jeho záležitost, kvůli které se obrací na úřad. Kvalita přístupu místní veřejné
správy k občanům se v současnosti hledá [16] ve třech dimenzích:
1.

technické parametry,

2.

funkční parametry,

3.

imageové parametry.

K technickým parametrům se počítá především využívání současných elektronických komunikačních vymožeností, jako jsou fax, telefon, včetně mobilního,
a zejména Internet, ale rovněž se sem řadí jednoduchý a občanům srozumitelný
jazyk úředníků, přesahující však hlavně následné funkční stránky. Rozumí se jí
hlavně to, nakolik úředníci projevují při vyřizování záležitostí občanů takové vlastnosti, jako jsou kvalifikovanost, kompetentnost, důvěryhodnost, vstřícnost či spolehlivost. Právě tím, jak občané vnímají pracovní přístup a nasazení úředníků, vznikají výsledná imageová hodnocení místní veřejné správy.
Cílem marketingového přístupu je dosáhnout vzájemné oboustranné spokojenosti,
neboť je lidsky pochopitelné, že spokojení občané vyvolávají následné potěšující
pocity zadostiučinění z dobře a smysluplně vykonávané práce jak u zaměstnanců,
tak i politiků místního úřadu.
Podobně jako v případě předešlé komunikace se zákazníkem lze také komunikaci
s občanem chápat jako synergické propojení podnikové komunikace, jak o ní pojednává 2. část knihy, s marketingovou komunikací v širokém smyslu slova, které se
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věnovala 4. část, a rovněž s marketingovou komunikací v užším smyslu slova, obsaženou v již zmíněné předchozí 5. části.
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KAPITOLA 34

Marketingová
komunikace
ve veřejné správě
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Přínosy kybernetického modelu komunikace pro oblast veřejné správy.
Podniková komunikace, zejména identita, kultura i image, se týká jak
samotného úřadu, tak místa (území).

Empirické výzkumy jako aktivní zájem veřejné správy o názory a hodnocení
občanů i návštěvníků.
I když veřejná správa využívá nejrůznější nástroje marketingové
komunikace, včetně reklamy a podpory prodeje, za nejvhodnější lze označit
public relations.

V bezprostřední návaznosti na předešlou 5. část se budeme nejprve věnovat marketingové komunikaci ve veřejné správě. Jak už je z celého předchozího textu patrné,
také ve veřejné správě lze využít všech zmíněných nástrojů a postupů – pochopitelně však s nezbytnými modifikacemi, jež respektují specifika veřejné správy. Alespoň
stručně si naznačme některé přínosy předchozích čtyř částí knihy pro aplikaci marketingové komunikace v této oblasti.
Již v první obecné části o komunikaci to byly konkrétní příklady, jak řešit krizovou
situaci při smyšlené havárii městské hromadné dopravy nebo jak komunikovat
s novináři. I pro oblast veřejné správy je rovněž mimořádně přínosný kybernetický
model komunikace, zejména svým akcentováním prvořadé důležitosti vědět co nejvíce o adresátovi sdělení, o jeho komunikačních potřebách i dekódujících schopnostech, včetně prostředků (kanálů), jimiž ho lze oslovit.
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Druhá část knihy, jak víme, se věnuje podnikové komunikaci. Zase, jak koneckonců
vyplývá i z dále uvedených příkladů (viz kapitola 38 o jednotném vizuálním stylu
města), má tato problematika velký a aktuální význam pro veřejnou správu.
Namísto podniku se však v tomto případě konkrétně aplikuje buď na samotný úřad
(radnici), nebo na místo (obec, město, kraj, či dokonce celý stát).
Obdobně je tomu v případě empirických výzkumů, poskytujících informace o občanech, jak o nich pojednala třetí část. Z metodologického hlediska je vcelku jedno,
jestli je nazýváme marketingovými, sociologickými, statistickými, demografickými
nebo demoskopickými (veřejné mínění). V každém případě jejich základní přínos
v podobě aktivního zájmu o názory a hodnocení občanů a návštěvníků zůstává
i v případě místní veřejné správy neměnný, jak konkrétně uvidíme zejména v kapitole 37. Důležitým zdrojem poznatků mohou být rovněž výzkumy image – ať fungování samotné instituce (radnice) nebo místa (obce, města, kraje), jako tomu bylo
například v případě Brna v kapitole 8, k němuž se ještě jednou vrátíme v závěrečných Praktických úkolech a na DVD naznačených řešeních.
Čtvrtá část o nabídce jako komunikaci vycházející ze segmentace a tržní pozice má
opět plné opodstatnění také v případě místní veřejné správy. Názorně si to ukážeme
zejména v kapitole 39 o východiscích komunikační strategie města. Nejdřív si však
hned v následující kapitole 35 zkonkrétníme specifika marketingového mixu,
respektive produktu v podmínkách místního úřadu (radnice).
Pochopitelně také z páté části o komunikaci se zákazníkem jsou pro specifickou
oblast místní veřejné správy k dispozici všechny zmiňované nástroje. S reklamou
například na akci pořádanou místní radnicí se můžeme setkat v tisku (viz obr.
34-1), stejně jako na billboardu, v rozhlasovém vysílání (včetně místního, obecního) a pochopitelně rovněž v televizi (zvláště kabelové). Podporu prodeje zde představují vedle účasti na veletrzích cestovního ruchu, nemovitostí či investičních příležitostí (jak je opět patrné na obr. 34-1) také konkrétní pozornosti a pobídky pro
zájemce z řad partnerů, podnikatelů nebo investorů, ale také pro nově přistěhovalé
ve snaze navýšit počet trvale bydlících občanů. Právě při konkrétních jednáních
s nimi se často využívá osobní prodej. Direct marketing má v komunikační praxi
místní veřejné správy podobu dejme tomu letáků, radničních tiskovin (novin) nebo
anketních hlasovacích lístků doručovaných přímo do domácností. Prezentace obce,
města či kraje na Internetu se stává pomalu ale jistě samozřejmostí, zejména pro
potřeby návštěvníků (turistů), jak ukáže v kapitole 40 příklad internetových stránek
Dolní Dobrouče, stejně jako využívání SMS v případě krizových situací.
Avšak vzhledem k tomu, že klíčovou roli hraje pro veřejnou správu místní obyvatelstvo, patří plným právem k jejím nejdůležitějším nástrojům marketingové komunikace public relations. Například o nezastupitelném významu radničních novin
380
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Obr. 34-1: Inzerát města Karviná na obálce měsíčníku C. O. T.

pro komunikaci s občany jsme se opakovaně přesvědčovali v 90. letech minulého
století při realizaci našeho mezinárodního projektu Komunikující město.
V případě relativně samostatné problematiky public relations, jakou v kapitole 30
představuje sponzoring, bychom měli obzvláště ve veřejné správě dbát na to, aby
radnice své vlastní akce (organizované události jako oslavy, výročí založení obce,
otevření nových objektů, kulturní festivaly či zahájení turistické sezony) nefinancovaly z obecního rozpočtu. Bohužel tak rády v zájmu svého zviditelnění činí. Přitom
tyto zdroje by měly sloužit především investicím, jež jsou pro všechny občany
381
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potřebnější a užitečnější – jako například vybudování čističky odpadních vod, opravy místních komunikací či zajištění dopravní obslužnosti. Na kulturní, sportovní,
oslavné, zábavní a jiné podobné akce by radnice měla prostřednictvím fundraisingu
hledat příspěvky jinde. Jak si ukážeme hned v následující kapitole, stejně jako
v Ponaučení v kapitole 40, v prvé řadě od místních podnikatelů, případně z grantů
nadací.
Další příklady inzerátů našich měst jsou na přiloženém DVD.

V následující kapitole 35 se rozšíří obsahový záběr na celý marketing ve veřejné
správě, nejprve na marketingový mix.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
34.1. Objektem výzkumu image Brna (viz kapitola 8) byli návštěvníci (turisté).
V čem spočívá kardinální metodologický problém takových zkoumání?
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KAPITOLA 35

Marketing
ve veřejné správě
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Produktem veřejné správy je určité konkrétní místo či území, jeho
podmínky a aktivity.
Cenou rozumíme nejen cenu pozemků, ale veškerých produktů, které se zde
nabízejí.
Distribuce vyjadřuje geografickou polohu, dopravní dostupnost i prodej
konkrétních produktů veřejné správy.
Předpokladem rozvoje místa je spolupráce veřejné správy s občany
a s podnikateli.

Oproti předchozí kapitole 34 se nyní výklad rozšíří na úroveň celého marketingu
ve veřejné správě. Hned v úvodu je nutné si uvědomit, že produktem veřejné správy
může být jak určité konkrétní místo (obec, město, kraj, stát) s jeho veškerými podmínkami (předpoklady), tak také aktivity, které se zde vyskytují a nabízejí. Mohou
to být přírodní útvary, stejně jako historické památky, léčebné prameny, ale
i pozemky pro investory, nově postavené byty a domy, kulturní, sportovní a společenské akce a mnohé další.
Jeho jádrem jsou potom vlastnosti (hodnoty, výhody, jedinečnosti ), které poskytuje, které od něj obyvatelé, investoři i návštěvníci očekávají, kterými se dostalo
do povědomí veřejnosti. Jde o to, zda je čisté, pohostinné, bezpečné, kulturní, podnikavé, svobodné, historické, moderní, zdravé, zajímavé, přitažlivé. Například
jádrem lázeňského města, jakým je třeba již na obr. 34-1 na konci předchozí kapitoly zmíněná Karviná, respektive Darkov, by mohlo být „místo, kde Vám vracíme
sílu, zdraví a chuť do života“.
383
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Vlastní produkt vychází z nabídky konkrétních podmínek, včetně služeb, jež je
místo schopno poskytnout. Kvalitu vyjadřují konkrétní ukazatele přírodních podmínek, ale také vybavenosti, stavu technických sítí, úrovně životního prostředí,
hodnocení hromadné dopravy a mnohých dalších. Mohou to být i údaje vypovídající o průměrných mzdách jednotlivých profesí, o stupni vzdělanosti a kvalifikovanosti obyvatelstva či o zapojení sledovaného místa do mezinárodních projektů.
Stejně tak se může jednat o informace o historii a významných osobnostech, které
zde žily a pracovaly. Za provedení lze potom považovat třeba to, nakolik je místo
bráno pouze „samo o sobě“, nebo naopak včetně svého zázemí, případně jako součást státního, či dokonce nadstátního útvaru, jak je ve své kategorii velké. Například
u lázeňských měst je jistě rozdíl mezi v předchozím zmíněnou Karvinou a dejme
tomu Karlovými Vary. Design a styl obce či regionu se odráží v urbanistickém pojetí, ale také ve způsobu značení ulic a ve vypracovaném orientačním systému (viz
příklad Zlína v kapitole 38, zejména obr. 38-3). Značka (logo) je potom základem
jednotného vizuálního stylu (viz příklad Zlína v kapitole 38 a obr. 38-1). Užívá se
k veškeré prezentaci území jako takového i k propagaci služeb, které nabízí. Značka
a jednotný vizuální styl posilují schopnost místních obyvatel identifikovat se s místem. Investorům a návštěvníkům zase pomáhají odlišit jej od jiných, podobných
míst a uvědomit si jeho specifika.
Rozšířeným produktem potom mohou být různé výhody či záruky, které jim veřejná
správa nabízí a jež považuje za strategicky významné pro dané území. Například se
může jednat o prodej pozemku či majetku za výhodnou cenu („symbolickou jednu
Kč“), o daňové zvýhodnění (daňové prázdniny) či výstavbu dopravní infrastruktury (dálnice, letiště) z vlastních prostředků města, kraje či státu.
Z dalších složek marketingového mixu ve veřejné správě si všimneme specifických
proměn ceny. V případě určitého místa jí rozumíme nejen například prodejní cenu
pozemků či budov, ale také veškeré životní náklady, místní úrovně cen zboží a služeb, případně cenovou pobídku (výhody), jimiž veřejná správa láká investory či
nové přistěhovalce.
Pod distribucí spravovaného místa chápeme především geografickou polohu místa
a dopravní dostupnost, ale také způsob nabídky a prodeje produktu, dejme tomu
přes realitní kanceláře či investiční společnosti.
Propagace potom zahrnuje veškeré komunikační aktivity, jimiž se veřejná správa
snaží do města přilákat nové obyvatele, podnikatele (investory) i návštěvníky (turisty), stejně jako udržovat co nejlepší vztahy se stávající veřejností, jak bylo uvedeno
v přechozí kapitole 34.
Všude ve službách, tedy také v případě veřejné správy, se marketingový mix rozšiřuje ještě minimálně o páté „P“ – lidé (people). Jedná se jak o zaměstnance (úřed384
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níky) v rovině správy, tak také o politiky (zvolené zastupitele, členy rady, starosty,
primátory či krajské hejtmany) v rovině samosprávy. O jejich významu pro hodnocení práce místních radnic bude uvedeno více konkrétních poznatků z mezinárodního projektu Komunikující město v stejnojmenné kapitole 37. Náročným úkolem
zůstává i zde zlepšovat úroveň a zvyšovat schopnosti podřízených. Proto obsahuje
poslední kapitola 41 praktická ponaučení, jak by zaměstnanci ve veřejné správě
měli komunikovat s občany.
Právě na marketingových a komunikačních schopnostech zaměstnanců veřejné
správy i politiků totiž závisí, nakolik město dokáže sladit očekávání významných
cílových skupin s reálnou nabídkou území. Města a obce totiž neexistují ve vzduchoprázdnu, nacházejí se v konkurenčním prostředí, soupeří o návštěvníky (turisty), ale také o mladé přistěhovalé občany, ucházejí se o přízeň investorů s mnoha
dalšími obcemi, městy či regiony. V zásadě bychom mohli vyjádřit předpoklady
dalšího rozvoje místa (obce, regionu) jako spolupráci (partnerství) veřejné správy
s občany (veřejností) a s podnikateli, jak to naznačuje následující obr. 35-1.

Obr. 35-1: Spolupráce a komunikace při rozvoji místa

Zdrojem problémů je především často rozporný a konfliktní vztah mezi místními
veřejnostmi (stakeholders), jako jsou místní občané a občanské iniciativy, politické
subjekty, nevládní organizace, místní sdělovací prostředky, akademická a výzkumná pracoviště, rozvojová, poradenská a informační centra, na jedné straně a podnikateli včetně jejich místních sdružení, v podobě například obchodních komor,
na straně druhé. Zájmy a představy obou těchto skupin o dalším rozvoji místa býva385
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jí obvykle velmi rozdílné. Veřejnost by si jej představovala zpravidla jako posílení
podmínek pro spokojený a příjemný život opírající se o takové hodnoty, jako jsou
nedotčená příroda, klid, čistota, pořádek, bezpečnost. Naproti tomu podnikatelům
jde obvykle v první řadě o jeho ekonomické využití, o jejich podnikatelský prospěch, o zisk. To ovšem zcela zákonitě odporuje výše uvedeným hodnotám místní
veřejnosti. Náročným úkolem veřejné správy je potom těmto těžkostem předcházet
a řešit je s ohledem na přijatou koncepci místního rozvoje. Snaží se jí v tom napomoci začínající mezinárodní projekt Partnerství pro místní rozvoj.
Obdobně jako v případě předchozího projektu Komunikující město chceme aplikací marketingových nástrojů – zejména marketingového výzkumu a navazující marketingové komunikace – přispět k řešení naznačených místních problémů. Pomocí
kvantitativního i kvalitativního výzkumu jsou předně objektivněji zjištěny a prezentovány názory a představy místních veřejností o zamýšlených i existujících iniciativách podnikatelů a veřejné správy. Následně se potom s využitím především
nástrojů public relations hledá konsenzuálně nejvhodnější partnerská realizace
těchto iniciativ. Zde tedy vystupuje partnerství veřejnosti, podnikatelů a veřejné
správy jako základní předpoklad místního rozvoje. Více informací a hlavně metodických doporučení pro praktickou aplikaci konceptu Partnerství pro místní rozvoj
obsahuje 17. kapitola učebnice Marketing pro začátečníky [17].
Je zřejmé, že veřejné správě náleží v této spolupráci vůdčí role, neboť je to právě ona,
kdo přichází s vizemi, strategiemi a plány rozvoje místa, kdo koordinuje aktivity
zúčastněných subjektů, kdo slaďuje, usměrňuje a řeší jejich vzájemné protichůdné
potřeby, přání a zájmy. Proto by měla ve své činnosti využívat marketingový přístup,
sledovat své slabé a silné stránky, snažit se z nabízejících se příležitostí tržního prostředí vytěžit maximum a naopak jeho hrozby co nejvíc eliminovat. A právě k tomu
potřebuje získávat i sdělovat informace. Těm bude věnována následující kapitola 36.
V dalších příkladech si ještě všimneme významu místního cestovního ruchu pro
rozvoj města, obce nebo regionu. I v tomto konkrétním případě platí vůdčí role
místní veřejné správy. Nesmíme ale zapomínat, že v centru pozornosti marketingu
je vždy zákazník – v případě cestovního ruchu návštěvník, turista. Proto si předchozí obr. 35-1 zkonkretizujme do následující podoby:
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Obr. 35-2: Spolupráce a komunikace při rozvoji místního cestovního ruchu

Partnerství při rozvoji místního cestovního ruchu vyžaduje spolupráci a komunikaci veřejné správy s veřejností a podnikateli, ale navíc zároveň všichni tři nezbytně
komunikují také s návštěvníky, jak o tom názorně svědčí následující příklad dánského města Ribe. Bylo by nanejvýš žádoucí, aby komunikace byla i v tomto případě maximálně koordinovaná, sladěná, jak se na skutečné marketingové partnerství
sluší a patří.
V závěru kapitoly 22 byla zmíněna turistická cena. Právě v tomto směru by mohla
veřejná správa spolupracovat s podnikateli na tom, aby návštěvníci místa byli maximálně spokojení a měli důvod se vracet. Ve vlastním zájmu a společnými silami by
dohlíželi například také na dodržování kvality nabízeného zboží a služeb. Sami by
tak dbali o to, aby byl problém turistické ceny vyřešen a spokojenost návštěvníků se
zvýšila, jak to naznačuje následující příklad dánského Ribe.

PŘÍKLAD MARKETINGOVÉHO PŘÍSTUPU RADNICE V RIBE
V jihozápadní části Jutského poloostrova, 60 km od dánsko-německé hranice, leží Ribe
– nejstarší dánské město, založené kolem roku 700 n. l. V dobách Vikingů se zde obchodovalo, dnes patří Ribe mezi nejzajímavější místa městského cestovního ruchu v Dánsku.
Díky šťastnému rozhodnutí představitelů města, kteří se v roce 1963 usnesli zachovat
původní starobylý ráz všech budov a uliček, se mohou chlubit jedinečným produktem.
Výsledek je však společným dílem radnice, podnikatelů i občanů, neboť při veškerých
úpravách svých objektů se všichni musí řídit přijatými závaznými pokyny a pravidly.
K největším turistickým atrakcím patří pro současné návštěvníky vedle již zmíněné více
než stovky historických obytných domů také budova staré radnice a katedrály, pro našince potom hrob slavné královny Dagmar z rodu Přemyslovců, ale zejména připomínky
vikingských časů – Vikingské muzeum a Centrum Vikingů, jakýsi skanzen, kde mladí lidé
předvádějí život Vikingů.
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Obr. 35-3: Turisticky atraktivní Ribe
Město, které má 18 tisíc obyvatel, ale ročně je navštíví milion turistů, si uvědomuje význam
turistického ruchu jako zdroje příjmů i pracovních příležitostí pro obyvatele města i okolních vesnic. Proto se snaží podporovat všechno, co přispívá k jeho rozvoji:
podílí se na údržbě historických objektů i na provozu Centra Vikingů,
pečuje o vysokou úroveň obchodní sítě a služeb souvisejících s cestovním ruchem,
zřizuje informační středisko a průvodcovské služby,
přesně eviduje údaje o ubytovaných návštěvnících, o jejich dotazech o městě, požadavcích na průvodcovské služby apod.,
propaguje nejen samotné město Ribe, ale celé západní pobřeží Jutského poloostrova,
zúčastňuje se veletrhů cestovního ruchu, ale jejich expozice je výsledkem partnerské
spolupráce místních podnikatelů – architekti ji navrhnou, ostatní se podílejí provedením prací nebo sponzorským příspěvkem.
K dalšímu rozvoji cestovního ruchu ve městě má také přispět zvláštní ubytovací vesnička
– Ribe Byferie. Vznikla za podpory zdejší radnice v Ribe i státních grantů. Sestává z 94 rekreačních domků a bytů, nově postavených a vybavených s příznačným skandinavským vkusem a na vysoké úrovni (kuchyň má například také mrazničku a myčku na nádobí). Jsou
připraveny pro rodiny, případně čtyř- až sedmičlenné skupinky. Základní délka pobytu je
buď třídenní, nebo týdenní, k nimž si lze přiobjednat další noc. Ve společenských místnostech a prostorách mají hosté k dispozici vedle různých her a jízdních kol také třeba saunu
a solárium, stejně jako volný vstup na kryté koupaliště nebo na bowling. Pro děti je nachystán zvláštní program.
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Obsazenost rekreačních domků a bytů se zatím (tzn. v letech 1997–2000) pohybovala
okolo 60 %. V průběhu roku je nejvyšší (téměř 75 %) v dubnu a v srpnu a naopak nejnižší
( 30-40 %) v prosinci a v lednu. Mezi ubytovanými převažují domácí Dánové (60 %), méně
je zde Nizozemců (20 %), Norů se Švédy (15 %) a ostatních, včetně Němců (5 %).

Obr. 35-4: Byferie v Ribe

Další fotografie města Ribe, včetně Centra Vikingů a Byferie, jsou na přiloženém DVD v části Další ilustrační materiály.

Přínosy účasti na veletrhu pro komunikaci s turisty
V průběhu mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR
v lednu 1999 jsme pro vystavovatele z okresních úřadů v Klatovech a ve Znojmě mimo
jiné zjišťovali zájem návštěvníků strávit dovolenou na Šumavě či na Znojemsku. Od více
než šesti set odcházejících návštěvníků jsme se ve zcela otevřené otázce dověděli, že nejdůležitějšími informacemi při rozhodování o dovolené jsou:

cena, kterou uvedlo 214 oslovených návštěvníků;
místo, prostředí, uvedlo 198 dotazovaných;
ubytování – 133krát;
kultura (nabídka, památky) – 76krát;
příroda – 71krát.

Při rozhodování o dovolené hraje cena důležitou roli. Na druhém místě, téměř stejně
často, jde o atraktivitu konkrétního místa pobytu a za třetí o úroveň ubytovacích služeb.

389

KE0630.indd 389

21.7.2011 14:48:18

Část VI – Komunikace s občanem
Pro návštěvníky Regiontour bylo velmi podstatné seznámit se se stánkem zmíněné oblasti (tzn. Klatov a Znojma). Jednoznačně se ukazuje, že návštěva stánku na veletrhu podporuje přání jet do zmíněné oblasti na dovolenou, a to v obou možných vztazích:
1. vzbuzuje zájem – atraktivní stánek a hojnost vizuálně přitažlivých propagačních
materiálů oslovují náhodně procházející návštěvníky a vyvolávají v nich touhu
navštívit dotyčnou turistickou oblast;
2. posiluje zájem – zájemci o určitou turistickou oblast vyhledávají na Regiontour její
stánek, kde dostávají aktuální a zpřesňující informace a materiály, což dále posiluje
jejich záměr strávit v této oblasti dovolenou.
Ještě výraznější statistický vztah se ukázal mezi přáním navštívit zmíněnou oblast a při té
příležitosti zavítat také do blízkého Rakouska či Německa. Pro okresy Klatovy a Znojmo je
tedy velice potřebná orientace na turistický ruch v širším mezinárodním rámci a při jeho
rozvíjení je třeba více využívat možností spolupráce v rámci příhraničních projektů Evropské unie.
Většina dotázaných jezdí na dovolenou ve skupince (s rodinou) a vše si organizuje sama.
Téměř tři čtvrtiny pobývají na jednom místě, z něhož podnikají výlety do okolí. Nejčastěji se přepravují automobilem, méně často chodí pěšky. Snad právě proto je na Šumavě
i na Znojemsku menší zájem o využití hraničních přechodů pro pěší při návštěvě sousední země. Hodlá jich využít zhruba polovina návštěvníků.

Pořádání výstav nebo účast na veletrzích by měly vycházet z obecnějších principů
komunikace s občany, jak bude uvedeno v navazujících kapitolách 38 a 39. I zde by
tedy měl být respektován jednotný vizuální styl a celková komunikační strategie.
Další praktické rady pro přípravu účasti na veletrhu lze najít v monografii [14].

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
35.1. Zkuste popsat marketingový přístup města Ribe.
35.2. Zkuste popsat jeho marketingový mix.
35.3. Kam bychom v rámci marketingového mixu zařadili ubytovací vesničku
Ribe Byferie?
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KAPITOLA 36

Potřeby
a informace
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Radnice poskytuje informace preventivně.
Občan se potřebuje orientovat ve městě i na úřadě, měl by jako partner znát
své povinnosti (předpisy a vyhlášky), očekává od veřejné správy pomoc
(služby) a měl by mít možnost ji kontrolovat.
Veřejná správa koordinuje, motivuje, prezentuje a monitoruje.
Informace charakterizují spravované území, prezentují hodnoty (vize,
strategie a plány), informují o postupech a službách poskytovaných
veřejnou správou.
Informační systémy pro komunikaci s veřejnou správou.

Veřejná správa je složitý organizmus, jehož hlavním smyslem je podporovat společné úsilí o rozvoj spravovaného území. Jestliže má radnice zájem uplatňovat principy
marketingu a managementu, potom musí neustále zlepšovat komunikaci mezi
občanem a veřejnou správou. Měla by pochopit základní potřeby občana a dokázat
mu vysvětlit požadavky veřejné správy. Demokratizace veřejné správy velmi těsně
souvisí s její informatizací.

POTŘEBY OBČANA A VEŘEJNÉ SPRÁVY
Ve společnosti, kde fungují samosprávné demokratické principy, se občan:
a.

potřebuje orientovat ve městě i na radnici, znát úřední hodiny a vědět, kde
který odbor sídlí, jakou linkou městské hromadné dopravy se tam dostane
a jaké dokumenty musí mít s sebou, jestliže například potřebuje vystavit nový
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občanský průkaz, měl by rozumět fungování samosprávné demokracie, měl by
znát základní plánovací dokumenty obce, města či regionu, jako jsou územní
plán či rozpočet, a měl by umět se v nich orientovat, měl by znát názory a cíle
zastupitelů, které si zvolil, jejich vize a strategie,
b. každý občan by měl také vědět, proč se mají dodržovat předpisy, vyhlášky
a zákony, měl by si být vědom, že je součástí partnerského společenství, ve kterém se lidé musí umět vzájemně respektovat, pomáhat si a spolupracovat,
c.

očekává od veřejné správy určité služby (čistotu na ulicích, dopravní dostupnost svého bydliště, pracoviště, stejně jako bezpečnost a řadu dalších),

d. měl by mít možnost kontrolovat, zda je s obecním (veřejným) majetkem nakládáno hospodárně, zda nedochází k plýtvání veřejnými prostředky na zbytečné
investice, zda jsou zákony a vyhlášky dodržovány.
Jestliže občané pociťují výše uvedené potřeby, vznikají u nich požadavky na informace. Pokud některá z uvedených potřeb není pociťována, nevznikají ani uvedené
požadavky na informace. Informace by však radnice měla poskytovat preventivně.
Občan například momentálně nepociťuje potřebu znát rozvojové vize města či být
seznámen s územním plánem. Objeví se teprve až v případě konkrétní životní situace, kdy se stane majitelem pozemku či rodinného domu. Podobně jako spotřebitel
nepotřebuje a nezná nový prací prostředek, nový produkt banky či pojišťovny,
dokud mu jej reklama náležitě nepředstaví.

Ponaučení
Když se občan nedozví, co mu úřad sděluje, není to chyba občana, ale úřadu. Měl by volit
takovou komunikaci (zakódovanou zprávu i sdělovací prostředek), aby k občanovi
v potřebném čase a na vhodném místě dorazila a ten jí porozuměl. Úřad je tu přece pro
občana.

V případě veřejné správy je však pro obě strany užitečné, když občan veřejné správě
důvěřuje a obrátí se na ni ještě dříve, než se rozhodne pro koupi pozemku nebo
výstavbu rodinného domu či v případě, kdy uvažuje o možnostech podnikání.
Veřejná správa jej však musí neustále ubezpečovat o tom, že je připravena naslouchat a zodpovědně poradit (tak jako jej v reklamě například na prací prášek pořád
dokola ubezpečují, že prádlo bude právě s tímto výrobkem „ještě bělejší“). Veřejná
správa by neměla podléhat svůdným praktikám reklamních agentur, musí se však
sama naučit využívat všech postupů marketingové komunikace. Poptávku po demokracii je třeba podporovat a posilovat.
Potřeby veřejné správy (úředníků i zastupitelů) se týkají managementu a spočívají
především:
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a.

V koordinaci zájmů jednotlivců, skupin, resortů i procesů (i v koordinaci
navzájem na sebe navazujících účelově využívaných ploch spravovaného
území) prostřednictvím zákonů, vyhlášek i nepsaných pravidel. Je třeba zkoordinovat zájmy zahrádkářů, investorů, sportovních fanoušků, majitelů nemovitostí a mnoha dalších tak, aby nedocházelo ke konfliktům a výsledný efekt přispíval ke všeobecně přijatelnému rozvoji města.

b. Dobrý manažer musí také dokázat motivovat úředníky, zastupitele i obyvatele
města ke společnému úsilí, směřujícímu k naplňování společně uznávaných
hodnot.
c.

To se neobejde bez systematické prezentace nejrůznějších informací.

d. Profesionalita představitelů veřejné správy do značné míry závisí také na jejich
schopnostech monitorovat svoje aktivity, znát spravované území a umět se
poučit z chyb a omylů.
Pro názornost si můžeme potřeby občana a veřejné správy ilustrovat následujícím
obr. 36-1.

Obr. 36-1: Potřeby občana a veřejné správy

Vzájemná výměna informací, komunikace mezi občanem a veřejnou správou, vede
k uspokojování potřeb na obou stranách.

POŽADAVKY NA INFORMACE
Kvalita služeb poskytovaných v daném území závisí na kvalitě a standardizaci
správních procesů, na standardizaci postupů a agend a na informovanosti o nich.
Vytváření informačních a komunikačních systémů veřejné správy musí vycházet
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z hluboké znalosti správních procesů a zákonem daných postupů a agend. Mělo by
rovněž respektovat potřeby a očekávání občanů i veřejné správy a hledat, nacházet
a odstraňovat slabá místa těchto systémů. Celý proces marketingového řízení veřejné správy si můžeme pro názornost naznačit následujícím schématem.

Obr. 36-2: Proces marketingového řízení ve veřejné správě

Informace, bez kterých se management veřejné správy neobejde, můžeme rozdělit
do několika skupin. Z hlediska obsahu to jsou:
a.

Informace charakterizující spravované území či jak bylo uvedeno v obr. 36-2
výsledky činnosti veřejné správy
Do této skupiny můžeme zařadit následující databáze:

o kvalitě materiálního prostředí (přírodní prostředí a jeho vybavenost),
o obecných rozvojových trendech,
o obyvatelstvu, o jeho chování, spokojenosti, přáních a potřebách (tedy ne
data, na která by se vztahovaly zákony č. 256/1992 Sb. a č. 101/2000 Sb.,
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o ochraně osobních údajů v informačních systémech, nejde totiž o osobní
údaje, ale o obecná, agregovaná sociodemografická data, jak je například
shromažďuje, zpracovává a poskytuje Český statistický úřad),

o aktivitách, které v daném území probíhají,
nejrůznější registry obyvatel, o jejich chování, spokojenosti, přáních a potřebách, na které se výše uvedená zákonná úprava ochrany dat vztahuje a které
umožňují výkon státní správy.
Všechny naznačené údaje pomáhají zhodnotit silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby, usnadňují koordinaci, rozhodování, dávají možnost argumentace a umožňují popis výchozího i dosaženého stavu obce, města či regionu.
b. Informace o hodnotách, vizích, strategie a plány
Jedná se o informace o sdílených společných hodnotách, o tom, proč a jakých
výsledků chceme dosáhnout, tedy informace nezbytné pro motivaci. Mohou
sem patřit:

etické kodexy (úředníka i politika),
občanské charty,
vize, strategie, plány.
c.

Informace o postupech (o způsobech naplňování legislativy) a agendách. Týkají
se způsobů koordinace a vytvářejí mantinely pro další rozvoj území. Jedná se
vlastně o databáze návodů a postupů, které je třeba znát k vyřízení jednotlivých
agend. Přísluší do kompetence samotných resortů, odborů či oddělení, kde
jsou odborníci na tu či onu oblast, kteří jsou za vytváření legislativních postupů
zodpovědní, přísluší však také do kompetence územních samospráv.
Standardizované informace o postupech a agendách vlastně představují standardizaci procesů – jde o to, aby občan v jakékoli obci mohl splnit povinnosti,
které po něm správa při řešení nejrůznějších agend vyžaduje za stejných podmínek, aby nedocházelo k opomenutím, která by mohla občana poškodit nebo
mu plnění zákonných povinností znesnadnit. Protože doposud byly tyto
postupy v mnoha případech nejasné, mohlo se stát, že profesní či morální
selhání mohla být přičítána na vrub zákonů.
Informace o postupech a agendách tak v případě nespokojenosti klienta pomohou rozlišit, zda došlo k tomu, že nepochopil příslušný postup či s ním nebyl
dokonale obeznámen, zda došlo k pochybení ze strany úředníka nebo jde
o systémový nedostatek daného postupu.
Kromě agend a postupů vycházejících ze zákonů a vyhlášek je proto třeba
respektovat i pravidla obyčejné každodenní slušnosti. Nejde jen o převedení
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zákonů do srozumitelné řeči jasných postupů, jak bylo citováno v úvodu této 6.
části, ale rovněž o systematické vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě
a zlepšování komunikačních dovedností občanů.
d. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou
Služby, které mají vést k řešení životních situací občanů, musí vycházet ze znalosti prvních tří výše uvedených skupin informací. Jejich klasifikací se nebudeme zabývat. Důležité pro tuto chvíli je uvědomit si, že jednou ze základních
služeb veřejné správy je ucelená prezentace informací o území, vizích, pravidlech a poskytovaných službách, bez ohledu na organizační členění na státní
správu a územní samosprávu, bez ohledu na to, zda je služba financována
ministerstvem či z prostředků kraje nebo města.

PŘÍKLAD VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Magistrát města Vídně přistoupil k testování zajímavého projektu týkajícího se vyřizování
stížností občanů. Plánuje se spuštění centrálního elektronického systému, který propojí
celý magistrát. Stížnost bude moci být podána z kteréhokoli vstupního místa (na kteroukoli adresu). Systém umožní zjistit stav vyřizování stížnosti v kteroukoli chvíli, zajistí, že se
nestane, že by občan obdržel hned tři odporující si vyjádření, odpovědi (což jsme si konkrétně v praxi ověřili, že se u nás může stát) na jednu stížnost. Bude také zmapováno, zda
si konkrétní občan stěžuje poprvé, jak byla jeho případná stížnost vyřízena v minulosti, zda
se již někdy vyskytla obdobná stížnost a jak na ni magistrát reagoval apod.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KOMUNIKACI
S VEŘEJNOU SPRÁVOU
Na závěr kapitoly si stručně uvedeme tři konkrétní příklady informačních systémů
pro komunikaci občanů s veřejnou správou v České republice.
1.

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy (zkráceně PVS – www.portal.gov.cz) vznikl na základě zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Jeho cílem je usnadnit
občanům a podnikatelským subjektům orientaci a komunikaci s úřady veřejné
správy. Jsou zde uvedeny seznamy jednotlivých orgánů veřejné správy a správních
měst a obcí i potřebná legislativa, návody na zvládnutí určité životní situace, například vyřízení občanského či řidičského průkazu, pasu apod.
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2. Czech POINT
Czech POINT v tomto případě znamená Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál. Jeho cílem je stejně jako v případě Portálu veřejné správy usnadnit
komunikaci občana s veřejnou správou. Umožňuje najít potřebné dokumenty na jednom místě, získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby,
ale rovněž poskytuje informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi
a umožňuje požádat správní orgány o zahájení řízení. Jde tedy o maximální využití
údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občana.
V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by
občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím Internetu.
3. Datové schránky
Činnost zahájily 1. 11. 2009 v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jsou klíčem pro provádění elektronických úkonů, tedy pro komunikací veřejnosti s orgány veřejné správy. Pomocí
datových schránek je možné zasílat těmto orgánům dokumenty v elektronické
podobě a také je takto od nich přijímat. Elektronická komunikace má nahradit klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách
zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Nespornou
výhodou zřízení datové schránky je přístup z jakéhokoli místa, kde je dostupný
Internet, čímž odpadá nutnost docházet na poštu. Navíc tímto způsobem mohou
všechny právnické i fyzické osoby komunikovat s orgány veřejné správy zcela zdarma.
Elektronické informační systémy pro komunikaci s veřejnou správou se začínají
u nás stále víc využívat. Na území České republiky působí celkem 6 500 kontaktních
míst Czech POINT, z toho je více než 5 000 na obecních úřadech, 945 na České
poště, 426 u notářů, 51 na hospodářské komoře a 39 na zahraničních zastupitelstvích. Celkem bylo od zahájení projektu vydáno více než 4,5 milionu výpisů prostřednictvím Czech POINT. Datových schránek bylo na podzim roku 2009 zřízeno
394 287. Uvedené informační systémy rozhodně otevírají občanům nové, pohodlnější, lacinější a rychlejší způsoby komunikace s úřady.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
36.1. Na naši adresu www.komunikujici-mesto.cz přišel následující dotaz: Je
možné podávat podnět na městský úřad elektronickou poštou a anonymně?
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KAPITOLA 37

Komunikující
město
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Komunikace s občany významně ovlivňuje jejich spokojenost: čím jsou více
informováni o činnosti radnice, tím jsou spokojenější.
Úroveň informovanosti je pro spokojenost s úřadem mnohem důležitější
než konkrétní osobní zkušenost.
Čím je obec (město) větší, tím je komunikace s občany náročnější.
Volené samosprávné orgány (zastupitelstvo a rada) mají s komunikací větší
potíže než úřad.
Velikost města ovlivňuje nabídku pracovních příležitostí i hodnocení
podmínek pro soukromé podnikání.
Naproti tomu pro životní úroveň je významnější úroveň dosaženého
školního vzdělání respondenta a s ní související socioekonomická
příslušnost.

Výzkumy realizované v letech 1990–1994 před zahájením mezinárodního projektu
Komunikující město (www.komunikujici-město.cz) ukázaly na určité obecné tendence ve vztazích mezi občanem a veřejnou správou. V roce 1990 u nás panovala
averze vůči státní správě. Občané vkládali naděje ve svobodně zvolené samosprávné
orgány. Tím jsme se tehdy odlišovali od stabilizovaných demokratických zemí
v západní Evropě. Během jednoho volebního období se však situace diametrálně
změnila. Současný velmi malý a stále klesající zájem občanů o práci zastupitelstev
lze považovat za alarmující. Demokracie a občanská společnost totiž selhávají,
pokud se občané do veřejného dění nezapojí a pokud se o ně nebudou zajímat.

399

KE0630.indd 399

21.7.2011 14:48:22

Část VI – Komunikace s občanem
Navazujícími výzkumy jsme již v rámci projektu Komunikující město oslovili
v letech 1995–2000 na šestnáct tisíc občanů ve 44 městech a obcích České (37 míst)
a Slovenské (7 míst) republiky. Hledali jsme mimo jiné odpovědi na následující
otázky:

Jak se občané cítí být informováni o práci obecního či městského úřadu?
Jaké jsou jejich osobní zkušenosti s prací úřadu?
Jak se občané cítí být informováni o práci obecního či městského zastupitelstva?
Jak jsou ochotni se zapojit do plánování rozvoje města či obce?
Jaké komunikační prostředky pro styk s úřadem preferují?
Některá konkrétní zjištění si uvedeme v následujících odstavcích.

HODNOCENÍ RADNICE
Kromě jednoznačných výsledků, které říkají, že spokojenost a informovanost jsou
velmi silně závislé na velikosti zkoumané obce (čím menší obec či město, tím snáz
a lépe dokáže radnice informovat své občany) a souvisí také s úrovní vzdělání
respondenta (čím vyšší stupeň dokončeného školního vzdělání dotazovaní mají,
tím více se zajímají o místní záležitosti a tím více jsou ochotni se jich aktivně účastnit), jsme opakovaně zjišťovali, že se zvyšující se informovaností přímo úměrně stoupá spokojenost s úřadem, jak to názorně ukazuje následující graf 37-1.

Graf 37-1: Spokojenost s činností a dostatečná
informovanost o radnici (městském úřadu)
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Kapitola 37 – Komunikující město
Sledovali jsme i další charakteristiky úřadu. Kromě informovanosti nás zajímalo,
jak respondenti hodnotí odborné a profesní schopnosti úředníků, vstřícnost a otevřenost úřadu vůči občanům, hospodaření a správu svěřeného majetku, respektování přání a potřeb občanů a důvěryhodnost instituce. Přitom pouze necelých 40 %
dotázaných během jednoho roku osobně navštíví městský či obecní úřad a vyřizuje
tam své záležitosti. Z toho plyne, že obecná úroveň informovanosti je pro spokojenost
s úřadem mnohem důležitější než přímá osobní zkušenost.
Praktický příklad, jak zlepšit informovanost občanů o činnostech radnice,
přináší na DVD Zpráva o činnosti Magistrátu města Liberce za rok 2003.

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Díky výzkumným zprávám, které jsme získali ve Velké Británii a na základě výsledků v České republice v roce 1997, jsme v rámci projektu Komunikující město mohli
provést mezinárodní srovnání. Porovnávány byly zprůměrované výsledky z několika českých, zhruba statisícových měst se stejně velkým východoanglickým
Ipswichem. Všechna sledovaná města jsou významnými regionálními centry
v rámci administrativního členění své země a výzkumy probíhaly zhruba ve stejnou
dobu – od června do září 1997. Také použité techniky byly shodné. V obou zemích
se jednalo o standardizovaný osobní rozhovor. V Ipswich bylo dotazováno 585
kvótně vybraných obyvatel ve věku 16 a více let, v českých městech bylo stejným
způsobem vybráno po 500 obyvatelích starších 18 let.
Základní srovnání lze provést v hodnocení činnosti radnice (viz následující tabulka
37-1):
Spokojenost s činností radnice

Ipswich

spokojeno

68 %

40 %

4%

34 %

ani spokojeno, ani nespokojeno,
případně neví

28 %

26 %

celkem

100 %

100 %

nespokojeno

česká města

Tab. 37-1: Srovnání spokojenosti s činností radnice

Zatímco svoji spokojenost či nespokojenost s činností radnice nedokázala zhodnotit v obou zemích zhruba stejně velká část (něco málo přes čtvrtinu všech dotázaných), u spokojených i nespokojených jsou odlišnosti víc než výrazné. V Ipswich je
s činností radnice spokojeno téměř 70 % dotázaných, v českých městech pouze
401
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Část VI – Komunikace s občanem
40 %. Nespokojenost s radnicí je v Ipswich téměř nulová (4 % ), v našich městech je
nespokojena třetina respondentů.
Mimořádně dobré výsledky ipswichské radnice zřejmě nepramení pouze z programově skeptického přístupu občanů České republiky ke svým správním orgánům.
Lze je spíše připsat na vrub především následujícím skutečnostem:
1.

Ipswichská radnice se snaží starat o město a hospodařit se svěřenými prostředky co nejlépe. V tomto ohledu se podle britských nezávislých auditorů řadí
k nejlepším v celé Velké Británii a může se pochlubit řadou významných ocenění, jež jsou náležitě medializována.

2.

Radnice dlouhodobě věnuje systematickou pozornost komunikaci s občany.
Dívá se na ně jako na své zákazníky a v duchu marketingového přístupu se jim
snaží poskytovat co nejlepší služby. Komunikace s občany probíhá v mnoha
nejrůznějších formách a jeví se spíše jako samozřejmost než jako záměrné
působení. Všechny městské instituce jsou propojené a otevřené jak vůči lidem,
tak vůči sobě navzájem.

Obyvatelé jsou zahrnováni množstvím užitečných informací a je jim dána řada příležitostí, kdy mohou činnost radnice ovlivnit, zhodnotit či zkritizovat (ankety,
setkání, soutěže). Podle více než poloviny (56 %) dotázaných občanů by se radnice
v Ipswich měla na prvním místě věnovat podpoře podnikání a zaměstnanosti.
Podstatně méně respondentů (26 %) postrádá u radnice dostatečnou péči o ochranu a zlepšování životního prostředí. Že by se radnice měla pečlivěji věnovat hospodaření s městským majetkem, si myslelo jen 18 % dotázaných místních obyvatel
a podobně tomu bylo i v případě nabídky možností pro trávení volného času.
Radnice v Ipswich spravuje kryté plavecké stadiony i kulturně-zábavní sály, v nichž
dokonce podporuje koncerty vážné hudby. V muzeích trvá na bezplatném přístupu
veřejnosti. Za zmínku stojí i to, že iniciování nejrůznějších aktivit k problémům
města spojuje se soutěžemi, do kterých ceny vkládají opět městské instituce (vstupenky do divadla, permanentka do městských lázní).
Vydává a bezplatně do všech domácností doručuje měsíčník The Angle, který
na kurzech o public relations měst a obcí předvádíme jako vzorovou ukázku toho,
jak by taková radniční tiskovina mohla vypadat. Za pozornost stojí zejména strana
12. Opakuje se v každém čísle novin. Jsou na ní uvedena jména všech zastupitelů
s jejich fotografiemi, stranickou příslušností, ale hlavně adresami, telefonními čísly
a e-mailovými adresami domů. Tím se občanům nabízí možnost obracet se se
svými problémy na politiky přímo, osobně.
První dvě stránky The Angle jsou uvedeny na přiloženém DVD.
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Kapitola 37 – Komunikující město
Porovnání s Ipswich potvrdilo, že komunikační a informační strategie opírající se
o aktivity, jejichž cílem je posilování vzájemného vztahu mezi občanem a radnicí,
přináší pozitivní výsledky.

Obr. 37-1: S radničními novinami The Angle v radničních novinách The Angle

Zájem o informace ve většině případů podléhá určité předvídatelné „sezonnosti“.
Hlavním problémem při poskytování informací bývá nepružný vnitřní systém
úřadu a chybějící zpětná vazba. V zásadě jde o dvě skupiny možných problémů.
V případě vyřizování běžných, frekventovanějších agend (například matrika) se
v případě nespokojenosti občana jedná o nedostatečné organizační zvládnutí.
Například se stává, že se vytvářejí fronty, že občanům nevyhovují úřední hodiny
atd. Pokud jde o složitější agendy, jako je vydávání stavebního povolení, různé sociální podpory, otázky dopravy či životního prostředí, bývá kamenem úrazu to, že
občan nerozumí obecně platným pravidlům, legislativě a nechápe agendu, která
s nimi souvisí. Nebylo mu vysvětleno, že zdánlivé omezování může přinášet všeobecný a dlouhodobý užitek.
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HODNOCENÍ POLITIKŮ
Volené samosprávné orgány (zastupitelstvo a rada) mají s komunikací mnohem
větší potíže než úřad – viz následující graf 37-2. Kolem 40 % dotázaných v našich
výzkumech uvádělo, že se o práci zastupitelstva nezajímají a 30 % jich není s prací
zastupitelstva spokojeno. To znamená, že občané buď nevěří v samosprávnou demokracii, nebo (a to je pravděpodobnější) se dosud nenaučili využívat možností, které
jim nabízí. Na druhé straně členové zastupitelstev o zviditelnění příliš neusilují.

Graf 37-2: Spokojenost s činností a dostatečná
informovanost o městském zastupitelstvu a radě

Srovnáme-li grafy 37-1 a 37-2, vidíme, že informovanost a spokojenost s místní
samosprávou je horší než v případě veřejné správy (úřadu).
Zajímavé poznatky jsme získali také z výzkumu, který jsme realizovali v jednom
menším městě na podzim roku 2000, asi dva měsíce před volbami do Senátu a krajských zastupitelstev. Z následujícího grafu 37-3 jasně vyplývá, že místní politici se
netěší přízni svých spoluobčanů, což mimo jiné vysvětluje, proč je také při komunálních volbách tak nízká účast voličů.

Graf 37-3: Obracíte se někdy na své zastupitele?
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Kapitola 37 – Komunikující město
Nejasné vymezení státní správy a samosprávy a neinformovanost občanů v této
oblasti způsobují, že lidé nerozlišují kompetence a cíle volených zastupitelů, kteří se
s oblibou skrývají za svoje nejvyšší stranické představitele a za výsledky práce státní
správy. Proto se velmi často setkáváme u samosprávy s nekompetentním rozhodováním, které se neopírá o racionální argumenty a znalost názorů voličů. Občané
bohužel nedokáží dostatečně využívat možností, které jim demokracie nabízí,
a představitelé samosprávy často neoprávněně kritizují úředníky a požadují po nich
rozhodnutí i v situacích, kdy řešení spadá výlučně do kompetence samosprávy a je
závislé na jejích vizích, cílech a strategiích.

PŘÍKLAD KOMUNIKACE S OBČANY VE VÍDNI
Magistrát města Vídně vydal brožurku s názvem Organizace vídeňské městské správy
dokonce v jedenácti jazycích nových členských zemí Evropské unie. Vídeňská radnice se
totiž maximálně snaží přiblížit k občanům. Buduje obvodní střediska, prostřednictvím
nichž mohou občané prakticky v místě svého bydliště vyřizovat své záležitosti na radnici
i podávat své náměty a stížnosti (viz závěr předchozí kapitoly 36). V části nazvané Úkoly
obvodů se například píše: „Obvodům (u nás bychom řekli „městským částem“ – pozn. autorů) byly ve smyslu rozsáhlé decentralizace přeneseny četné úkoly, které se vykonávají v různých formách spolupráce. Základní formy obvodních kompetencí jsou:
správa rozpočtových prostředků (schvalování výdajů),
právo spolupůsobení (je třeba dbát na názor obvodu),
právo slyšení (získávání stanoviska obvodu)
právo na informace (informování přednosty obvodu).“
Dále se zde uvádí: „Úlohy, při kterých obvody rozhodují o využití rozpočtových prostředků,
jsou následující:
údržba denních dětských domovů a škol,
budování a údržba hlavních a vedlejších silnic,
plánování, zřizování a údržba parků,
zřizování a údržba dětských hřišť,
údržba úředních budov,
údržba nezastavěných tržních ploch,
mimoškolní péče o mládež,
kulturní záležitosti obvodu,
práce s veřejností v zájmu obvodu
vedení klubů důchodců.“
Vídeňští zastupitelé získávají informace o názorech obyvatel svého obvodu mimo jiné i tím
způsobem, že každý den je některý z nich po celou pracovní dobu přítomen v některém
z obvodních středisek. Ta zřizuje jako svoje pobočky odbor Služeb občanům Magistrátu
města Vídně ve všech městských částech. Občané Vídně tak mohou vyřídit své záležitosti
přímo ve svém obvodu.
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Obr. 37-2: Obvodní středisko služeb občanům – exteriér (vlevo v rohu schránka,
do které mohou občané přímo z auta vhodit své písemné materiály)

Obr. 37-3: Obvodní středisko služeb občanům – interiér

Další fotografie interiéru Obvodního střediska služeb občanům i schránky
na písemné materiály jsou uvedeny na přiloženém DVD.
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PRACOVNÍ, PODNIKATELSKÉ
A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
Naše výzkumy také sledovaly názory občanů na možnosti pracovního uplatnění.
Domníváme se totiž, že právě harmonická propojenost státní správy se samosprávou stejně jako spolupráce uvnitř regionu i mezi jednotlivými regiony a co nejvyšší
zapojení obyvatel do společných projektů představují nejdůležitější a nejlepší předpoklady pro rozvoj území a vytváření nových pracovních příležitostí. Ukázalo se, že
nabídku pracovních příležitostí považuje ve svém městě téměř polovina (49 %)
dotázaných za špatnou. Čím je město menší, tím jsou možnosti pracovního uplatnění častěji označovány za špatné.
Podobně, i když již ne tak výrazně, jsou hodnoceny podmínky pro rozvoj soukromého podnikání. Vysoký podíl dotázaných se však k tomuto problému nedokázal
vyjádřit. Nejdůležitějším diferenciačním hlediskem byla opět velikost města.
V malých považuje podmínky k podnikání za dobré pouze 10 %, ve středních městech 18 % a ve velkých dokonce 24 % respondentů. Výsledky, pro názornost vyjádřené grafem 37-4, dokazují, že lidé nejsou spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí, o možnosti soukromého podnikání se však příliš nezajímají a sami neusilují
o aktivní řešení problému. Především mladí lidé jsou nejméně obeznámeni s cíli
veřejné správy, pokud jde o hospodářský rozvoj jejich obce či regionu a nemají
představu o možnostech, které se jim nabízejí v oblasti soukromého podnikání.

Graf 37-4: Pracovní příležitosti a podmínky pro soukromé podnikání

Velikost města ovlivňuje nabídku pracovních příležitostí i hodnocení podmínek
pro soukromé podnikání. Naproti tomu pro životní úroveň a hodnocení jejího
vývoje od roku 1990 je významnější úroveň dosaženého školního vzdělání respon407
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denta a s ní související socioekonomické uplatnění. Vyšší úroveň školního vzdělání
umožňuje lepší socioekonomické postavení a s ním příznivější hodnocení životní
úrovně a jejího vývoje v 90. letech. Problém, který si zaslouží pozornosti, jsou tedy
malá města a venkovské oblasti, mladí a lidé s nižším vzděláním.

PŘÍKLAD ZÁJMU RADNICE O NEZAMĚSTNANÉ
Ze snahy ipswichské radnice pomoci stávajícím i potenciálním nezaměstnaným a učinit je
spoluzodpovědnými za jejich další osud vyplynuly následující konkrétní okruhy otázek:
1. Proč nezaměstnaný ukončil svůj poslední pracovní poměr?
Nejčastějším důvodem, proč současní nezaměstnaní ukončili svůj předchozí pracovní
poměr, bylo u žen těhotenství a péče o malé děti (uvádělo 50 %) a u mužů zrušení pracovního místa (27 %) nebo zranění a nemoc (23 %).
2. Co brání tomu, aby dotyčný nezaměstnaný nastoupil do práce?
Ženy (nejčetnější odpovědi)
nedostatek zařízení pro předškolní děti 28 %,
vysoké ceny služeb péče o malé děti 27 %,
nedostatečné vzdělání, kvalifikace 13 %.
Muži (nejčetnější odpovědi)

vysoký věk 23 %,
zdraví, pracovní neschopnost 23 %,
nedostatečné vzdělání, kvalifikace 13 % a nedostatečná praxe 13 %.
Pokud naše radnice začnou, podobně jako je to běžné ve městech vyspělejších zemí
Evropské unie, své obyvatele více zapojovat do řešení nedostatku pracovních příležitostí,
mohlo by to být zejména podnikání v oblasti cestovního ruchu, které by si zasloužilo
pozornost a mohlo by přinést zlepšení situace. Sektor cestovního ruchu patří celosvětově
mezi nejdynamičtější národohospodářská odvětví a jako sféra služeb se dá rozvíjet relativně nezávisle na velikosti sídel, tzn. nejen ve městech, ale také na venkově.

Ochota občanů zapojit se do rozvojových projektů
týkajících se jejich obce či města
Jak již bylo uvedeno, řešení problémů nezaměstnanosti a úspěch všech rozvojových
projektů je velmi závislý na schopnosti samosprávy zapojit do těchto aktivit veřejnost. Proto jsme se v některých městech občanů zeptali, zda mají zájem seznámit se
s plány a záměry městského zastupitelstva týkajícími se dalšího rozvoje města. Pro
ilustraci můžeme uvést příklady z Dačic a Havlíčkova Brodu.
Jsou to především vysokoškoláci, kteří si umí svůj konkrétní zájem či přínos pro
tvorbu plánů představit. U zbývajících respondentů nelze jednoznačně hovořit
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o nezájmu. Domníváme se, že ve většině případů tito lidé neví, jak by se do procesu
tvorby plánů mohli zapojit. Právě jim je třeba dát šanci.

Graf 37-5: Ochota občanů zapojit se

Naše výsledky také ukazují, že tam, kde se s obyvateli v tomto směru dlouhodobě
a cíleně pracuje, je počet těch, kteří mají zájem aktivně se zapojit, větší.

Vnímání rozvojových dokumentů samosprávy
V tomto případě se může jednat například o územní plán. Výzkum, který se uskutečnil v Brně, se orientoval na to, jak občané vnímají územní plán města. Ukázalo
se, že tento základní dokument o rozvoji města někdy viděla necelá pětina (18 %)
dotázaných, slyšela o něm asi polovina (49 %) a neví o něm celá třetina obyvatel
města (33 %). Celkem třetina dotázaných uvádí, že územnímu plánu rozumí, 26 %
přiznává, že mu nerozumí, a 42 % respondentů jej nezná a nepřemýšlí o něm.
Přitom se jedná o dokument, jehož změny musí být podle zákona zveřejňovány
a připomínkovány občany. Mnohem horší je situace, pokud jde například o energetický generel města. Přestože by znalost těchto dokumentů měla předcházet úvahám o stavbě rodinného domu či provozovny pro podnikání, většinou se s nimi lidé
seznamují až na poslední chvíli. Zřejmě k tomu přispívá i jejich značná nesrozumitelnost a možná obava z toho, že jich může být zneužito ve prospěch osobních či
skupinových zájmů.
Velmi důležitým dokumentem je i rozpočet obce. Bohužel také v tomto případě naši
občané zatím necítí dostatečnou potřebu seznámit se s ním, nevnímají jej jako
jeden z nástrojů k usměrňování dalšího rozvoje města či obce. Přitom v našem projektu Komunikující město se v některých případech podařilo i tak svojí účetnickou
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podstatou „má dáti – dal“ spíše nezáživný dokument oživit – například vhodně
konstruovanými ukazateli, jak město přispívá na jednotlivé služby každému z občanů, nebo nápaditým grafickým zpracováním, jak vidíme na následující ukázce
z rozpočtu města Liberce.

Obr. 37-4: Ukázka z rozpočtu města Liberce

Další ukázky z libereckého výtisku rozpočtu města jsou na přiloženém DVD
v části Další ilustrační materiály. Pro srovnání je tam také rozpočet Ostravy,
dalšího z měst zúčastněných v projektu Komunikující město. Všechny zmíněné materiály, včetně Zprávy o činnosti Magistrátu města Liberce za rok 2003,
410

KE0630.indd 410

21.7.2011 14:48:36

Kapitola 37 – Komunikující město
jsou spolu s radničními novinami doručovány zdarma do poštovních schránek všech domácností.
Více je o mezinárodním projektu Komunikující město uvedeno například v [18].

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
37.1. Jaké jsou hlavní přínosy mezinárodního projektu Komunikující město?
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KAPITOLA 38

Jednotný
vizuální styl města
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Jednotný vizuální styl města či regionu jako základ pro komunikaci úřadu
s občany, návštěvníky i investory.
Jeho význam se u nás nedoceňuje ani na celostátní úrovni.

Pro komunikaci úřadu s občany, ale i s návštěvníky a investory, je základním východiskem vypracování a každodenní využívání jednotného vizuálního stylu. Také
v tomto směru je situace u nás podstatně horší, než je dejme tomu zvykem ve vyspělejších zemích Evropské unie. Zejména představitelé měst a obcí jeho význam
nedoceňují. Průkopníkem a vzorem zůstává město Zlín, jehož vizuální styl získal
v roce 1997 Národní cenu v soutěži Dobrý design, pořádané Design centrem České
republiky.
Autoři Tomáš Machek a Petr Babák vyšli ve své práci z typických charakteristik
Zlína – tzn. z jeho urbanistické jednoduchosti, čistoty a funkčnosti. Vytvořili osobité písmo „Norma Zlín“, které reflektuje oblíbená písma 30. let minulého století,
tedy dobu největšího rozkvětu města Tomáše Bati.
Modrá a žlutá odpovídají barvám původního historického heraldického znaku.
Vypracovaný jednotný vizuální styl se promítl především do nových tiskopisů
úřadu, na razítkách, vlajkách, tiskovinách, ale i do označení vozového parku městské policie.
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Obr. 38-1: Logo Zlína a jeho aplikace
414
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Obr. 38-2: Dopisní papír a obálka Městského úřadu ve Zlíně
415
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Následně byl potom použit při značení ulic ve městě a budování směrových ukazatelů nebo také při označení vozidel a zastávek městské hromadné dopravy atd.

Obr. 38-3: Orientační směrovníky ve Zlíně

Obr. 38-4: Jednotný vizuální styl orientační tabule
na poschodí Úřadu městské části Brno-Bystrc
416
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Další ukázky využití jednotného vizuálního stylu ve Zlíně jsou na DVD
v části Další ilustrační materiály. Zejména stojí za pozornost speciální hlavičkový papír pro interní sdělení úřadu a přiložený pokyn, jakým způsobem
na něj v rámci jednotného vizuálního stylu psát.
Obdobně postupovali i další účastníci projektu Komunikující město, jako byly
Svitavy, Lázně Bohdaneč či městská část Brno-Bystrc, která využila v roce 2001
vypracovaný jednotný vizuální styl pro orientační systém uvnitř nově zrekonstruované budovy radnice. Nejprve je na následujícím obr. 38-4 zachycena část celkové
orientační tabule na třetím patře budovy.
Stejným grafickým principem jsou potom označeny i jednotlivé kanceláře, jak ukazuje následující obr. 38-5.

Obr. 38-5: Jednotný vizuální styl značení dveří
kanceláře Úřadu městské části Brno-Bystrc

Další tři fotografie, počínaje budovou radnice, jsou potom na přiloženém
DVD opět v části Další ilustrační materiály. Pro srovnání je zde také uveden
stručný výtah z design manuálu loga radnice v anglickém Yorku.

Ponaučení
O tom, že vypracovat jednotný vizuální styl není nic jednoduchého a snadného, svědčí
rovněž nepodařené pokusy o logo České republiky. Náš stát dosud má pouze svůj oficiální název – Česká republika. Stále mu však chybí krátké, běžně používané a schválené
označení, jaké má kupříkladu Nizozemské království v podobě zkráceného „Nizozemí“
nebo „Nizozemsko“. Pouze provizorně se začalo používat neoficiální, živelně vzniklé označení „Česko“. V roce 1999 vypsala Asociace reklamních agentur (ARA) soutěž na grafické
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Část VI – Komunikace s občanem
zpracování tohoto zkráceného názvu (viz následující obr. 38-6). Využití vítězného návrhu
mělo sloužit státním orgánům pro propagaci naší republiky jako cílové země pro zahraniční turisty a pro podporu exportu českého zboží do zahraničí.

Obr. 38-6: Původní logo naší země
Bohužel však právě použitý anglický překlad v podobě „Czechia“ vyvolává zřejmě nejen
v Angličanech představu Čečenska, což není zejména v případě cestovního ruchu
v posledních desetiletích zrovna nejlákavější destinace. Proto od roku 2003 začala Česká
centrála cestovního ruchu používat další logo (viz následující obr. 38-7).

Obr. 38-7: Další logo České republiky
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Jak vidíme, vrátilo se především k oficiálnímu názvu „Česká republika“. Na DVD v části
Další ilustrační materiály je ještě anglická a německá podoba tohoto loga. Používaly
je především největší české státní agentury zabývající se podporou obchodu, zahraničních investic a příjezdovým a domácím cestovním ruchem (CzechTrade, CzechInvest
a CzechTourism) při svých aktivitách v zahraničí. Pro mimoevropské trhy bylo možné
použít variantu s dodatkem „Střední Evropa“.
Avšak ani s tímto logem nebyla spokojenost. Jak vyplývá z hodnocení renomované zahraniční společnosti, „nijak nepomáhá České republice vyniknout na rušném a konkurenčním evropském trhu. Soustředění na vlajku a název budí dojem, že Česká republika je
provinční a neinspirativní, a nepřispívá ke změně dosavadního vnímání veřejností“.
Proto není divu, že nikdy nekončící proces vizuálního vyjádření naší státní identity pokračuje. Stále se postrádá logo, které by sjednotilo postup orgánů státní správy v oblasti prezentace doma i v zahraniční. Ministerstvem zahraničí zpracovaná Koncepce jednotné
prezentace České republiky (viz www.mzv.cz/prezentace) mimo jiné upozorňuje i na to,
že má-li mít nové logo charakter „marketingové značky“, nemusí být nutně fixováno
na státní symboly a jejich barvy. Vždyť bílo-modro-červenou kombinaci barev má
na svých vlajkách řada evropských i zámořských států. Proto například výše zmíněné
Nizozemí, mající stejnou trikoloru, používá za této situace raději světově rozšířený název
„Holland“ a známou oranžovou barvu (holandsky „oranje“). Přitom název „Holandsko“
správně připadá jen jedné z oblastí nizozemského království – něco jako u nás Morava.
Jejich oranžovou barvu si zase asi nejčastěji uvědomujeme na sportovních dresech nizozemských reprezentantů, zejména fotbalistů. Obliba této barvy má nepochybně historické kořeny. Oranžská knížata zastávala v 16. až 17. století místodržitelský úřad v severním
Nizozemí a dodnes má tato dynastie v dědičném držení královský trůn v Haagu, kde
v současnosti vládne královna Beatrix.
V prosinci roku 2005 vybrala odborná porota ze 415 zaslaných návrhů od celkového
počtu 190 zúčastněných uchazečů, z nichž devět bylo ze zahraničí, k propagaci naší
republiky následující logo – viz obr. 38-8.

Obr. 38-8: Logo České republiky z roku 2005
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Jednoznačně se shodla na vítězném návrhu grafického studia Side2 autorů Tomáše
Machka, Luďka Kubíka a Karla Halouna. Ocenila především jeho originalitu, vtip, proveditelnost a otevřenost, poskytující potenciál širokého využití, který je dobře patrný z konkrétních příkladů použití, a to v barevném i černobílém provedení. Podle ní
je nové logo srozumitelné a přitažlivé a jednoznačně odliší naši zemi od ostatních.
Příklady využití nového loga jsou na přiloženém DVD v části Další ilustrační materiály.
Nový vizuální styl by se měl uplatnit v prezentačních tiskovinách, na veletrzích a výstavách, v mediálních kampaních, internetové prezentaci či na propagačních předmětech.
V žádném případě nebude nahrazovat státní symboly České republiky, jejichž užívání je
upraveno zákonem č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR a zákonem č. 352/2001 Sb.,
o užívání státních symbolů ČR. Ty také přesně určují, kdo je oprávněn státní symboly používat a k jakým účelům.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
38.1. Zkuste navrhnout logo radnice svého města.
38.2. Uveďte, jak byste jej konkrétně využili (aplikovali) v komunikaci radnice.
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KAPITOLA 39

Komunikační
strategie města
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Komunikační strategie má poskytovat potřebné informace, přispívat
ke spolupráci, propagaci a rozvoji města a být maximálně efektivní.
Proces tvorby komunikační strategie zahrnuje určení cílových skupin,
definování předmětu komunikace, zvolení prostředků (kanálů)
a vyhodnocení efektivity.
Komunikační strategie veřejné správy s cílovými skupinami veřejnosti
představuje permanentní, nikdy nekončící proces.

V jednom ze statutárních měst zapojených do našeho projektu Komunikující město
jsme v roce 2004 zpracovávali výchozí návrh komunikační strategie. Ve stručnosti
si z něj uvedeme alespoň některé obecněji platné zkušenosti a poznatky.
Základním materiálem koncepčního významu se pro navrhovanou komunikační
strategii stal Strategický plán rozvoje města, zejména potom v něm uvedené cíle.
Pro vlastní komunikační strategii města jsme si však stanovili následující tři hlavní
úkoly:
1.

poskytovat informace, které odpovídají potřebám klíčových skupin veřejnosti
(stakeholders),

2.

přispívat tím ke spolupráci (partnerství) klíčových skupin veřejnosti, k rozvoji
a propagaci města,

3.

dbát v komunikaci s klíčovými skupinami veřejnosti na maximální efektivitu
celého procesu, zejména v oblastech prezentace práce úřadu, smyslu jeho existence a přiblížení municipální problematiky klíčovým skupinám veřejnosti.
421
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V návaznosti na takto formulovaný účel lze proces tvorby komunikační strategie
města rozdělit do následujících kroků:

určit hlavní cílové skupiny (stakeholders) komunikace,
definovat cíle a předmět komunikace,
zvolit prostředky (kanály) komunikace,
monitorovat a vyhodnocovat výsledky komunikace.
Následně jsme si uvedenou čtveřici základních kroků dále zkonkretizovali a rozpracovali.
Hlavní cílové skupiny (stakeholders) navrhované komunikační strategie lze vymezit
následovně:

obyvatelé, občané města,
obyvatelé regionu (kraje), republiky, zahraničí,
zaměstnanci radnice,
zastupitelé,
komise a výbory zastupitelstva a rady,
podřízené správní orgány – městské části,
příspěvkové organizace města,
organizace (podniky) s majetkovou účastí města,
nadřízené správní orgány – krajské, republikové,
partnerská města – domácí, zahraniční,
návštěvníci města, turisté – domácí, zahraniční,
investoři, podnikatelé – domácí, zahraniční,
zájmové nevládní organizace (NGO) – místní, krajské, republikové, zahraniční,
sdělovací prostředky – místní, krajské, republikové, zahraniční,
finanční partneři, sponzoři,
hospodářské instituce (podnikatelé) – místní, republikové, zahraniční.
Při komunikaci s nimi je zejména důležité si uvědomovat jejich specifika a odlišnosti. Například v případě obyvatel města jde především o jejich sociodemografické parametry (pohlaví, věk, vzdělání, místo bydliště, ekonomická aktivita).
Zároveň si musíme předem zodpovědět otázku, jak budeme při jejich vymezení
detailní, až do jakých úrovní půjdeme. Budou nás zajímat i tak specifické podsku-
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piny prvního segmentu, jako jsou dejme tomu majitelé psů, ženy na mateřské
dovolené apod.?
Současně s vymezením klíčových skupin je nutné si také definovat cíle a předmět
komunikace, tzn. určit, k čemu a jaké informace jednotlivé klíčové skupiny potřebují a jaké informace je zajímají, a to jak co do jejich obsahu, tak také po formální
stránce, podle místa a času poskytnutí (dodání).
Třetím prvkem jsou potom vlastní prostředky (kanály) komunikace s jednotlivými
klíčovými skupinami. Měly by odpovídat především místní a časové dostupnosti
(dosažitelnosti) adresátů, jejich „komunikační gramotnosti“ i přiměřenosti obsahu
sdělení.
Konečně za čtvrtý prvek považujeme monitorování a vyhodnocování obsahu, formy,
dostupnosti, ale také v kapitole 24 probírané účelnosti a účinnosti komunikace
městského úřadu.
Uvedené čtyři kroky komunikační strategie využila a zohlednila také navazující
analýza výchozího stavu.
Komunikace úřadu však ve skutečnosti začíná ještě dřív, než jsme v předchozím textu uvedli, a sice komunikací samotné instituce – v prvé řadě
jejím jednotným vizuálním stylem, orientačními tabulemi a označením
budovy i místnostní uvnitř budovy, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole
38. Proto by právě těmito otázkami měl každý úřad začít a věnovat jim přednostní pozornost. Nejedná se jen o to, že by se měl zviditelnit, aby občané
dobře věděli, kam se mohou v případě potřeby obracet, ale hlavně by jim
svým vizuálním stylem měl připomínat hodnoty a cíle, k nimž se rozvoj
města ubírá. V neposlední řadě, pokud opravdu potřebují na úřadě osobně
vyřídit nějaké své záležitosti, měl by jim tento systém maximálně usnadnit
a zjednodušit pohyb v budově (viz příklad orientačního systému městské
části Brno-Bystrc v předchozí kapitole 38 a na DVD v části Další ilustrační
materiály).
Na závěr lze zformulovat následující čtyři základní obecně platná doporučení:
a.

zpřesňovat vymezení cílových skupin,

b. zpřesňovat cíle komunikace a jim odpovídající obsah komunikace,
c.

zpřesňovat vhodnost zvolených prostředků v závislosti na cílových skupinách,
cílech komunikace i jejím obsahu,

d. zpřesňovat vyhodnocování výsledků komunikace (zpětné vazby).
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Zejména realizace posledního doporučení by vždy měla přinést zásadnější poznatky a podněty pro příští, vylepšenou variantu komunikační strategie města. V každém případě by měla splňovat především následujících šest úkolů:
1.

Vytvářet srozumitelné informační soubory.

2.

V případě zájmu občanů a podnikatelů zajistit přístup ke srozumitelným informacím.

3.

Zajišťovat co nejotevřenější přísun informací potřebných občanovi i podnikateli.

4.

Vytvářet příležitosti pro spolupráci – partnerství.

5.

Podporovat vznik komunikačních dovedností, kultivovat schopnost občanů
a podnikatelů, dokázat je zorganizovat a zaktivizovat.

6.

Vytvořit monitorovací systém komunikace a výsledky systematicky prezentovat. Samozřejmostí je monitorování výsledků práce radnice a informování
o zjištěné situaci.

S ohledem na cílové skupiny i konkrétní problémy musí být v rámci jednotlivých
okruhů vybrány konkrétní nástroje (prostředky) a způsoby komunikace, které by
měly mít jednotný vizuální styl a tvořit zharmonizovaný program na delší časové
období (minimálně půl roku).
Pro uvedené úkoly komunikační strategie lze dále nastínit základní možnosti (prostředky) oslovení cílových skupin veřejnosti. Například v případě zajištění přístupu
k informacím se může jednat o takové zdroje, jako jsou:

recepční prostory při vstupu do budovy radnice, podatelny,
zvláštní, zejména bezplatné telefonní linky, případně čísla pro SMS,
internetové stránky,
kontaktní adresy, zejména e-mailové,
poradny pro veřejnost,
informační centra (viz příklad obvodních středisek služeb občanů ve Vídni
v kapitole 37),

informační kiosky,
obecní kroniky,
elektronická média jako CD, DVD, video,
radniční zpravodaje,
spolupráce s regionálním tiskem,
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tiskové konference,
místní rozhlas, kabelová TV a další sdělovací prostředky,
vývěsky, úřední a obecní desky (tabule),
informační billboardy (např. v případě přestavby či stavby něčeho, aby občan
jasně viděl a věděl, co z toho bude, co se to staví),

informační letáky a publikace,
suvenýry.
Pro vytváření příležitostí pro spolupráci mohou být zase nejvhodnější:

veletrhy a výstavy,
semináře a konference,
společenské, sportovní a kulturní akce,
zakládání fondů,
zakládání nadací,
práce v komisích,
oslovování sponzorů,
oslovování zájmových, profesních a občanských sdružení,
konzultace.
Kultivovat komunikační dovednosti cílových skupin veřejnosti mohou například:

osobní setkání představitelů města s občany, dny otevřených dveří,
veřejné mítinky a projednávání,
vzdělávání,
vypisování grantů za tímto účelem,
pořádání soutěží,
sdělování výsledků monitoringu,
chování zaměstnanců veřejné správy.
Konečně monitoring by se mohl opírat o:

empirické výzkumy (veřejného mínění, marketingové či sociologické),
vyhodnocování dotazů, obsahovou analýzu stížností,
vyhodnocování ohlasů v tisku a sdělovacích prostředcích, včetně jejich obsahové analýzy,
425
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statistiku zájmových a občanských iniciativ a jejich činností,
dopisy (schránky po městě, viz znovu příklad Vídně v kapitole 37),
evidenci návštěvnosti a účasti na akcích.
Možností komunikace s občany je značné množství. Měli bychom se znalostí konkrétních cílových skupin a jejich komunikačních schopností vybírat ty nejvhodnější. Navíc by bylo žádoucí zvolené nástroje vzájemně kombinovat a skládat tak, aby
se jejich komunikační účinnost synergicky násobila, jak je typické pro integrovanou
marketingovou komunikaci.
V každém případě si musíme být vědomi toho, že komunikace, včetně vypracované
komunikační strategie veřejné správy s cílovými skupinami veřejnosti, představuje
permanentní, nikdy nekončící proces.

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ OBČANŮ – SOUSEDSKÁ FÓRA
Radnice ve Velké Britanii podporují vznik sousedských fór. V jistém smyslu připomínají naše
dřívější občanské výbory. Sousedská fóra se však neorientují na politické strany, naopak
v jednotlivých administrativních obvodech města usilují o podchycení názorových vůdců,
jejichž slovo (WOM) má mezi spoluobčany určitou váhu, kteří jsou aktivní a všímaví k tomu,
co se kolem nich děje, a nesledují politickou kariéru. Tito lidé (často jsou to aktivní důchodci) organizují různé akce (trhy zemědělských produktů, akce pro děti, ostrahu před bytovými zloději a podobně) v místech svého bydliště. Naznačené aktivity zvyšují atraktivitu
a pohostinnost městských částí, stejně jako dopravní bezpečnost. Radnice finančně přispívá na činnost sousedských fór a pravidelně (jednou za měsíc) organizuje setkání těchto lidí
s čelnými představiteli města. Tam se poslanci i úředníci prostřednictvím dotazů od zástupců sousedských fór dovídají, co právě obyvatele v té které části města trápí, mohou přímo
vysvětlit nejrůznější návrhy a projekty a předcházet tak komunikačním šumům, mohou
tváří v tvář čelit nespravedlivému či nepravdivému nařčení. Je rozdíl, zda nabízíme občanovi možnost pouze prosedět dlouhé hodiny na jednání zastupitelstva, které má svůj specifický a pro řadového občana ne vždy srozumitelný scénář, nebo naopak vytvoříme příležitost k tomu, aby představitelé veřejné správy pravidelně jednou za měsíc naslouchali
občanům.

Ponaučení – Audit komunikační strategie
– zkušenosti z Edinburghu
Komunikace je jedním z klíčových faktorů, podle kterého veřejnost posuzuje kvalitu fungování veřejné správy a samosprávy, ať již obce, města či regionu. Očekávání občanů jsou
navíc ovlivněna jejich zkušenostmi s komerčními organizacemi. Proto samosprávy, které
skutečně usilují o rozvoj spravovaného území (ať již v obci, městě či regionu), vypracovávají své komunikační strategie.
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Cíle komunikační strategie navazují na níže uvedené cíle veřejné správy:

vycházet vstříc potřebám veřejnosti,
propagovat rozvoj spravovaného území,
být hospodární – získat více za méně peněz,
usilovat o zajišťování služeb zákazníkům (občanům),
starat se o rozvoj schopných, odhodlaných a motivovaných pracovníků.
Komunikační strategie je velmi důležitá i s ohledem na případné organizační změny
uvnitř úřadu. Úsilí zaměstnanců úřadu zlepšovat vnitřní kulturu instituce musí být podporováno jasnou externí i interní komunikační strategií, která se neobejde bez komunikačního auditu. Jeho cílem je odhalovat slabá místa komunikace. Pokud se užívané způsoby
komunikace nevyhodnocují, nemůžeme nic říci o efektivitě a vhodnosti dosud užívaných
postupů a nemáme ani žádné podklady pro příští rozhodování. Špatná komunikační strategie většinou těsně souvisí s absencí všeobecně přijatých měřítek efektivity komunikace.

Klíčové pojmy
Proto se doporučuje začít komunikační strategii vymezením klíčových pojmů, analýzou
a popisem výchozího stavu:

definováním cílových skupin (veřejnost, partnerské organizace, zastupitelé, úředníci),

definováním cílů komunikace s ohledem na obecnější cíle úřadu a principy služby
veřejnosti,

identifikací zdrojů potřebných pro tuto práci,
ujasněním vztahů mezi interní a externí komunikací,
popisem rolí komunikátorů a jim odpovídajících osob se specifickými komunikačními potřebami.

Součástí této počáteční fáze je i návrh na proškolení všech důležitých komunikátorů,
návrh pravidelného zajišťování revize, vyhodnocování kvality a účinnosti strategie. Je
třeba zhodnotit všechny používané komunikační aktivity a nástroje, jako jsou reklama
a další součásti marketingové komunikace, podnikové komunikace (identita, kultura
a image), poskytování informací (informační centra a kiosky), tisk, elektronická média,
vnitřní komunikační systém, výzkumy veřejného mínění a trhu, konzultace a projednávání, vztahy s médii, public relations, péče o zákazníky a podobně.

Hodnoty a cíle komunikační strategie
Cíle komunikační strategie se opírají o hodnoty, které jednoduše objasňuji a podtrhují
potřebu komunikační strategie. Jedná se například o:

zaměření na zákazníka (občana),
rovnost přístupu k informacím,
snadnost získávání informací,
ochotu přijímat informace,
otevřenost a poctivost,
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neustálé zlepšování.
Hodnoty napomáhají zdůvodňovat realizaci cílů komunikační strategie, které mají zajistit:
efektivní sběr dat a sdělování informací,
zlepšení informovanosti o hlavních cílech samosprávy a veřejné správy,
zajištění ucelených informací o práci a výsledcích představitelů samosprávy a veřejné správy,

zajištění toku informací uvnitř úřadu, předávání ověřených postupů a výměna zkušeností,

podpora

demokracie zvyšováním informovanosti o roli a funkcích samosprávy
a veřejné správy,
zlepšování reputace samosprávy a veřejné správy a posilování vztahu k úřadu, partnerským institucím i veřejnosti.

Komunikační audit
Komunikační audit by měl začít vytvořením skupiny pro komunikaci v rámci úřadu. Byla
by složena z úředníků, kteří mají tak či onak komunikaci v náplni své práce. Jejím úkolem
by potom bylo:

identifikovat klíčové cílové skupiny a existující vztahy s nimi (interní i externí),
identifikovat existující komunikační zdroje a postupy užívané představiteli samosprávy a veřejné správy,

identifikovat stávající kritéria hodnocení a měření dosavadní komunikační praxe,
zadávat průzkumy veřejného mínění o tom, jak je samospráva a veřejná správa vnímána (uvnitř i venku),

zajistit základní informace o znalosti a povědomí o programovém prohlášení,
identifikovat mezery ve stávající komunikační strategii,
přiřadit odpovídající nástroje a zdroje k informačním potřebám,
podávat návrhy a doporučení na systematické zlepšování komunikačních aktivit.

Skupina musí rovněž sledovat, zda je komunikační strategie v souladu s ostatními strategickými cíli, jako jsou trendy a vize rozvoje informačních technologií, strategie v oblasti
lidských zdrojů, modernizační programy apod.
S ohledem na náměty komunikační skupiny je potom vybrána nezávislá agentura, která
komunikační audit vypracuje. Audit se zaměřuje především na následující okruhy:
1. Zdroje, nákladovost – kolik peněz komunikace stojí, jsou náklady na komunikaci
sledovatelné?
Rozpočty jsou většinou vedeny velmi obecně a není možné poskytnout spolehlivá
čísla o výdajích na komunikaci v rámci samosprávy, protože neexistuje jednotná
definice komunikace a činností s ní souvisejících. Navíc způsob vedení rozpočtů
neumožňuje identifikovat výdaje za komunikaci, a to jak s ohledem na jednotlivé
odbory, tak i činnosti. Vždyť v praxi lze objevit i takové nepochopitelné skutečnosti:
publikaci vydávanou odborem zahraničních věcí proplácí odbor vnitřních věcí,
výdaje na komunikaci jsou zahrnuty v provozních nákladech – a mnohé další.
2. Klíčové cílové skupiny a personální zajištění – kdo se komunikaci v rámci úřadu
věnuje, jsou k tomu vyčleněny osoby, jak se propojují v rámci úřadu, zejména jaké
je vertikální propojení?
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3.

4.

5.

6.

Výsledky analyzovaných auditů naznačují, že samosprávě a veřejné správě se daří
sdělovat své priority veřejnosti, horší je to vůči samotným zaměstnancům úřadu.
Samospráva a veřejná správa bývá dobrá ve sdělování informací k jednotlivým aktivitám, pokud se však jedná o prezentaci komplexnějších záměrů, je situace špatná.
Plánování – existuje program a harmonogram na delší období, plánuje se komunikace uvnitř a navenek, uvažuje se o procesním řízení, které umožní prevenci problémů?
Obecný plán komunikace většinou neexistuje, samospráva a veřejná správa vyhlašují projekty na podporu komunikace, spíše však na úrovni jednotlivých oddělení.
Důležité bylo zjištění, že komunikace celku a jednotlivých oddělení se navzájem
nepodporují, a někdy jsou dokonce v rozporu. Příkladem toho může být přístup
samosprávy a veřejné správy ke stížnostem a iniciativním návrhům. Uvnitř úřadu
také neexistuje mechanizmus pro sdílení osvědčených postupů, sdružování zdrojů
nebo spolupráci na projektech. Dochází k duplicitě. Zaměstnanci jsou nedostatečně proškoleni a školení zaměřená na podporu odborných dovedností v oblasti
komunikace nejsou doceňována.
Neexistují postupy, které by napomáhaly zvládnout krizovou situaci, kdy hrozí
poškození pověsti samosprávy či úřadu.
Efektivita kampaní na zvýšení povědomí o určité službě je málokdy založena
na určitém konkrétním výzkumu, který by vytvořil odrazovou čáru pro stanovení
cílů kampaně. Doporučuje se 10 % rozpočtu na komunikaci dávat na její vyhodnocování.
Veřejná projednávání problémů
Byl zjištěn názor, že zastupiteli stačí účastnit se veřejného slyšení, být při tom. To
může být pro mnohé zastupitele důležitější než snaha naslouchat tomu, co lidé
říkají a co potřebují ,a hledat další cesty k řešení požadavků. Nesledují se neformální odezvy těchto slyšení.
Vztahy s médii
Úředníci si stěžují, že nejvíce informací se dovídají až ze sdělovacích prostředků.
Důraz na dobré vztahy s nimi, zejména s celostátními, by se neměl odrazit v nedostatečném využívání přímějších a neformálnějších způsobů komunikace (horká
linka) uvnitř úřadu i navenek.
Péče o zákazníky a interní komunikace
Centrální interní komunikace je slabá. Bývá charakterizována jako „příliš mnoho
informací, ale nedostatek komunikace“.
Je nutné sdílet dobré zkušenosti jednotlivých odborů a rozvíjet modely jejich
osvědčených postupů. To se může stát základem společného programu péče
o zákazníky (občany, podnikatele, turisty), prostřednictvím něhož se nakonec přece
podaří zavést centrální vyřizování stížností a námětů.

Jedna z oblastí, která je v případě zahraničních měst a regionů často chválena veřejností i úředníky, je propagace města či regionu navenek. To se u nás většinou říci
nedá. Zajímavé však je, že ve sledovaných územích se většinou jednalo o činnosti,
které probíhají v partnerské spolupráci s řadou místních organizací a podnikatelských subjektů, bez velkého přispění samosprávy.
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Konečným výsledkem komunikačního auditu by mělo být zhodnocení současného
stavu komunikace organizace veřejné správy s občany a návrh opatření k jeho
zlepšení, který by respektoval dvě roviny procesu. Jednak vnitřní komunikaci uvnitř
organizace veřejné správy, zejména pokud jde o sjednocení komunikačních aktivit
a dosažení vzájemné akceptovatelnosti mezi samosprávou a státní správou i mezi
jednotlivými resorty. Dále také komunikaci směrem k veřejnosti.
Realizace mezinárodního projektu Komunikující město stejně jako navazující práce
na komunikační strategii města dokazují praktické přínosy aplikace marketingu
a marketingové komunikace ve veřejné správě. Na příkladech Brna, Loštic a Zlína,
kde byly s odstupem jednoho až čtyř let opakovaně provedeny výzkumy názorů
na činnost městských institucí, lze na empirických datech doložit, že ve městech
zapojených do projektu Komunikující město se vztahy mezi radnicí a občany
zlepšily. Tím samozřejmě nechceme říci, že je to výhradně důsledkem jejich účasti
v tomto projektu. Spíše jde o to, že tyto radnice si více uvědomují význam
komunikace s občany, snaží se v této oblasti systematicky pracovat a prakticky
realizovat postupy a využívat nástroje marketingu a marketingové komunikace.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
39.1. Podle příkladu auditu komunikační strategie z Edinburghu zkuste sami
zpracovat obdobný úkol pro město (obec), kde žijete.
39.2. Na základě výsledků auditu komunikační strategie potom navrhněte konkrétní opatření ke zlepšení.
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KAPITOLA 40

Konkrétní příklady
marketingové
komunikace
s občany
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Využití integrované marketingové komunikace ve veřejné správě.
Již více než osmdesát let máme u nás v Tomáši Baťovi příklad mimořádně úspěšného podnikatele, jehož zájem a pozornost se neomezovaly pouze na prospěch
a expanzi vlastního podniku, ale naopak se s nemenší intenzitou věnoval sociálnímu a kulturnímu rozvoji celého regionu. Vždyť dokonce jeho filmová reklama měla
nezřídka výchovněvzdělávací aspekty. Jistě nebylo náhodou, že právě Tomáš Baťa
dokázal společně s architekty vedenými Janem Kotěrou vybudovat ve Zlíně chloubu
naší meziválečné architektonické a urbanistické avantgardy, která je i ve světě proslulá jako zlínská konstruktivistická škola. Jejich vizí bylo „město v zahradách“.
T. Baťa se veřejným otázkám města věnoval natolik, že dokonce od roku 1923 až
do své tragické smrti v roce 1932 zastával funkci starosty. Nepochybně tak přenášel
do veřejné správy své osvědčené, celosvětově proslulé manažerské a marketingové
postupy.
Podobný transfer manažerských a marketingových zkušeností z podnikatelské sféry
do oblasti veřejné správy lze například zaznamenat také na případu v předchozím
textu již několikrát zmiňované firmy USSPA. Působí v obci Dolní Dobrouč nedale431
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ko Ústí nad Orlicí, která čítá dva a půl tisíce obyvatel (www.dolnidobrouc.cz). V listopadu 2006 byli představitelé vedení firmy USSPA zvoleni do místního zastupitelstva. Zcela přirozeně začali využívat svých manažerských a marketingových
schopností také na dobroučské radnici. Marketingová manažerka USSPA Kateřina
Kadlecová se nejprve zaměřila na novou vizuální podobu radničních novin nazvaných Dobroučské noviny. Mají dvaadvacet stran a vycházejí pětkrát do roka.
Občanům jsou zdarma roznášeny do jejich poštovních schránek.
Kromě grafické stránky se také přešlo na recyklovaný papír, který je překvapivě
ještě o něco levnější než ten, který se používal předtím. Hlavně však vznikla nová
obsahová struktura. Má podobu ustálených rubrik, což přispívá k přehlednosti
a kontinuitě mezi jednotlivými čísly novin.

OBSAHOVÁ STRUKTURA DOBROUČSKÝCH NOVIN
Standardní obsahová struktura Doubroučských novin je tvořena následujícími patnácti
stálými rubrikami:
1. Úvodník
Redakční sloupek upozorňující na mimořádně závažná sdělení, na novinky, případně
vysvětluje změny v obsahu a zpracování.
2. Aktuálně
Aktuálně probíhající záležitosti, aktuální události, oficiální vyjádření představitelů
obce, rozhovory, výsledky voleb.
3. Zastupitelstvo a rada obce
Poslední rozhodnutí a usnesení – zápisy ze zastupitelstva obce doplněné o souvislosti
a potřebné detaily, výrazné upozornění na příští termín zastupitelstva obce, plné znění
usnesení zastupitelstva obce.
4. Projekty
Aktualizace dlouhodobě probíhajících projektů, jako jsou výstavba čističky odpadních
vod, veřejného osvětlení atd.
5. Upozornění
Termíny svozu odpadu, úhrady poplatků, rady, připomenutí, oznámení, obecní inzerce.
6. Komentáře
Názory občanů i zastupitelů k dění a rozhodnutím.
7. Firmy
Praktická sdělení, informace, články o místních firmách, zejména o službách, včetně
zdravotnických zařízeních.
8. Instituce
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Místní školská zařízení, včetně základní umělecké školy.
9. Sportovní kluby
Přehled činnosti, termíny utkání, výsledky.
10. Spolky a jiná zájmová činnost
O spolkové činnosti, akcích, včetně charity.
11. Inzerce
Mohou zadávat občané i firmy.
12. Společnost
Společenská rubrika – narození, jubilea.
13. Texty o různých tématech
O místní historii, slohové práce dětí.
14. Kultura
Kulturní akce, pozvánky, termíny přehledně uspořádané, upozornění na zajímavé akce
v okolí.
15. Závěr
Tiráž, příští vydání, uzávěrka.

Nový je rovněž vlastní styl textů. Zavedli jednodušší a stručnější „informování“ –
podávají se informace z nejrůznějších oblastí bez osobních komentářů s atraktivnějšími, novinovějšími titulky. Nově umisťují fotky z vítání občánků do rubriky
Společnost. Více se věnují filmům promítaným v obecním kinu, protože díky výraznému snížení vstupného se jeho návštěvnost mnohonásobně zvýšila. Kino tak přestalo zatěžovat obecní rozpočet a naopak začalo vydělávat.
Rovněž se změnila ročenka obce s názvem Dobroučský rok. Přináší souhrn potřebných informací pro občany a zároveň se dá pověsit na zeď jako kalendář. Občané ji
dostávají zdarma jako dárek při zaplacení poplatku za odpady.
Jak Dobroučské noviny, tak i Dobroučský rok jsou rovněž dostupné v elektronické
podobě na výše uvedené internetové adrese obce.

OBSAH DOBROUČSKÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK
Obsahovou strukturu webových stránek Dolní Dobrouče tvoří následující 23 částí:
1. Podrobnosti o historii obce včetně pověstí, informace o místních částech obce, odkaz
na mapu, stav obyvatel a také odkaz na partnerské město Rovereto.
2. Vše o chodu obecního úřadu, jednotlivých odborech a pracovnících a jejich pracovní
náplni. Kontakty na obecní úřad, pečovatelskou službu a technickou četu obce.
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3. Termíny zasedání zastupitelstva a rady obce, seznam všech zastupitelů a radních,
usnesení ze zasedání zastupitelstva a také zákon o obcích.
4. Podrobné informace o všech školských zařízeních v obci včetně zájmových kroužků
pro děti.
5. Provozní informace o knihovnách v Dolní Dobrouči, Horní Dobrouči a na Lanšperku.
6. Informace o všech místních spolcích, sdruženích a organizacích včetně kontaktů
na ně. Spolky mohou tuto rubriku využít ke své propagaci.
7. Přehled všech sportovních aktivit v obci.
8. Důležité kontakty na zdravotnická zařízení v obci, veterináře, služby, obchody a restaurace včetně otevíracích dob a také seznam firem působících v obci.
9. Přehledy a pozvánky na připravované kulturní a společenské akce.
10. Všechna čísla Dobroučských novin od roku 2007 ke stažení ve formátu pdf.
11. Průběžně doplňovaná fotogalerie plná zajímavých snímků obce a fotografií z nejrůznějších akcí.
12. Rubrika určená turistům přijíždějícím do obce obsahuje vše podstatné od mapy až
po přehled památných a významných míst v obci.
13. Čerstvé aktuality ze všech oblastí – novinky z úřadu i sportu, kultury a života v obci
vůbec.
14. Rubrika Úřední deska je totožná s úřední deskou v centru obce. Je pravidelně aktualizovaná. Vyvěšené vyhlášky, usnesení a další důležité dokumenty jsou zde v pdf náhledu.
15. Podání písemnosti na úřad bez nutnosti osobního doručení. Dokument, který má být
podán přes elektronickou podatelnu, musí ovšem obsahovat elektronický podpis.
16. Životní situace je rubrika, která ve svých jednotlivých kategoriích poskytuje návod
k řešení konkrétních situací, jako je například vyřízení žádosti o občanský průkaz, cestovní pas a další.
17. Důležité formuláře a tiskopisy žádostí potřebné k vyřízení jednotlivých záležitostí např.
na stavebním úřadě, pozemkovém a bytovém hospodářství a další. Lze si je doma
stáhnout a v klidu vyplnit.
18. Místo pro věcné dotazy. Lze se zeptat na vše o životě v obci, o vedení obce, o obecním
úřadu. Na dotazy odpoví vždy příslušný zodpovědný pracovník úřadu.
19. Užitečné odkazy na vše, co by mohlo zajímat čtenáře v obci, regionu a republice.
20. Přehled kulturních a sportovních akcí pořádaných v nejbližší době. Podrobnější informace lze získát po rozkliknutí odkazu nebo v rubrice Kalendář akcí.
21. Servis o počasí s předpovědí na nejbližší dny. Předpověď zajišťuje e-počasí.
22. Nejdůležitější odkazy na důležité instituce. Po rozkliknutí se objeví jejich oficiální
stránky se všemi potřebnými informacemi.
23. Pokud chce být občan neustále informován o novinkách v obci a všech aktualizacích
oficiálních stránek obce, stačí se zaregistrovat a potom mu bude vše automaticky zasíláno na jeho e-mailovou adresu.

Také ve veřejné správě znamená integrovaná marketingová komunikace především obsahové propojování, jak je patrné ze struktury Dobroučských
novin. Neméně podstatné je zároveň vzájemné kombinování použitých
komunikačních nástrojů. Již bylo uvedeno, že Dobroučské noviny
a Dobroučský rok jsou dostupné také na webových stránkách obce a naopak
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také o webových stránkách obce jsou informováni čtenáři Dobroučských
novin viz - DVD v části Další ilustrační materiály.
Příklad propojení nástrojů marketingové komunikace lze rovněž vidět v organizování události Dobroučské Vánoce. V roce 2007 se z prodeje adventních věnců
a cukroví, které připravily zdejší dobrovolnice a vánočních ozdob od místních dětí
získalo přes 28 tisíc Kč, které byly jako sponzorský dar věnovány tamní mateřské
škole.

Ponaučení – Více fundraisingu, méně mecenášství
Jak již bylo zmíněno v kapitole 34, na rozdíl od Dobroučských Vánoc je velice častým
nešvarem našich radnic, že si rády hrají, zejména v předvolebním období, na mecenáše
a ze svého rozpočtu vydávají přehnané částky na nejrůznější kulturní, sportovní, společenské a zábavní aktivity. Přitom by určitě v mnohých případech stačilo, kdyby podpora
těchto událostí byla spíše symbolická a hlavně nefinanční. Jak naznačil příklad z Dolní
Dobroučce, jen díky záštitě vedení města či obce bývají totiž zkušení aktivisté nejrůznějších místních neziskových organizací sami schopni si najít a oslovit podnikatele, nadace
a fondy, včetně celostátních a zahraničních. Radnice si tak nemusí hrát na štědrého donátora či sponzora, ale naopak jako dobrý hospodář může výdaje obecního rozpočtu šetřit
pro daleko potřebnější položky typu údržba chodníků a silnic, péče o osvětlení a zeleň.

Již v kapitolách 27 a 29 byly zmínky o pořádání výstav v rámci public relations. Stojí
za pozornost, že také následující příklad využití výstavy ke zvýšení zájmu občanů
Liberce o územní plán se zaměřil na stejný cílový segment jako zábavní parky typu
Disneyland nebo Legoland v kapitole 29 – na rodiče a prarodiče s malými školáky.
Navíc má v sobě typické znaky guerilla marketingu, buzz-marketingu a WOM.

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VYUŽITÍ VÝSTAVY KE ZVÝŠENÍ ZÁJMU
OBČANŮ O ÚZEMNÍ PLÁN
Na závěr kapitoly 37 je zmínka o významu, ale bohužel i malé přitažlivosti pro občany takových základních dokumentů, jaké pro místní veřejnou správu nepochybně představují rozpočet města nebo jeho územní plán. V rámci mezinárodního projektu Komunikující město
jsme se v roce 1997 pokusili zvýšit zájem obyvatel Liberce o připravovaný návrh nového
územního plánu předně výzkumem názorů občanů. Šlo o to, zmapovat jejich nápady,
na co by se měl připravovaný plán zaměřit, čemu by se měl věnovat. Zároveň byla také
vyhlášena výtvarná soutěž malých školáků, kteří namalovali, jak vidí své město. Z výkresů
vznikla jednoduchá, ale mimořádně úspěšná výstava. Proběhla přímo v budově Magistrátu
města Liberce. V historických sálech visely práce školáků zavěšené kolíčky na prádelních
šňůrách, ale byly tam také panely s předběžnými představami a návrhy architektů a urbanistů. Výstava se uskutečnila o vánočních prázdninách roku 1997. Zájem veřejnosti byl
mimořádný, neboť v době svátečního volna se rodiče, prarodiče a další příbuzní rádi přišli

435

KE0630.indd 435

21.7.2011 14:49:02

Část VI – Komunikace s občanem
podívat na radnici, kde visely výkresy jejich ratolestí. Při této příležitosti zhlédli i vystavené
panely a začali se o územní plán města více zajímat. Navíc příští rok vydala liberecká radnice z vybraných výkresů nevšední nástěnný kalendář – viz jeho titulní stránka na následujícím obr. 40-1.

Obr. 40-1: Titulní stránka nástěnného kalendáře liberecké radnice

Další ukázky z nástěnného kalendáře jsou na přiloženém DVD v části Další
ilustrační materiály.
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PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
40.1. S pomocí obr. 35-1 vysvětlete, v čem tkví základní předpoklad pro zmíněný
transfer manažerských a marketingových přístupů z podnikatelské sféry
do oblasti veřejné správy?
40. 2. V čem lze spatřovat typické znaky guerilla marketingu, buzz-marketingu
a WOM v předchozím příkladu využití výstavy ke zvýšení zájmu občanů
Liberce o územní plán?
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KAPITOLA 41

Konkrétní
ponaučení pro
komunikaci
s občany
Co je v této kapitole nejpodstatnější?
Základní rady pro tři nejčastěji užívané formy komunikace s občany – pro
osobní jednání, telefonování a písemné sdělení.

Z materiálů radnice v anglickém Yorku i ze zkušeností z našeho mezinárodního
projektu Komunikující město lze na závěr shrnout některá zobecňující doporučení,
jak používat takové základní nástroje současné komunikace s občany, jaké představuje osobní jednání a telefonická a písemná komunikace.

OSOBNÍ JEDNÁNÍ
Při osobním jednání s občany bychom se měli držet následujících zásad:
1. Občanovi, který přichází na úřad s nějakou záležitostí, se bude někdo věnovat
nejpozději do 10 minut. Nemělo by být podstatné, zda je či není úřední den,
zda jsou či nejsou úřední hodiny. Vždyť úřady veřejné správy jsou zde pro
občany. To, že jsme si stanovili úřední dny a hodiny, nemusí občan vědět.
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2. Pokud však není možné se věnovat jeho záležitosti okamžitě, vysvětlete důvody
(například nepřítomnost odpovědného pracovníka, jiný naléhavý pracovní, již
dříve naplánovaný úkol). Nabídněte nejbližší možný termín, kdy se dá záležitost projednat, aby se mohl rozhodnout, zda má čekat, případně si domluvit
schůzku na jindy.
3. Pracovníci úřadu nosí dobře viditelnou visačku se svým jménem a názvem
oddělení, v němž pracují. Při jednání s občanem jsou zdvořilí a vstřícní.
Přistupují k občanovi jako ke svému zákazníkovi, tzn. snaží se mu vyjít maximálně vstříc, v případě potřeby mu pomohou vyplnit požadované formuláře.
4. Při vlastním rozhovoru se tvařte přívětivě, aby bylo na první pohled znát, že
vás tato práce baví, že ji děláte rádi.
5. Nabídněte občanovi místo, aby se mohl posadit a v klidu projednat svůj problém.
6. Trpělivě jej vyslechněte, záležitost je pro něj důležitá, jinak by na úřad nechodil. Proto mu naznačte, že hodláte jeho problému věnovat maximální pozornost.
7. Snažte si zapamatovat jeho jméno a v průběhu rozhovoru je používejte k oslovení.
8. Hovořte běžným jazykem, vyhýbejte se odborným termínům. Poskytněte
maximum informací – proč a jak dlouho musí čekat. Pokud existuje více řešení, informujte dotyčného o všech, aby měl k dispozici dostatek informací pro
své rozhodnutí.
9. Jednání začněte tím, co můžete udělat – ne tím, co nejde. Pokud něco slíbíte,
udělejte to.
10. Napište občanovi své jméno a kontaktní informace (telefonní číslo, e-mail
atd.), jak jsou například na vizitce.
11. Buďte zdvořilí, zůstaňte klidní, mluvte pomalu a nezvyšujte hlas ani v případech, kdy se protistrana chová agresivně nebo hrubě.
12. Dejte najevo, že chápete občanovy pocity (například „Chápu, že vás to hodně
rozčiluje“).
13. Pokud však dotyčná osoba pokračuje v hrubých či agresivních projevech, máte
právo rozhovor ukončit. Předem ji však na tuto možnost upozorněte.
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TELEFONICKÝ HOVOR
Telefonování s občany by mělo dodržovat následující doporučení:
1. Vyzvánějící telefon v kanceláři zvedněte do 20 vteřin, nenechávejte jej zvonit
déle.
2. Představte se jménem, případně i názvem oddělení či odboru, aby občan věděl,
s kým hovoří, kam se dovolal.
3. Soustřeďte se na hovor, během hovoru nejezte, nekuřte, nemluvte s jinými
lidmi a nedělejte jiné věci, které by odváděly vaši pozornost.
4. Buďte ochotní a usmívejte se, je to poznat i v telefonu na vašem hlase.
5. Co je možno, vyřešte okamžitě. Nechtějte po lidech, aby přišli osobně na úřad,
když můžete záležitost vyřešit po telefonu nebo dopisem.
6. Na konci hovoru shrňte jeho obsah, co hodláte udělat a do kdy.
7. Ujistěte se, že volající zná vaše jméno a telefonní číslo. Stejně tak i vy byste měl
mít napsané jméno volajícího a během rozhovoru ho oslovovat jménem.
8. Neslibujte to, co nebudete moci splnit. Pokud slíbíte, že něco uděláte, udělejte
to okamžitě.
9. Pokud budete potřebovat s občanem mluvit ještě jednou, zeptejte se, kdy
a na jaké číslo mu můžete zavolat. Pravidlem je, že byste tak měli učinit nejpozději další pracovní den. Pokud není možno záležitost v tomto termínu vyřídit,
zavolejte a sdělte mu, proč to nelze, v čem je problém. Když voláte, vždy se nejprve ujistěte, že volaného nevyrušujete z jiné činnosti.
10. Když odcházíte z kanceláře, sdělte kolegům, kam jdete a kdy se vrátíte, a požádejte je o předání vzkazů.
11. Pokud k vyřízení žádosti potřebujete delší dobu, sdělte to volajícímu a nenechávejte ho čekat u aparátu – volajícího to stojí peníze, a je to pro něj tudíž
velmi nepříjemné.
12. Pokud kolega/kolegyně, kterým žádost volajícího přísluší, nejsou momentálně
v kanceláři, pokuste se volajícímu pomoci sami. Pokud to nelze, vysvětlete, kdy
se vrátí, nebo nabídněte vyřízení vzkazu. Vzkazy kolegům předávejte okamžitě.
13. Pokud máte jednání s jiným občanem a zvoní telefon, omluvte se přítomnému
a odpovězte na telefonát. Vysvětlete volajícímu, že máte jednání a že mu zavoláte zpátky nebo že on může zavolat vám později.
14. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete zvedat telefony, přesměrujte je na jiné
kolegy. Nepoužívejte v pracovní době záznamník. Zapněte jej až po ukončení
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pracovní doby. Zpráva pro volajícího by měla být jasná a přátelská. Zprávy ze
záznamníku vyřizujte jako první, když ráno přijdete do kanceláře.
15. Pokud telefonát nepřísluší vašemu oddělení nebo se jedná o zmýlené číslo, není
to problém volajícího, ale váš.
16. Pokud nemůžete dotaz vyřídit sami, ale víte, kdo by tak učinit mohl, vysvětlete
to volajícímu a buď ho přepojte, nebo mu nabídněte, že mu kolega zavolá zpět.
17. Nepřepojujte volajícího, pokud si nejste jistí, že jiné oddělení mu opravdu
může pomoci.
18. Vysvětlete nejprve druhému oddělení problém a ujistěte se, že jsou opravdu
schopni jej vyřídit. Spojte se zpátky s volajícím a sdělte mu jméno a telefonní
číslo osoby, na kterou ho přepojujete.

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE
Při písemné komunikaci, ať už má podobu dopisu, faxu či e-mailu, bychom měli
respektovat následující doporučení:
1. Na všechny písemné dotazy či žádosti se odpovídá maximálně do 10 pracovních dnů. U elektronické pošty (e-mail) by to mělo rychlejší, třeba i následující pracovní den.
2. V odpovědi neopomeňte uvést jméno a telefonní číslo zaměstnance, který záležitost vyřizuje.
3. Pište standardní velikostí a tvarem písma na hlavičkový papír odpovídající jednotnému vizuálnímu stylu úřadu, resp. jeho design manuálu. Tuto zásadu lze
aplikovat i u elektronické pošty, e-mailu.
4. Poskytněte veškeré vyžadované informace a také informujte o dalších krocích,
které úřad učiní, a kdy se tak stane. Nebo vysvětlete, že není možno vyžadovanou informaci poskytnout okamžitě, a udejte termín, dokdy se tak stane, nebo
objasněte, že úřad nemůže vyžadovanou službu či informaci poskytnout a proč
tomu tak je, a navrhněte, která jiná instituce či organizace by mohla pomoci.
5. Všechno, co napíšete, by mělo být pro adresáta přesné, jasné a srozumitelné.
Proto než začnete psát, důkladně si ujasněte, co vlastně chcete sdělit. Myslete
především na to, co chce vědět čitatel dopisu – nejdříve sdělte to, co chce vědět,
a teprve potom, proč tomu tak je. Odpovězte na všechny otázky z dopisu občana.
6. Poté, co jste dopis napsali, si zkontrolujte, jestli opravdu vyjadřuje to, co hodláte udělat, a to, co chcete, aby udělala druhá strana. Opravte překlepy a ujistě442

KE0630.indd 442

21.7.2011 14:49:08

Kapitola 41 – Konkrétní ponaučení pro komunikaci s občany
te se, že všechny uvedené údaje včetně telefonních čísel jsou správné. Pro jistotu ještě dejte dopis přečíst a jeho srozumitelnost posoudit některému ze svých
kolegů.
7. Při psaní dopisů nepředpokládejte adresátovu znalost a zasvěcenost v dané
problematice, ale naopak ji jasně vysvětlujte. Používejte obvyklá slova – nepoužívejte zkratky či odborné termíny. Pokud je musíte použít, vysvětlete je.
Používejte krátká slova a krátké věty. Oslovte adresáta jménem, „Vážený pane
Nováku“ je osobnější než jen obecné „Vážený pane“.
Jak už bylo uvedeno na závěr kapitoly 2, uvedená ponaučení neplatí pouze pro
komunikaci veřejné správy s občanem, ale naopak mohou být užitečná, stejně jako
celý marketing a marketingová komunikace, i při jiných příležitostech – konkrétně
v podnikání, v zaměstnání i v soukromém životě.

PRAKTICKÉ ÚKOLY
A NA DVD NAZNAČENÁ ŘEŠENÍ
41.1. I když třeba nepracujete přímo na radnici, zkuste se zlepšit v osobních jednáních se svými zákazníky. Uvědomte si, co by se pro to mělo konkrétně
udělat.
41.2. Podobně se pokuste lépe zvládat telefonický hovor. Znovu si uvědomte, co
by se pro to mělo konkrétně udělat.
41.3. A konečně si také rozmyslete jak byste se mohli zlepšit v písemné komunikaci se svými zákazníky. I tentokrát si uvědomte, co by se pro to mělo konkrétně udělat.

NA ÚŘADĚ
Pavle, neruším?
Ne. Čtu noviny.
Poslouchej, píši hlášení za loňský rok a vůbec si nemohu vzpomenout, co jsem vlastně
udělal.
Něcos přece dělat musel. Nenapsals aspoň nějakou zprávu, hlášení nebo něco takového?
Nic ve svém pracovním sešitě nemám.
Tak se zeptej šéfa.
xxx

443
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Ty seš dobrej. Jak já mám vědět, cos celý loňský rok dělal. Člověče, já nemám na starosti jenom
tebe. Vždyť si vzpomeň! Docházku jsi měl vcelku dobrou. Minimálně jsi musel napsat hlášení
o vykonané práci za předloňský rok, ne?
xxx
Tak pojď dál, ale rychle. Za pět minut mám být na poradě u tajemníka.
Soudruhu náměstku, já jsem snad za celý loňský rok nic neudělal.
No neblázni, Mirku. To přeháníš. Vždyť my tady lidi neplatíme jen tak pro nic za nic. Pusť to
z hlavy.
Ale co mám napsat do toho hlášení?
Tak si něco vymysli.
xxx
Pane vrátný, pro koho byla ta záchranka?
Pro Mirka, Lidunko. Načisto se zbláznil.
To snad ne. Vždyť ještě ráno vypadal úplně normálně.
Taky bych to do něho nikdy neřekl. Nevím, co se mu stalo. Najednou začal lítat z kanceláře
do kanceláře a všude otravoval, že prý vloni vůbec nic neudělal. Nedalo se to vydržet, tak soudruh tajemník zavolal do nemocnice a nechal ho odvézt.
To je fakt blázen! Proč o tom mluvil?
(1979)
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KAPITOLA 42

Závěrečné
opakování
Pokud jste jednotlivé kapitoly učebnice pozorně pročetli, nebo dokonce prostudovali, měli byste být schopni samostatně zodpovědět následující základní otázky
a vyřešit následující úkoly. Jejich pořadí odpovídá postupu výkladu v předchozím
textu. Navíc první ze dvojice pořadových čísel je označením příslušné kapitoly, v níž
se o uvedeném problému píše. Proto při jakýchkoli pochybnostech či nejasnostech
si lze dotyčnou pasáž snadno najít a pročíst znovu.
1.1. Popište, případně nakreslete prvky Laswellova komunikačního schématu.
1.2. Kdo je to komunikátor a kdo je komunikant? Uveďte konkrétní příklady.
1.3. Popište, případně nakreslete prvky kybernetického modelu komunikace.
1.4. Jaký je rozdíl mezi Laswellovým komunikačním schématem a kybernetickým modelem komunikace?
1.5. Uveďte a vysvětlete sedm předpokladů úspěšné a efektivní komunikace.
1.6. Čeho bychom se měli v komunikaci vyvarovat?
2.1. Proč je osobní rozhovor nejúčinnější formou komunikace a jaké jsou jeho
hlavní nevýhody?
2.2. Jaké jsou hlavní předpoklady úspěšné a efektivní osobní či telefonické komunikace?
2.3. Jaké jsou hlavní přínosy nových elektronických komunikačních přístrojů?
2.4. Jaké jsou základní trendy vývoje nových elektronických komunikačních přístrojů?
2.5. Jaké zásady bychom měli dodržovat při telefonické komunikaci s organizací?
3.1. Co to jsou sdělovací prostředky (masmédia) a v čem tkví jejich význam?
447
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3.2. Co znamená pyramidový styl zpravodajství a co to je selektivní přístup
ke zpravodajství?
3.3. Které tři hlavní aspekty působení sdělovacích prostředků jsou předmětem
jejich výzkumu?
3.4. Kdo to je názorový vůdce? Nakreslete schéma, jak působí.
3.5. Kdo to je a jak působí názorový tvůrce, ovlivňovatel?
4.1. Proč novináře zajímají především krizové situace?
4.2. Jak bychom v takové situaci měli s novináři komunikovat?
4.3. Co bychom měli v takové situaci nachystat pro tiskovou konferenci a kdo by
se jí měl zúčastnit?
4.4. Proč bychom v komunikaci s novináři neměli používat frázi „no comment“?
4.5. Uveďte hlavní doporučené zásady komunikace s novináři.
5.1. V čem spočívá rozdíl mezi pasivním a aktivním přístupem k řešení problému?
5.2. Co je podstatou problému a v čem spočívá jeho řešení?
5.3. Jakou roli hraje při řešení problému komunikace?
5.4. Proč bychom měli svoji organizaci i její nabídku prezentovat maximálně otevřeně?
5.5. Jak ovlivňují komunikaci podniku vlivy makroprostředí a mikroprostředí?
5.6. Které z těchto vazeb jsou v dnešním marketingu považovány za klíčové?
6.1. Co je to podniková identita a z čeho se skládá?
6.2. Co je to podnikový jednotný vizuální styl?
6.3. Co to je a jakou funkci v podniku plní design manuál?
6.4. Co mají společného jednotný vizuální styl a design manuál?
6.5. Co to je poslání podniku?
6.6. Co to je vize podniku?
6.7. Jaké jsou hlavní zásady tvorby nové podnikové značky?
7.1. Co to je podniková kultura a jaký má vztah k podnikové identitě?
8.1. Co to je podnikový image a jaký má vztah k podnikové identitě a kultuře?
8.2. Jak jej lze zjistit a jak jej lze měnit?
8.3. Kdo a jak vytváří image podniku?
448
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9.1. Proč bychom měli věnovat maximální pozornost spokojenosti zákazníka?
9.2. Vyjádřete zlomkem, kdo to je nespokojený, spokojený a potěšený zákazník.
9.3. Jaký je rozdíl mezi zákazníkem a spotřebitelem? Uveďte vlastní konkrétní
příklady.
10.1. Jakými stadii prochází rozhodování zákazníků?
10.2. Které faktory ovlivňují chování a rozhodování zákazníků?
10.3. Které tři základní psychologické procesy působí na chování a rozhodování
zákazníků?
10.4. Uveďte vlastní příklady vlečňákových a bumerangových zákazníků.
11.1. Proč máme poznávat zákazníka?
11.2. Jaké jsou čtyři základní zdroje informací o zákazníkovi?
11.3. Z jakých materiálů a jaké informace nám mohou poskytnout interní zdroje?
11.4. Z jakých zdrojů a jaké informace nám může poskytnout marketingové zpravodajství (monitoring)?
11.5. Co mohou nabídnout oficiální statistické údaje a v čem jsou jejich hlavní
výhody?
12.1. Jaké informace poskytuje marketingový výzkum?
12.2. Jaké praktické kroky zahrnuje marketingový výzkum?
12.3. Co by měl obsahovat projekt marketingového výzkumu?
12.4. Co to je primární a sekundární marketingový výzkum?
12.5. Co to je výzkum v terénu a výzkum od stolu?
12.6. Co to jsou harddata a co softdata? Jaké jsou výhody a nevýhody jejich praktického využití?
13.1. Jaké jsou základní techniky kvantitativního výzkumu?
13.2. Co to je osobní rozhovor a jaké jsou jeho hlavní výhody a nevýhody?
13.3. Co to je dotazník a jaké jsou jeho hlavní výhody a nevýhody?
13.4. Co to je anketa a jaké jsou její hlavní výhody a nevýhody?
13.5. Čím je charakteristické pozorování?
13.6. Čím je charakteristický experiment?
14.1. Uveďte tři základní charakteristiky kvalitativního výzkumu.
14.2. Čím jsou charakteristické hloubkové rozhovory?
449
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14.3. Čím je charakteristický skupinový rozhovor (focus group)?
14.4. Čím jsou charakteristické projektivní techniky?
14.5. Podle čeho bychom se měli rozhodovat v případech, kdy uvažujeme o provedení marketingového výzkumu?
14.6. Čím se odlišuje marketingový výzkum na zahraničních trzích?
15.1. Jak lze využít marketingový výzkum v komunikaci se zákazníkem?
15.2. Jak si lze představit vztah mezi marketingovým výzkumem a marketingovou
komunikací?
16.1. Co to konkrétně znamená „zvýšit detailnost marketingového výzkumu“?
16.2. Podle čeho bychom měli úroveň detailnosti určovat?
17.1. Co to je segmentace trhu a co rozumíme totální segmentací?
17.2. Jak lze pro segmentaci využít kategorii životní styl?
17.3. Co rozumíme rodinným životním cyklem?
18.1. Co to znamená „pokrytí trhu“?
18.2. Jaké jsou tři způsoby pokrytí trhu?
18.3. Co to je a co nám říká Ansoffova matice?
19.1. Co to je tržní pozice a jak vzniká?
20.1. Co to je marketingový mix a k čemu slouží?
20.2. Jak vypadá jeho základní, klasická podoba a o co se dále rozšiřuje?
21.1. Co všechno se v marketingu považuje za produkt?
21.2. Co je to jádro produktu?
21.3. Co je to vlastní produkt?
21.4. Co je to rozšířený produktu?
21.5. Co je to kvalita, provedení, design, značka a obal produkt?
21.6. Co je to životní cyklus produktu?
22.1. Co je to cena a čím se liší od ostatních složek marketingového mixu?
22.2. Jaké jsou nejpoužívanější cenové strategie?
22.3. Čím je specifický pohled marketingu na cenu?
22.4. Jaké jsou nejčastější způsoby určování ceny?
22.5. Jaká hlediska, jež jsme promítli do výše ceny, bychom měli zákazníkovi sdělit?
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23.1. Proč je zejména dnes distribuce tak důležitá?
23.2. Jaké čtyři hlavní aspekty zahrnuje distribuční kanál?
23.3. Jaké znáte tři základní formy distribuce?
24.1. Jaké základní informace o naší nabídce bychom měli zákazníkovi sdělit?
24.2. Co rozumíme integrovaností a komplexností marketingové komunikace?
24.3. Co znamená zkratka IMC?
24.4. Co rozumíme marketingovou komunikací v širokém smyslu slova?
24.5. Co rozumíme 3P marketingové komunikace?
25.1. Jaké jsou základní předpoklady úspěšné marketingové komunikace?
25.2. Co to je marketingová komunikace v užším smyslu slova?
25.3. Jaké jsou čtyři základní nástroje propagace?
25.4. Jaké jsou dvě základní strategie propagace?
25.5. Nakreslete schéma strategie tlaku (push).
25.6. Nakreslete schéma strategie tahu (pull).
25.7. Co to je podprahová, skrytá a podlinková komunikace se zákazníkem?
26.1. Jak lze charakterizovat reklamu? Co je pro ni nejpodstatnější?
26.2. Jaké jsou tři základní cíle, funkce reklamy?
26.3. Jaký je rozdíl mezi silnou a slabou teorií reklamy?
26.4. Podle jakých kritérií bychom měli rozhodovat o rozpočtu na reklamu?
26.5. Co je to mediaplán a z čeho vychází?
26.6. Jaké ukazatele lze při rozhodování o výběru sdělovacích prostředků využít?
26.7. Jak bychom měli při tvorbě reklamy postupovat?
26.8. Co říkají a k čemu slouží modely AIDA, AIDCA a DAGMAR?
27.1. Co je to podpora prodeje a jaké jsou její tři hlavní podoby, na koho se zaměřuje?
27.2. Co je cílem podpory prodeje?
27.3. Podpora prodeje je dnes nejúčinnějším nástrojem marketingové komunikace. Proč ji však nemůžeme používat soustavně a nahradit tak ostatní nástroje?
27.4. Jaké základní nástroje podpory prodeje lze použít u zákazníků?
27.5. Jaké základní nástroje podpory prodeje lze použít u obchodníků a prodejců?
451
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27.6. Proč bychom měli řadit veletrhy do podpory prodeje?
27.7. V čem jsou hlavní přínosy veletrhů pro komunikaci se zákazníky?
28.1. Z čeho vyplývají přednosti osobního prodeje?
28.2. Jakých nebezpečí bychom se měli při osobním prodeji vyvarovat?
28.3. Čemu se říká multilevel marketing, co je jeho podstatou?
28.4. Kam bychom kromě propagace mohli ještě v rámci marketingového mixu
osobní prodej zařadit?
29.1. Co je podstatou public relations a na jaké hlavní klíčové skupiny veřejnosti
se zaměřuje?
29.2. V čem spočívají základní odlišnosti public relations od reklamy a co naopak
mají společného?
29.3. Co rozumíme „reklamou organizace“ a čím se liší od běžné reklamy?
29.4. Které jsou hlavní nástroje public relations?
30.1. Co je podstatou sponzoringu?
30.2. Jak by se měl sponzoring odlišit od podpory prodeje?
31.1. Co je podstatou direct marketingu?
31.2. Jaké jsou podoby direct marketingu?
31.3. Jaké jsou hlavní přednosti direct marketingu?
32.1. Jaké jsou hlavní přínosy elektronického obchodu?
32.2. Jaké jsou základní komunikační nástroje Internetu?
32.3. Vysvětlete podstatu a výhody marketingové komunikace přes mobilní telefon.
32.4. Z čeho pramení podstata WOM?
32.5. Jak lze využít buzz-marketing a virální marketing?
32.6. Co to je guerilla marketing?
33.1. Jak lze chápat komunikaci prodavače se zákazníkem?
33.2. Jaké zásady by měla respektovat komunikace se zákazníkem ve službách?
34.1. Co je podstatou marketingového přístupu ve veřejné správě?
34.2. Jak konkrétně vypadá marketingová komunikace ve veřejné správě?
34.3. Které z nástrojů marketingové komunikace a proč mají v komunikaci veřejné
správy největší význam?
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35.1. Jak vypadá produkt z hlediska marketingu ve veřejné správě?
35.2. Jak konkrétně vypadá rozšířený produkt ve veřejné správě?
35.3. Jak vypadá spolupráce a komunikace při rozvoji místa?
35.4. Jak vypadá marketingový mix v případě veřejné správy?
35.5. Co se zde konkrétně rozumí produktem, cenou, distribucí, propagací a lidmi?
36.1. Jaké jsou informační potřeby občana?
36.2. A jaké jsou potřeby veřejné správy?
36.3. Jak vypadá marketingové řízení ve veřejné správě a jaké potřebuje informace?
37.1. Jaké jsou hlavní poznatky a přínosy mezinárodního projektu Komunikující
město?
37.2. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi činností radnic v Anglii a v naší zemi?
38.1. Jak souvisí problematika jednotného vizuálního stylu v našich městech
s projektem Komunikující město?
38.2. V čem je příkladný jednotný vizuální styl města Zlína?
38.3. Jak lze jednotný vizuální styl konkrétně využít v komunikaci úřadu s občanem?
39.1. Z čeho by měla komunikační strategie města vycházet a čemu by měla sloužit?
39.2. Jak bychom měli při zpracování komunikační strategie města postupovat?
39.3. V čem spočívá komunikační audit a jaké jsou jeho hlavní přínosy?
40.1. Jak lze chápat IMC ve veřejné správě?
40.2. Uveďte konkrétní příklady využití IMC ve veřejné správě.
41.1. Jaké zásady bychom měli dodržovat při osobním jednání s občanem
na úřadě?
41.2. Jak by měl probíhat telefonický hovor na úřadě?
41.3. Jak by měla vypadat písemná komunikace úřadu s občanem?
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KAPITOLA 43

Vybrané pojmy
anglicko-české
marketingové
komunikace
Marketingová komunikace má stejně jako celý marketing své více než stoleté
kořeny za oceánem. Její celosvětovou komunikační „latinou“ je tedy zcela právem
angličtina, resp. „američtina“. Proto jsem mimo jiné s využitím publikace
Clemente, M. N.: Slovník marketingu, 2004, vybral přes 200 základních pojmů,
jež jsou přehledně seřazeny podle abecedy. Pokud patří k běžně používaným a
vysvětleným v předchozích kapitolách, spokojil jsem se pouze s jejich překladem
či spíše používáním v češtině. V ostatních případech je rovněž stručně přiblížen i
jejich obsahový význam. Navíc jsou na přiloženém DVD ve třetí části Výslovnost
vybraných anglicko-českých pojmů marketingové komunikace přečteny rodilým
mluvčím. Právě jejich auditivní podoba by měla být pro čtenáře nezanedbatelným
přínosem.

account executive (manager) – account manažer
Zaměstnanec reklamní, public relations nebo marketingové agentury zodpovědný
za obsluhu jednoho či více klientů (accounts). Funguje jako prostředník mezi agenturou a klientem. Koordinuje veškeré činnosti pro něj.
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Část VI – Komunikace s občanem
action device – akční nástroj
Direct-mailová zásilka, která příjemce aktivně „zapojuje“ do procesu obdržení marketingového sdělení. Takovým prostředkem může být například stírací kartička,
která naznačuje, že se stal výhercem soutěže. Nebo může jít o nalepení známek či
kousků skládačky na vstupní formulář, opravňující k získání výhry či dárku zdarma.
Cílem akčních nástrojů je zvýšit počet odpovědí na direct-mailové aktivity. Vyšší
zapojení čtenáře napomáhá vyššímu počtu odpovědí.
action program – akční program
Jiný termín pro marketingový plán. Jde o dokument, který obsahuje podrobnosti
o strategii a aktivitách, jimiž chce společnost zajistit marketing jednoho či více produktů. Akční plán uvádí konkrétní cíle (např. zvýšit prodej na určitém geograficky
vymezeném trhu) a termíny, v nichž mají být dosaženy. Obvykle vymezuje i zodpovědnosti: kdo ze společnosti či jejích agentur bude koordinovat konkrétní činnosti
související s plánováním nebo programem. Součástí je také kalendář obsahující
data, kdy mají být splněny určité dílčí úkoly.
A.D.R.M.P. (Automatic Dialing and Recorded Message Player) – automatický
přístroj pro vytáčení a přehrávání připravené nabídky
Elektronický přístroj používaný v outbound, aktivním telemarketingu. Automaticky
vytáčí čísla zákazníků a v případě, že někdo zdvihne sluchátko, aktivuje předem
nahranou nabídku. Umožňuje objednat produkt zanecháním vzkazu na záznamníku, případně se stisknutím určité číselné kombinace spojit s prodejním zástupcem.
advertising campaign – reklamní kampaň
advertising effectiveness – účinnost reklamy
advertising manager – manažer reklamy
Manažer zodpovědný za naplňování reklamní strategie své firmy. Komunikuje
za firmu s reklamní agenturou.
advertising objectives – cíle reklamy
Určují, čeho má reklama nebo reklamní kampaň v daném časovém období dosáhnout. Může jít o zvýšení prodeje, zvýšení povědomí o produktu nebo změnu image
značky.
advertising-to-sales ratio – poměr reklama/prodej (obrat)
advertorial – placený článek
Placený text, který je sice označen jako inzerce, ale vysázen jako běžný redakční
materiál, zpráva. Placené články jsou v novinách či časopisech někdy obsahově provázány s tématem daného čísla či s některým ze zařazených článků.
agency commission – agenturní provize
Příjem, který reklamní agentura obdrží za nákupy prostoru v médiích (v televizi,
rozhlase, novinách, časopisech a na venkovních reklamních plochách) pro svého
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Kapitola 43 – Vybrané pojmy anglicko-české marketingové komunikace
zákazníka. Například zakoupí v ceně 50 tisíc korun stránku na inzerát, za kterou jí
časopis účtuje pouze 42,5 tisíc – tedy s rabatem 15 %. Ovšem agentura fakturuje
zákazníkovi plnou maloobchodní cenu ve výši 50 tisíc korun, čímž získá provizi 7,5
tisíce.
A.I.D.A. model (attention, interest, desire, action) – model AIDA (pozornost,
zájem, touha, jednání)
arrears – dodatečné výtisky
Výtisky periodické publikace doručené čtenářům zdarma, například proto, že jim
už vypršelo předplatné. Zasílají se především proto, aby vydavatel mohl splnit
v propagačních materiálech proklamovaný počet výtisků, který představuje záruku
inzerentům ohledně průměrného čistého prodaného nákladu periodika. Dalším
důvodem, proč vydavatelé rozesílají časopisy zdarma, je přimět čtenáře k získání či
obnovení předplatného.
art director – výtvarný ředitel
Vedoucí grafik v reklamní agentuře, který zodpovídá za výtvarné zpracování veškerých reklamních materiálů. Obvykle vede tým grafiků a koordinuje spolupráci
s externími grafiky, fotografy a dalšími, kteří se podílejí na návrhu komunikačních
materiálů. V organizační hierarchii agentury je zpravidla podřízený kreativnímu
řediteli.
audience profile – profil publika
audience share – podíl publika
audimeter – audimetr
Přístroj na měření sledovanosti televize v domácnostech. Zaznamenává momentálně zapnuté stanice, přepínání mezi nimi a délku časového intervalu věnovaného
pořadu. Viz také peoplemetr.
back-to-back – back-to-back
Vysílání dvou reklamních spotů téhož inzerenta v závěsu hned po sobě. Takové
nákupy reklam obvykle volí společnosti nabízející produkty, které jsou navzájem
podobné nebo spolu nějak souvisejí (například reklama na šampon následovaná
spotem na lak na vlasy). Reklamy typu back-to-back někdy záměrně propagují tentýž produkt, obvykle jde o dva kratší patnáctisekundové spoty.
bar code – čárový kód
Grafická značka složená z paralelních čar různé šířky, kterou lze „číst“ pomocí
optických skenovacích zařízení.
bonus pack – zvýhodněné balení (se vzorkem zdarma)
Zvýhodněné balení produktu obsahující větší množství (dva produkty, větší obsah),
zákazník však platí pouze za normální balení (jeden produkt).
bookends – bookends
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Část VI – Komunikace s občanem
Dva patnáctisekundové televizní spoty na tentýž produkt, které jsou odděleny
několika reklamami jiných zadavatelů. Jedná se o „dvoudílný seriál“, kdy například
v prvním reklamním spotu mluví žena o tom, že ji bolí hlava, a plánuje, že si vezme
lék proti bolesti. Ve druhém, vysílaném po třech jiných reklamách, se objeví znovu,
aby oznámila, že se jí ulevilo.
branding – tvorba značky
broadcast media – vysílací média
business-to-business (B2B) advertising – reklama mezi firmami
Je navržená tak, aby zasáhla lidi zodpovědné za rozhodování ve firmách, tedy
nákupčí, profesionální uživatele a další, kteří nakupují produkty a služby související s jejich podnikáním.
business-to-customer (B2C) advertising – reklama zaměřená na zákazníka
buying incentive – pobídka, povzbuzení k nákupu
buzz-marketing – buzz-marketing
call planning – plánování telemarketingových volání, telefonických hovorů
campaign – kampaň
Série propagačních sdělení se společným tématem, která jsou zveřejněna během
určeného časového období.
car card – reklama ve veřejných dopravních prostředcích
cause-related marketing (C.R.M.) – marketing související se společenským problémem, kauzou
celebrity endorsement – podpora celebritou/osobností
Využití celebrit v reklamě jako opinion formerů, opinion makerů k doporučení
inzerovaného produktu.
cinema advertising – reklama v kině
circular, flier – leták
Forma tištěné reklamy k podpoře prodeje nebo zvláštních nabídek. Letáky jsou jednostránkové listy s velkými ilustracemi a výraznými nápisy. Bývají spotřebitelům
doručovány poštou, rozdávány v prodejnách. Vkládají se také do direct-mailových
zásilek.
circulation – náklad, oběh
click-through – prokliknutí
clipping service – výstřižková služba
Monitoring masových médií pro zákazníky, kteří chtějí sledovat množství a typ
mediálního prostoru, jehož se jim dostává. Službu obvykle provozují zejména firmy
public relations, případně vlastní firemní oddělení, které shromažďuje výstřižky z
médií. Cílem je vyčíslit publicitu pro zhodnocení aktivit PR (obvykle se počítá
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Kapitola 43 – Vybrané pojmy anglicko-české marketingové komunikace
počet výstřižků nebo délka textu), ale také přehledně sledovat názory veřejnosti na
různá témata.
commercial – reklamní spot
Inzerát vysílaný v televizi či rozhlase.
commercial time – reklamní čas
Objem času na vysílacích stanicích, který lze prodat zadavatelům reklamy.
communication channels – komunikační kanály
communication mix – komunikační mix
comparative advertising – srovnávací reklama
competition – konkurence
competitive advantage – konkurenční výhoda
competitive strategy – konkurenční strategie
concentrated marketing – koncentrovaný marketing
consumer – spotřebitel
content analysis – obsahová analýza
contests and sweepstakes – soutěže a slosování
continuity programs – dlouhodobé věrnostní programy
copyright – autorské právo
Právní ochrana pro díla autorů, spisovatelů a hudebníků, znemožňující jejich volné
kopírování, přetiskování nebo prodej bez příslušného svolení. Inzeráty a reklamní
spoty bývají někdy chráněny autorskými právy.
copywriting – psaní reklamního textu
corporate culture – podniková kultura
corporate communication – podniková komunikace
corporate identity – podniková identita
corporate image – podnikový image
corporate social responsibility (C.S.R.) – podniková sociální zodpovědnost
corporate strategy – podniková strategie
coupons – kupony
cost per thousand (C.P.T.) – náklady na tisíc jednotek publika, oslovených (cost
per thousand – CPT)
creative director – kreativní ředitel
Manažer reklamní agentury, který řídí kreativní oddělení agentury. Zodpovídá za
vývoj reklamní zakázky.
customer – zákazník
customer database – databáze zákazníků
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Část VI – Komunikace s občanem
Počítačový systém obsahující přehledné informace o nákupech, nákupním chování
a reakcích zákazníků na nabídky.
customer orientation – orientace na zákazníka
customer profile – zákaznický profil
customer satisfaction – spokojenost zákazníka
customized marketing – individualizovaný marketing
Produkt odpovídá jedinečným požadavkům každého zákazníka. V kapitole 17 byl
označen za totální segmentaci.
D.A.G.M.A.R. (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results)
– DAGMAR (Definování cílů inzerce pro měření jejích výsledků)
R. Coley chtěl, aby cíle reklamy ústily do jasně vymezených a měřitelných výsledků.
Navíc by účinnost inzerce měla být vyhodnocena na základě dosažení specifických
komunikačních účinků – nikoliv pouze podle prodeje. Viz kapitolu 26.
day-after recall (D.A.R.) – vybavení den po zveřejnění
Test efektivity inzerce, v němž jsou zákazníci dotazováni, kolik si pamatují o specifickém inzerátu nebo reklamě den poté, co byly zveřejněny.
database marketing – databázový marketing
Využívání dat uložených v počítači o základních charakteristikách zákazníků a
jejich nákupním chování při následných marketingových aktivitách.
dealer loader – podpora prodeje u prodejce
deceptive advertising – klamavá reklama
demand-based pricing – stanovení ceny na základě poptávky
demarketing – demarketing
Postupy používané pro snížení poptávky a spotřeby.
depth interview – hloubkový rozhovor
differentiated marketing – diferencovaný marketing
direct marketing – přímý marketing
e-business – e-business
e-commerce – e-obchod (elektronický obchod)
Effie Award – cena Effie
Cena, kterou uděluje reklamním společnostem a jejich klientům pobočka Americké
marketingové asociace v New Yorku. Viz kapitolu 26.
end-user – koncový uživatel
event marketing – marketing využívající organizovaných událostí
exclusive distribution – výhradní (exkluzivní) distribuce
eye camera – oční kamera
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Mechanické zařízení používané v marketingovém průzkumu pro pozorování a
měření pohybu očí u čtenářů inzerátu.
face-to-face selling – prodej face-to-face, z očí do očí
Jiný termín pro osobní prodej.
factor analysis – faktorová analýza
free samples – vzorky zdarma
frequency – četnost (frekvence)
Četnost, s níž se reklama během vymezeného časového úseku vysílá, objevuje.
fund raising – navyšování fondu, získávání prostředků, zejména finančních
galvanometer – galvanometr
Laboratorní testovací přístroj, používaný k vyhodnocení účinnosti reklamy. Měří
pocení dlaní respondenta.
generic products – generické produkty, bez značky
geographic segmentation – geografická segmentace
gift close – nabídka s dárkem
gross rating point (G.R.P.) – GRP (gross rating point)
Ukazatel počtu publika (televizních diváků nebo rozhlasových posluchačů) oslovených sdělovacími prostředky. Počítá se násobením celkového dosahu médií a frekvence opakování. Viz kapitolu 26.
guerilla marketing – guerilla marketing
harddata – harddata
headline – titulek
horizontal diversification – horizontální diverzifikace
house agency – firemní reklamní služba
Velké společnosti mohou založit vlastní firemní agentury, aby ušetřily za provize
placené médiím a aby měly naprostou kontrolu nad svou reklamou.
house-to-house selling – prodej od domu k domu, podomní prodej
house organ – závodní, podnikový časopis
illustration – ilustrace
Tištěný vizuální prvek reklamy. Obsahují fotografie, originální umělecké práce,
kreslené vtipy nebo diagramy.
image advertising – imageová reklama
impulse buy – impulsivní nákup
in-bound telemarketing – pasivní telemarketing
Podoba direct-marketingu umožňující zákazníkům telefonovat (dotazy, objednávky) do podniku bezplatně.
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incentives – podněty, povzbuzení
Příkladem podnětů podpory prodeje jsou slevy na zboží velkoobchodníkům nebo
maloobchodníkům, speciální ceny či dovolená pro pracovníky prodeje.
indoor advertising – vnitřní reklama (v obchodě)
innovation – inovace
in-pack advertising – přibalená reklama
integrated marketing communication – integrovaná marketingová komunikace
intensive distribution – intenzivní distribuce
jingle – znělka
label – etiketa
layout – nákres
Hrubý návrh tištěné reklamy nebo reklamního letáku. Ukazuje, jak bude konečný
výtisk reklamy vypadat.
local media – místní média
logistics – logistika
logo – logo
market coverage – pokrytí trhu
marketing – marketing
marketing audit – marketingový audit
Cílem auditu je odhalit problémy a navrhnout zlepšení činnosti. Viz kapitolu 39.
marketing budget – marketingový rozpočet
marketing information system (M.I.S.) – marketingový informační systém (MIS)
marketing management – marketingové řízení
marketing mix – marketingový mix
marketing myopia – marketingová krátkozrakost
Společnost je zahleděna na vlastnosti produktu místo na naplnění, uspokojení
potřeb zákazníka.
marketing planning – marketingové plánování
marketing research – marketingový výzkum
marketing strategy – marketingová strategie
mass media – masmédia, hromadné sdělovací prostředky
media buy – nákup prostoru v médiích
media buyer – nákupčí prostoru v médiích
Pracovník reklamní nebo mediální agentury, který koordinuje nákup reklamního
prostoru a času.
media plan – mediální plán
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media planner – plánovač médií
Výkonný pracovník reklamní agentury, který kontroluje a vybírá reklamní média, v
nichž by mohl zákazník inzerovat.
media planning – plánování nasazení reklamy v médiích
media research – výzkum médií
merchandising – merchandising
Zviditelnění produktu v obchodech a zvýšení jeho přístupnosti cílovým zákazníkům.
multichannel marketing system – marketingový systém vícekanálové distribuce
multimedia – multimédia
news release – tiskové prohlášení
niche marketing – marketing zaměřený na výklenky (mezery) trhu
non-profit marketing – marketing pro neziskový sektor
on-pack premium – přibalená prémie, bezplatný dárek
opinion leader – názorový vůdce
opportunity-to-see (O.T.S.) – příležitost k vidění
out-bound telemarketing – aktivní (ven směřující) telemarketing
Podoba direct-marketingu kontaktující zákazníky telefonem. V pojetí aktivního,
ven směřujícího telemarketingu prodejci sami volají zákazníkům a oslovují je s
nabídkou. Někdy využívají vysoce automatizovaných postupů, včetně automatického vytáčení a přehrání nahrané zprávy. Viz A.D.R.M.P.
outdoor advertising – venkovní reklama
package insert – balíčková vložka
Jako balíčková vložka může být použit například katalog zboží.
paid circulation – placený odběr periodika
panel research – panelový výzkum
pass-along circulation – neplatící („vedlejší“) čtenáři prodávaného periodika
penetration pricing – zaváděcí cena
penetration strategies – penetrační strategie
piggyback – piggyback
Termín vysílacích médií pro dvě reklamy stejného inzerenta, které se objeví jedna
po druhé. Spoty jsou obvykle pro odlišné, ale komplementární (doplňkové) výrobky. Piggybackové spoty jsou také označovány jako reklamy „back-to-back“.
personal interview – osobní interview, rozhovor
personal selling – osobní prodej
peoplemeter – peoplemetr
pitch letter – nabídkový dopis
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planning – plánování
point-of-purchase (P-O-P) – propagace v místě nákupu
point-of-sale – prodejní místo
Synonymum k propagaci v místě nákupu (point-of-purchase), vztahující se k promočním displejům umístěným u maloobchodníků. Pojem prodejní místo se používá spíše u displejů umístěných blízko pokladen, které mají podporovat zejména
impulsivní nákup.
political marketing – politický marketing
positioning – vymezení pozice
press release – tisková zpráva
price leader – cenový vůdce
pricing – cenová tvorba, tvorba ceny
price sensitive – cenová citlivost
price skimming – cenové „sbírání smetany“
prime time – prime time
Televizní časové období (ve vysílání) s nejvyšší sledovaností.
print media – tisková média
product placement – umístění produktu
promotion – propagace
public affairs – veřejné záležitosti
public marketing – marketing pro veřejný sektor
public opinion research – výzkum veřejného mínění
public relations agency – agentura pro public relations
public service advertising – reklama veřejných služeb
Sociálně orientovaná reklama určená k prospěchu společnosti nebo obecného
veřejného blaha.
questionnaire – dotazník
random digit dialing – náhodné vytáčení čísel
random sampling – náhodný vzorek
ratings – sledovanost
reach – dosah, zásah
Ukazatel velikosti publika u vysílacích médií. Udává celkový počet lidí, kteří budou
vystaveni vysílání nebo programu média.
readership – počet čtenářů
Celkový počet osob, které čtou dané periodikum. Zahrnuje lidi platící za publikaci
(placený oběh – paid circulation) stejně jako ty, kteří ji vidí jinými způsoby (vedlejší oběh – pass-along circulation).
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Kapitola 43 – Vybrané pojmy anglicko-české marketingové komunikace
rebates – rabaty
refunds – vrácení peněz
release date – datum vydání
Termín povoleného zveřejnění zprávy v médiích.
reminder advertising – připomínací reklama
reply envelope – odpovědní obálka
Odpovědní zásilka, která se zašle zpět adresátovi (firmě, jež ji vydala) bez poštovních nákladů pro odesílatele. Používá se jak u nabídky, zejména direct-mailové, tak
při vracení vyplněného dotazníku v marketingovém výzkumu.
sales contest – prodejní soutěž
Vnitrofiremní soutěž prodejců o dary, peníze či dovolenou.
sales promotion – podpora prodeje
sales representative – prodejní (obchodní) zástupce
sampling – tvorba vzorků, vzorky
scatter plan – plán nasazení reklamy v médiích
Pojem mediálního plánování týkající se nákupu reklamy v různých časech a médiích. Scatter plan umožňuje inzerentovi zasáhnout široké spektrum publika (čtenářů
apod.) oproti soustředění reklamy do jednoho média.
share of market – podíl na trhu
shopping center – nákupní centrum (shopping centrum)
social marketing – sociální marketing
softdata – softdata
special events – organizování speciálních událostí
storyboard – storyboard
Série kreseb znázorňující sekvence vizuálních prvků (scének) televizní reklamy,
doprovázené textem reklamy.
subliminal advertising – podvědomá, podprahová reklama
supplement – příloha
Tištěná část novin ve formě časopisu, přidávaná k novinám do oběhu.
supply and demand – nabídka a poptávka
target audience – cílové publikum
Segment populace, na který je zacílena reklama či jiná marketingová komunikace.
trademark – ochranná známka (trademark)
two for the price of one – dva za cenu jednoho
undifferentiated marketing – nediferencovaný marketing
values – hodnoty
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Část VI – Komunikace s občanem
viral marketing – virální marketing
word-of-mouth (WOM) – ústní pošta, ústní sdělení
zip code analysis – analýza poštovních směrovacích čísel
Technika hodnocení úspěšnosti direct-marketingu v různých geografických oblastech, založená na sledování poštovních směrovacích číslech došlých odpovědí.
Firma se může následně koncentrovat na oblasti, které vykázaly nejvyšší míru prodejní odezvy, a vyhnout se regionům s nižšími počty odpovědí. Analýza poštovních
směrovacích čísel je založena na předpokladu, že lidé žijící ve stejné geografické
oblasti (například bohaté rezidenční čtvrti) mají tendenci vykazovat podobné vzory
nákupního chování.
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Závěr
O prospěšnosti, ba přímo nezbytnosti marketingové komunikace se zákazníkem
i s občanem snad již není nejmenších pochyb. V předchozím textu byla poskytnuta
řadu faktů a poznatků stejně jako konkrétních příkladů a návodů, jak takovou
komunikaci v praxi dělat a hlavně dále vylepšovat. Že by to tak mohlo a mělo jít, je
tedy snad naprosto zjevné.
Hlavní pozornost byla soustředěna na to, co bychom pro zlepšení marketingové
komunikace mohli učinit my jako aktivní, iniciativní komunikátoři – producenti
(výrobci) a distributoři (obchodníci). Dnešní éra rozvoje komunikačních a informačních technologií nám v tomto směru mnohé usnadňuje. Pokroky v elektrotechnice neustále rozšiřují možnosti komunikace a budoucí perspektivy se zdají v tomto
ohledu téměř nepředstavitelné. Ale nakonec jako ve všem i zde hlavně závisí na člověku, na každém z nás, co a jak z těchto čím dál dokonalejších nástrojů dokážeme
využít v každodenní praxi.
Nezapomínejme však, že právě v reálném životě je mnohé dáno také samotnými
komunikanty – adresáty našeho sdělení (zákazníky a občany). Představa, že se
s každým dokážeme snadno stoprocentně shodnout a domluvit, je idealistická
a naivní. Již stará lidová moudrost praví, „že není člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem“. Určitě každý z nás má mezi svými zákazníky i občany takové, kteří nevědí,
co chtějí, nedokáží jasně říct, o co jim jde, problematice nerozumí, ale přitom jim
není nic vhod, zkouší nás přechytračit, chovají se hrubě až přímo sprostě, mění
dohody, a případně dokonce ani za odebrané produkty řádně nezaplatí. Zde se již
maximální snaha o komunikaci degraduje na podbízení se, a tím i ztrátu základní
lidské důstojnosti, na kterou má každý z nás nezadatelné právo. Nemá smysl pokračovat v komunikaci se zákazníkem či občanem za každou cenu. Všechno má své
meze, svou míru slušnosti, kterou musí respektovat obě strany.
A právě zde ještě zůstává práce víc než dost. Vždyť minulá desetiletí v nás vypěstovala způsoby chování a jednání, které nemají naprosto nic společného s principy
respektování základních lidských práv, demokracie a tržní ekonomiky, v níž
i zákazník nebo občan, má-li být naším pánem, musí být také na patřičné úrovni –
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Závěr
jednat zdvořile a kultivovaně, uvědomit si, že má také jisté povinnosti (dodržovat
podmínky nákupu, uhradit částku za odebrané zboží či služby, dodržovat zákony
a vyhlášky). V tomto směru nás tedy ještě čeká hodně změn. Je dobré o nich vědět
a připravit se na ně, ale hlavně je třeba s nimi začít, což musí nejprve každý sám
u sebe a postupně k tomu vést i druhé, včetně zákazníků a občanů.
Jsme pod tlakem tržního prostředí. Nemůžeme se tedy obejít bez marketingového
respektování významu potřeb a přání zákazníků a občanů. Jenže bychom tuto skutečnost neměli chápat jako zjednodušený, deterministický a černobíle vnímaný
kategorický imperativ typu „buď, anebo“, tedy: buď se podřídíme zákazníkům
a občanům, nebo nic.
Předně i tato situace je vícestupňová – od absolutního podvolení se diktátu zákazníků (občanů) přes kompromisní prosazení vlastní představy respektující i stanoviska zákazníků (občanů) až po nekompromisní seberealizaci. Přitom také posledním, nekompromisním způsobem lze dosáhnout na dnešních trzích světového
úspěchu, jak dokazuje příklad walkmanů firmy Sony (viz kapitola 14). Mohou si ho
však dovolit spíše výjimečně silné firmy a jedinci. Je poměrně riskantní a nemusí se
vůbec vyplatit.
Naopak podrobení se zákazníkům (občanům) zaručuje relativně rychlý komerční
úspěch, resp. volební vítězství. Jenomže nic není zadarmo. Ani úspěch na trhu.
Jednak je otázka, jak dlouho a jak rychle se dokážeme přizpůsobovat vrtkavým
choutkám zákazníků (občanů). Dřív nebo později musíme zákonitě shledat, že jsme
jim zcela vydáni na milost a nemilost. Postupně nás mohou poptávkou po něčem,
co přesahuje naše kapacity a možnosti, zatlačit až k jakémusi marketingovému
harakiri, kdy úspěch na trhu se zároveň stane vlastní záhubou. Je vcelku jedno, zda
to bude v důsledku nerespektování ekonomických, ekologických, etických či jiných
vyšších principů a zákonů.
Jak už víme z historie marketingu, v posledních desetiletích se při rozhodování
o tom, zda a nakolik se přizpůsobit potřebám a přáním zákazníků (občanů), stále
zřetelněji berou v potaz hodnoty nadřazené pouhému úspěchu na trhu. Stačí
namátkou připomenout v předchozích kapitolách často zdůrazňovaná ekologická,
etická, zdravotnická, kulturní, vzdělanostní, náboženská a další hlediska sociálního
marketingu.
Chceme-li zákazníky či občany přesvědčit o výhodnosti své nabídky, tedy konkrétně o potřebnosti našeho produktu, o přiměřenosti jeho ceny, o správnosti jeho distribuce a o vhodnosti jeho propagace, musíme být o těchto kvalitách nejprve sami
přesvědčeni. Teprve potom má smysl je marketingově komunikovat. To je však
sotva možné za situace, kdy pouze poslušně plníme přání a požadavky zákazníků
a občanů. V rámci tradičně chápáného marketingu se totiž staráme pouze o to, aby468
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Závěr
chom jim nabídli to, co chtějí. Ale jako odpovědní manažeři bychom měli být
schopni rozvažovat o oprávněnosti těchto požadavků trhu s hlubšími znalostmi,
v širších souvislostech a v dlouhodobějších perspektivách, tedy uvážlivě rozhodovat, zda a nakolik se necháme ovládnout svůdným pozlátkem trhu. Je dobré vědět
o potřebách a požadavcích zákazníků i občanů co nejvíce, ale není nutné jim automaticky a slepě podléhat. V rámci koncepce sociálního marketingu jim naopak
raději sdělme, co lepšího (úspornějšího, zdravějšího, ohleduplnějšího, ekologičtějšího) by mohli mít.
Platí to dokonce i v případě veřejné správy, kdy je zákazníkem každý občan.
I v těchto, a možná právě v těchto případech je jasné, že náležitě odborně kvalifikovaný úředník musí zákonitě vědět o širších souvislostech nároků občanů mnohem
víc než běžný občan. Úředník, případně politik, má k dispozici více informací
o zákonech a vyhláškách, které se k dané problematice vztahují, zná vize, strategie,
programy a plány rozvoje daného místa, ví o jeho poslání. Proto by ani úředník či
politik neměli rozhodovat pouze podle přání občanů a voličů. Se znalostí konkrétní
situace by měli být schopni posoudit, co je v daných podmínkách nejvhodnější, a to
potom dokázat náležitě sdělit a vysvětlit.
Teoretických základů marketingové komunikace, ale hlavně praktických ponaučení, konkrétních rad a příkladů snad již bylo uvedeno dost na to, aby bylo zřejmé, jak
vypadá a z čeho vychází současná komunikace se zákazníky. Zejména na jednotlivých ukázkách bylo vidět, že v praxi se téměř automaticky využívá současně hned
několik nástrojů a postupů. Jejich vzájemné kombinování by však mělo být natolik
promyšlené a namixované, aby se navzájem ve své účelnosti a účinnosti na zákazníky doplňovaly a hlavně posilovaly. V tom lze vidět podstatu integrované marketingové komunikace.
Na mnoha konkrétních příkladech bylo rovněž jasně patrné, že současná úspěšná
integrovaná marketingová komunikaci se opírá hlavně o účinnější a méně nákladné
podlinkové nástroje, především o public relations, podporu prodeje, direct marketing, osobní prodej a elektronické nástroje, jako jse Internet či mobilní telefony. Je
tudíž docela snadno realizovatelná a využitelná i malými, začínajícími firmami,
stejně jako v oblasti neziskového sektoru, konkrétně v oblasti veřejné správy.
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Pojmy, v jejichž
používání se často
chybuje
V závěrečném malém slovníčku je stručně vysvětleno několik základních výchozích
pojmů. Jedná se především o ekonomické termíny, někdy dvojice podobných slov,
jejichž obsahový rozdíl nebývá dostatečně zřejmý, takže se navzájem pletou
a zaměňují: například ekonomie a ekonomika, povědomí a podvědomí, potřeba
a požadavek, propagace a propaganda atd.
Vysvětlení ostatních odborných pojmů, zejména z marketingu a marketingové
komunikace, je již uvedeno ve vlastním textu knihy. Čtenář je snadno najde pomocí
odkazů v navazujícím věcném rejstříku.
Ekonomie – věda zabývající se hospodářskými aspekty života společnosti.
Ekonomika – konkrétní oblast (prostorová, geografická, jako je stát nebo region,
případně také úsek či odvětví, jako je průmysl, doprava apod.), v níž se realizují hospodářské procesy.
Inovace – změna, technické zdokonalení produktu nebo jeho výroby.
Komunikace – v nejobecnějším významu se při jednosměrné komunikaci jedná
o zveřejnění, sdělení určitého podnětu (idea, informace, hmotný výtvor, přírodní úkaz apod.): při dvousměrné komunikaci je to také reakce na toto zveřejnění, sdělení.
Kybernetika – vědní obor zabývající se kvantitativními zákonitostmi řízení, sdělování a komunikace v samoregulujících systémech. K jeho vzniku v roce 1948
přispěl zejména americký matematik N. Wiener.
Marketing – koncepce vycházející ze znalosti trhu (zákazníků a konkurence) a využívající těchto znalostí při vypracování vlastních řídicích nástrojů (například
marketingový mix) a postupů (například segmentace trhu) k dosažení cílů
(například úspěch) organizace na trhu.
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Pojmy, v jejichž používání se často chybuje
Nabídka – výsledek aktivit producentů a distributorů zboží a služeb určených
ke směně na trhu.
Peoplemetry (TV-metry) – elektronická zařízení měřící čas (dobu) příjmu určité
televizní stanice s případným nastavením identifikačních charakteristik přijímající jednotky (například počet členů přítomných v domácnosti, počet osob
přítomných před televizní obrazovkou apod.). Naměřené údaje se následně
on-line přenášejí ke statistickému počítačovému zpracování.
Podvědomí – část lidské psychiky, v níž jsou umístěny (odsunuty) vnímané, avšak
subjektem neuvědomované, často nežádoucí vjemy.
Poptávka – projev potřeby a zájmu zákazníka o určitý produkt, zájem o jeho
směnu, požadavek na specifický produkt podložený schopností a ochotou jej
zakoupit.
Propagace – marketingová komunikace, jejímž cílem je rozšířit znalosti, změnit
myšlení a hlavně nákupní chování zákazníků a veřejnosti.
Propaganda – systematické šíření (především sdělovacími prostředky) často demagogických idejí a jednostranných názorů (zejména světonázorových, náboženských a politických) a účelové, zavádějící přesvědčování veřejnosti o jejich
jedinečnosti, správnosti a pravdivosti.
Potřeba – pociťovaný stav nedostatku některého základního uspokojení.
Povědomí – to, co je známé, o čem se veřejně mluví a píše například ve sdělovacích
prostředcích.
Požadavek – potřeba, kterou chceme uspokojit.
Trh – v obecném smyslu ekonomické prostředí (mechanizmus, systém) vzájemného působení nabídky a poptávky. Místo, kde se organizace (firma) setkává se
svými konkurenty a zákazníky.
Veřejná správa – koordinuje a řídí rozvoj konkrétního místa, území. Staví na vzájemné spolupráci samosprávy (volení politici – zastupitelé, poslanci) a správy
(úředníci, administrativa). Odlišuje se podle úrovně, velikosti místa, území.
Na mikroúrovni zahrnuje obce a města, na mezoúrovni kraje či regiony
a na makroúrovni státní či nadstátní útvary.
Zákazník – jednotlivec nebo skupina (domácnost, organizace), kterému/které je
určena nabídka, již si případně zakoupí.
Zboží – produkty určené ke směně, k prodeji.
Zisk – rozdíl mezi výnosy a náklady.
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Rejstřík firem
A
A. W. 333
Adidas 339, 340
Aldi 201

Centrum Vikingů 387
Citroën 35, 197
Classic Coke 137
Clio 77, 264

ALPS 72

Coca-Cola 1387, 138, 198, 199, 250,
323

Amway Corporation 302

Compaq Computer 289

Anheuser – Busch 265, 323

Concord 323

Apple 198, 244

Connex 285, 286, 348, 358

Asociace reklamních agentur 417

COYCO 117, 119, 120

Audi 338

Creative Designs 200

B

CzechInvest 419

Bafta 72, 196, 431
Beatles 198, 244
Beaujolais 35, 207–209, 253, 237, 336

CzechPoint 397
CzechTourism 419
CzechTrade 419

Bellinda 154

Č

BMW 197, 338, 342

Česká centrála cestovního ruchu 418

Bridgestone 324

Česká lékařská komora 193

British Airways 71

Český statistický úřad 108, 113, 118, 120,
395

BVV 57, 62, 63, 77, 78, 289, 290, 341

C

ČEZ 72, 319, 364

Cadbury 200

D

Carrefour 201, 369, 370–372

Dacia 186

Centrum rozvoje malého podnikání
České republiky 66

Daimler-Benz 49, 342
Daimler-Chrysler 342
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Rejstřík firem
Datart 94, 248
Datové schránky 397
Dell Computer 49, 289
Deutsche Bank 342
Dolní Dobrouč 380, 431, 433-435
Domino’s Pizza 224–226
Dopravní podnik města Brna 145, 151

H
Harley-Davidson 192, 193, 201
Hasbro 200
Henkel 77
Hewlett-Packard 58
Honda 71, 192
Husqvarna 174, 175

E

Hypernova 94, 248, 283

EDOO 127, 153–155, 157, 158

Ch

Electrolux 174, 248, 302
Elektro World 94, 248
Elite 154
Ericsson 49
Euronova, a.s. 368
EUROSTAT 108, 109
Evona 154
Evropská asociace reklamních agentur
(EAAA) 258

Chanel 199
Chrysler 49

I
IBM 49, 199, 289, 342
IBM Česká republika 342
IKEA 36, 101, 178–182, 184–186, 190,
195, 196, 359
Intel 289

F

Interbrand 199, 200

Fabia 77, 80

J

Family Frost 57

Johnson&Johnson 58, 319

Fiat Punto 80
Ford Motor 324

K

Ford 49, 324

KLEFFMANN a partner CR 141

Freeport 248, 310, 311, 314

K-mart 223, 224

G

Kofroň Production & Consulting 85,
311

Genesis 70
GfK 103, 104, 108, 129
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Rejstřík firem

L

N

Landor 65

Nadační fond Dětský čin roku 319

LEGO 334, 335

Nagaya Castle 213

LEGOLAND 334–336, 435

Nebíčko 59, 365

Levi’s 126, 154

Nescafé 198, 284

Lowe GGK Praha 273

Nestlé 252

M

New Coke 137
Nike 200, 340

Magistrát města Liberce 401, 410

Nissan 49, 186

Magistrát města Vídně 396, 405

NIVEA 101

Magnum 36, 252, 253, 359

Nokia 49

Marks&Spencer 201
Marlboro 174, 197

O

Mars 210

Octavia 80

Matsushita 72

Olympia 283

Mattel 200
McDonald 101, 179, 198, 200, 201,
209

P
Panasonic 72

Mercedes-Benz 338, 339

Pardubický kraj 343

Messe Düsseldorf 62, 63

Pepsi-Cola 65, 101

Město Litomyšl 343

Persil 77, 200

Městská část Brno-Bystrc 416, 417,
423

Peugeot 35

Metro 94, 248
Microsoft 165, 199, 289, 316
Ministerstvo kultury
České republiky 343

Plzeňský Prazdroj 171, 310, 326
Portál veřejné správy 396, 397
Procter & Gamble 200
Puma 340

Ministerstvo zahraničí 419
Motorola 49, 58, 199
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R

T

Rada pro reklamu 260

Tatra 332

Red Bull 248, 310-312, 314

Tesco 94, 201, 248, 283

Renault 35, 49, 77, 186

TV Nova 57, 273

Römerquelle 171-173, 175, 253

U

S

Unilever 77, 200, 252

SAB 265

US Open 339, 340

Sainsburry 201

USSPA 67, 332, 356, 357, 431, 432

Samův klub 224
Shell 199

V

Side2 420

Vikingské muzeum 387

Siemens-Alstrom 343

Vinium Velké Pavlovice 208

Sony 58, 136, 138, 165, 191, 468

Virgin Atlantic Airways 70, 71, 74,
226

Soukromá vysoká škola ekonomická
(SVŠE) Znojmo 84, 94

Vitana 170, 278

Spar 201

Volkswagen 163, 198

Spolana 308

Volvo 49

Ster Century 331

Vysoká škola chemicko-technologická
193

Starobrno 202-205, 263, 264, 270,
272-274, 277

Večerníček 57

Student Agency 73

Veselá kavárna 318, 355, 364

Svatomartinské víno 193, 207-209,
253, 327, 336

W

Š
Škoda Auto 77, 197
Škoda 80, 81, 170, 197, 198, 332

Wal-Mart 58, 200, 223, 224, 341, 369
Western Electric 285
Whirpool 279, 282, 294

Z
Západomoravské muzeum v Třebíči 334
Zepter 294, 302
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Rejstřík jmenný
Andelem J. Van 302

Christiansen Godtfred Kirk 334

Barnum Phineas Taylor 255

Christiansen Kjeld Kirk 334

Baťa Tomáš 72, 431

Christiansen Ole Kirk 334

Berelson B. 33, 52

Ivester Douglas 323

Berlusconi Silvio 343

Jančura Radim 73, 74

Blair Tony 343

Hammer Jan 57

Borden N. H. 189

Levinson J. C. 14

Branson Richard 70, 71, 73, 74, 107,
193, 226

Gutenberg Johann 31

Burkhard Gedeon 269, 270
Colley R. 272
Collins Phil 70
Coulthard David 312, 314
Craxi Bettino 343
Davidsonová Carolyn 200
Drucker Peter F. 91
Epstein B. 244
Evansová Janet 201
Flores Alberto 343
Frost Raymond 61, 88, 161
Gabin Jean 35, 207
Haloun Karl 420
Hingisová Martina 339
Chernatony de leslie 200, 277

Kadlecová Kateřina 67, 356, 432
Knight Phil 200
Koetzier Wouter 252
Kotěra Jan 431
Kohl Helmut 342
Kotler Philip 190, 227, 353, 374
Královna Beatrix 419
Kubík Luděk 420
Kurnikovová Anna 339
Simon Ladislav 57
Lasswell H. D. 18
Lazarsfeld P. F. 34, 35, 78, 359
Lewis S. E. 270
Mackay Graham 265
Machek Tomáš 413
Mayo Elton 285
477

KE0630.indd 477

21.7.2011 14:49:10

Resjtřík jmenný
McQuail D. 32

Ramess II 196

Mikeš Zdeněk 13, 276

Rujbrová Alexandra 66

Monaghan Tom 224, 226

Schumacher Michael 339

Morita Akio 58, 136

Straussová Judy 61

Nielsen A. C. 108

Vosem R. De 302

Pavarotti L. 269

Walton Sam 223

Pavlov I.P. 257

Wehle J.H. 257

Pelé 269, 270

Wiener Norbert 17, 471

Plessis du Erik 171, 196, 227, 270

Žáry Ivan 327

Prerrier Raymond 199
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Rejstřík věcný
4E 229
AC 229
3P marketingové komunikace 229,
231, 451
4P 99, 189, 190
3D-reklama 288, 294

Business-to-business (B2B) 94, 163,
214, 302, 458
Business-to-customer (B2C) 94, 458
buzz-marketing 6, 36, 256, 260, 299,
313, 314, 358, 435, 437, 452, 458

C
Cause related marketing (CRM) 316,
318, 319, 340, 374, 457

A
Adresář redakcí 38
Agregovaná segmentace 164
AIDA 255, 270, 321, 451, 457
AIDCA 255, 270, 321, 451
Anketa 73, 121, 125-127, 314, 380,
402, 449
Ansoffova matice 95, 177-179, 209,
450

CAPI 127
CASI 127
CATI 127
CAWI 127
CD 28, 291, 297, 327, 424
Cena (price) 189
Cenový mix 190
Cílová skupina (stakeholders) 272, 422

Audit komunikační strategie 426

Cílový segment 114, 229, 269, 288,
318, 435

B

Corporate social responsibility (CSR)
316-319, 340, 459

Baťovská cena 211, 218, 220

CPT 249, 264, 266, 270, 301, 459

Bezplatné zboží 284

Customer relationship management
(CRM) 316

Billboard 155, 172, 247–250, 259, 265,
266, 273, 277, 289, 290, 297, 299,
345, 364, 365, 371, 380, 421

D

Bumerangový efekt 103

DAGMAR 255, 272, 321, 451, 460
Darovací cena 215
479
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Rejstřík věcný
Databázový marketing 303, 347, 460
Design manuálu 55-57, 59, 67, 288,
417, 442

Elektronická pošta (e-mail) 27, 57,
271, 314, 355, 357, 424, 434, 442
Empirický výzkum 115

Design 99, 185, 192, 195, 203, 212,
217, 288, 384, 413, 450

Etická otázka 121, 286

Desk research 116, 119

Etiketa 193, 194, 202-205, 274, 275,
281, 462

Diferencovaný marketing 170, 466
Direct marketing adresný 348
Direct marketing neadresný 348
Direct marketing 80, 126, 229, 230,
238, 246, 248, 251, 287, 288, 296,
302, 314, 336, 347, 348, 350, 380,
460
Direct response marketing 347
Distribuce 12, 51, 99, 145, 162, 189,
190, 217, 221-223, 225, 242, 246,
256, 302, 353, 370, 383, 451
Distribuční mix 190
Diverzifikace 178, 179, 181
Dodavatel 51, 58, 67, 81, 92, 94, 95,
107, 154, 179, 214, 224, 233, 234,
286, 291, 370

Etický kodex 287, 395

Events (organizování událostí) 293,
294, 299, 300, 310
Exkluzivní (výhradní) distribuce 223
Experiment 113, 115, 121, 128, 129,
159, 213, 250, 257

F
Faksimile (fax) 27
Faktorová analýza 164, 461
Faktura 56, 57
Faktory ovlivňující chování a rozhodování zákazníka 97, 100
Field research 116, 120
Filantropický marketing 316

Dopis 19, 64, 235, 332, 336, 348, 442,
443

Firemní barvy 56

Dotazník 123, 127, 135, 159, 449, 464

Firemní obálka 56

Dotazování 26, 72, 84, 107, 113, 116,
118, 121, 123, 127-129, 131, 135,
137, 140, 147, 173, 209, 303, 400

Firemní oděv 56

Dvoustupňový model komunikace 34,
35

E

Firemní hlavičkový papír 56

Firemní vlajka 56
Firemní vozidla 56
Fixní náklad 211
Fundraising 316, 382, 435
Funkční a emoční užitek 198

Efektivní komunikace 21, 186
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Rejstřík věcný

G
Guerilla marketing 238, 300, 313, 314,
364, 435, 461

H
Harddata 82, 104, 107, 109, 111, 118,
119, 129, 131, 137, 145, 147, 167,
170, 461
Hloubkový rozhovor 134, 292, 460
Hodnota 169, 181, 199, 200, 207, 216,
217, 220, 233, 250, 263, 288, 386,
395
Hodnotová orientace 111, 164, 167,
309

I
Identita organizace (firmy) 55, 83, 288

Integrovaná marketingová komunikace
(IMC – Integrated marketing communication) 434
Intelektuální kapitál 481
Intenzivní distribuce 223
Internet 28, 32, 73, 88, 161, 165, 168,
214, 226, 251, 296, 353, 356-359,
376, 397, 469
Internetové stránky 57, 83, 424
Interní zdroj firmy 105
Inzerát 260, 266, 271, 277, 282, 283,
290, 297, 309, 320, 323, 350, 381,
382, 457, 459-461

J
Jádro produktu 191, 193
Jednotné oblečení pracovníků 57

Ilustrační fotografie 326

Jednotný vizuální styl 57, 59, 184, 195,
277, 326, 356, 384, 390, 413, 416,
417, 424

Image produktu 75, 76, 87, 93

Jingle 57, 198, 364, 462

Identita 55, 69, 72, 83, 85, 379, 427

Image 11, 44, 61, 72, 73, 75-88, 93,
102, 173, 186, 203, 207, 213, 219,
223, 241, 248, 253, 256, 261, 272,
274, 288, 292, 293, 301, 308-310,
318, 320, 337, 339, 369, 379, 380,
382, 427, 448, 456

K
Kanál (prostředek komunikace) 18,
21, 105, 248, 358, 422, 423, 459
Kartuše 196

Incentivní turistika 285

Knihtisk 31, 255

Informace o konkurenci 107

Kódování 18, 19, 24

Informace

Komunikace krizová 38, 42, 321

Informační a komunikační technologie
(ICT) 314

Komunikace se zákazníkem 11, 12, 48,
79, 111, 115, 126, 143-145, 162, 182,
185, 211, 215, 218, 224, 228, 229,
233, 241, 242, 250, 257, 288, 290,

Informační dálnice 28
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Rejstřík věcný
309, 353, 354, 356, 357, 361, 362,
365, 372, 376, 467
Komunikační audit 428

Kvalita 82, 86, 99, 102, 150, 154, 170,
174, 193, 199, 217, 319, 361, 376,
393

Komunikační dovednost 425

Kvalitativní primární údaje 120

Komunikant 18-20, 24, 27, 34, 362,
467

Kvalitativní výzkum 133, 135, 140, 141

Komunikátor 18-20, 24, 27, 83, 427,
447, 467

Kybernetický model komunikace 17,
18, 379

Komunikující město 77, 268, 269,
333, 358, 381, 385, 386, 398-401,
409-411, 417, 421, 430, 435, 439,
453,

Kybernetika 17, 471

Koncentrovaný marketing 177, 220,
459
Konkurence 37, 49, 51, 61, 72, 79, 107,
111, 139, 162, 174, 178, 179, 185,
196, 198, 206, 212, 213, 217, 265,
271, 275, 280, 284, 290, 291, 297,
320, 366, 369,¨372, 459
Kontinuální marketingový výzkum
117
Konzumní orientace 167
Konzumní způsob života 167
Kooperativní reklama 243, 284
Krizová situace 42, 307, 321-323, 429
Krizový komunikační manuál 321
Kultura 69, 193, 218, 223, 318, 379,
427
Kupní sleva 284
Kupon 270, 271, 281, 283, 287, 350,
354
Kupující 93, 94, 97, 128, 167, 199, 219,
255, 260, 357

Kvantitativní primární údaje 120

L
Lasswellovo komunikační schéma 18
Lazarsfeldův model dvoustupňové
komunikace 35, 77
Lidé (people) 190, 384
Lobybing (lobbování) 316
Lobby 315
Logotyp 195, 197

M
Makroprostředí 45, 49, 50, 145, 242,
448
Maloobchodní prodejna 361
Management 193, 316, 394
Marketingová komunikace (public relations) 79, 229
Marketingová zpráva 107
Marketingové zpravodajství 107
Marketingový informační systém (MIS)
143
Marketingový mix 99, 102, 189, 190,
384, 462
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Rejstřík věcný
Marketingový přístup 95, 179, 330,
386
Marketingový rámec 173
Marketingový výzkum 78, 109, 111,
112, 114, 120, 138, 139, 141, 143145, 156, 159, 250, 462

Náklady 27, 57, 73, 111, 113, 114, 117,
119, 123, 135, 139, 158, 174, 177,
195, 199, 206, 211-214, 216, 219,
232, 238, 251, 261, 264, 269-271,
294, 296, 300, 353, 370, 384, 428
Navštívenka zaměstnance 56

Marketingový zprostředkovatel 51

Názorový vůdce 34, 35, 463

Matematická teorie komunikace 18

Nediferencovaný marketing 177

Mediální strategie 255, 260

Nepružná (neelastická) poptávka 212

Mediaplán 249, 255, 261

Nespokojený zákazník 92, 105

Megamarketing 190

Neuromarketing 255, 257

Merchandising 284, 463

O

Mikroprostředí 45, 49-51
Místní obyvatelé (občané) 54, 78, 248,
308, 339, 380
Místo – distribuce (place) 189

Obal (packaging) 99, 192, 201, 202,
268, 269, 327
Občanské charty 395

Mítink 27, 425

Obchodní (maloobchodní) značka
198, 201, 343

Mobilní telefon 73, 101, 177, 314, 354359, 364, 452, 469

Obchodní organizace 279

Model chování a rozhodování zákazníka 97

Obchodní personál 279
Obchodní seznam 284

Monitoring 330, 425

Obratová sleva 384

Monotematický výzkum 135

Obsahová analýza 33, 140, 459

Multilevel marketing 301, 302, 452

Odbytový (distribuční) kanál 221

Multimédia 28, 463

Odměna za věrnost 283

N

Oficiální statistický údaj 105, 108,
118, 449

Nabídka 25, 48, 82, 83, 99, 137, 162,
163, 169, 170, 174, 177, 207, 218,
221, 228, 232-234, 253, 267, 287,
308, 330, 347, 355, 358,
Náklady na tisíc oslovených (CPT –
cost per thousand) 264

Omnibusové šetření 135
Operacionalizace 112, 144
Oslovení zákazníka 232, 233, 262, 270
Osobní jednání s občany 439
Osobní kontakt 112, 296, 303
483

KE0630.indd 483

21.7.2011 14:49:11

Rejstřík věcný
Osobní prodej 222, 229, 238, 242, 246,
248, 251, 296, 301-303, 305, 315,
380

Podnikové tiskoviny 57, 309

Osobní rozhovor 25, 29, 121, 159, 401,
447, 449

Podpora prodeje 229, 238, 245, 246,
249-251, 277, 279, 280, 284, 286288, 305, 311, 335, 460

OTS – opportunity-to-see = příležitost
k vidění 249, 266

Podnikové značky 56, 63, 65, 66, 198,
200

Pohlednice 268, 269, 314

Označení vozového parku 57, 413

Pokles 78, 165, 167, 206, 258, 287

P

Pokrytí trhu 162, 174, 177, 223, 462

Padělání značky 196
Panel prodejny 117
PAPI 127

Polytematický výzkum 135
POP – point-of-purchase = okamžik
nákupu 267

Peoplemetr 130, 132, 457, 463, 472

Poptávka 106, 154, 162, 171, 192, 212,
214, 217, 246, 465, 472

Písemná komunikace 29, 439, 442

Poslání podniku 57-59

Pivní lokální patriotismus 170, 171

Poslání 37, 46, 55, 57-59, 61, 63, 64,
84, 86, 106, 241, 264, 333, 341, 469

Plány 61, 386, 391, 395, 408, 469
Plátce 93
Podíl oslovených GRP (gross rating
points) 263
Podlinková (below the link) komunikační aktivita 251, 311

Potěšený zákazník 91, 93
Potřeba 217, 310, 471, 472
Pozorování 22, 106, 113, 128, 129,
136, 140, 153, 157-159, 461
Prémie 283, 463

Podnik (firma, organizace) 54, 61, 63,
69, 77-79, 97, 213, 243, 300, 309,
318

Press relations 33, 150, 251, 310, 330,
331

Podniková architektura 56

Primární marketingový výzkum 120

Podniková identita 54-57, 60, 61, 72,
184, 448

Primární údaj 116, 120

Podniková komunikace 54, 79, 242,
379, 459
Podniková kultura 54, 61, 69, 459
Podniková reputace 81
Podniková vize 59

Prezenční listina 294, 330

Proces marketingového výzkumu 112
Prodavač 280-282, 284, 286, 287, 361,
365, 366
Produkt 12, 18, 51, 76, 99, 107, 131,
133, 141, 154, 162, 171-174, 184,
189-193, 195, 199, 201, 202, 206,
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Rejstřík věcný
211, 214-221, 224, 231, 233-235,
241-243, 250, 253, 256-258, 260,
264, 268, 270-272, 280, 283, 284,
288, 289, 301-303, 310, 353, 366,
384, 392

Sponzoring ve sportu 339
Sponzorování politických stran 337,
342
Spotřebitel 12, 93, 392, 459

Produktový mix 190

Spotřebitelský barometr 108

Produktové značky 200

Spotřebitelský panel 117

Projekt komunikující město 381, 385,
386, 400, 401, 410, 411, 417, 421,
430, 435

Stěžující zákazník 48, 95

Projektivní technika 135
Pronikání na trh 178
Propagace (promotion) 11, 51, 65,
136, 186, 189, 206, 222, 225, 231,
232, 241-243, 245, 246, 252, 259,
272, 288, 289, 294, 302, 308, 316,
337, 350, 384, 429, 472
Propagační (komunikační) mix 190
Prostředek (kanál) komunikace 18, 21,
105, 248, 358, 422, 423, 459
Prosvětlené vitríny (city light) 266

Strategie 65, 114, 115, 171, 178, 202,
211, 217, 218, 220, 221, 223-225,
230, 233, 241, 243-247, 255-257,
260, 273, 274, 279, 297, 380, 386,
390-392, 395, 403, 421-424, 426428, 430
Strategie tahu (pull-strategie) 224,
243, 244, 451
Strategie tlaku (push-strategie) 243,
244, 451

Š
Šum 18, 19, 27

Provedení produktu 195

T

Provedení 99, 192, 195, 198, 209, 217,
221, 297, 384

Telefonické dotazování 121, 123, 127

Pružná (elastická) poptávka 212

Telefonování s občany 441

Předmět komunikace 18, 422, 423

Telefonování 26, 27, 29, 439
Telegraf 27

R

Telekonference 28

Reklamní dárkové předměty 57, 256

Telemarketing (inbound) pasivní 349

S
Sociální sítě 314
Sociální význam 201

Telemarketing (outbound) aktivní 350
Televize 28, 32, 130-132, 159, 216,
251, 259, 302, 322, 345, 357
Tisk 31, 104, 128, 203, 246, 299, 357,
370
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Rejstřík věcný
Tisková konference 328, 329

Vývoj produktu 206

Tisková zpráva 150, 324-326, 330, 464

Výzkum image 77, 78

Totální segmentace trhu 163, 195

Význam pro spotřebitele 173

Tržní pozice 162, 185, 186, 380

U
Učící se organizace 47
Uvedení na trh 206
Územní plán 293, 392, 409, 435
Uživatel 93, 94, 131, 168, 174, 190,
214, 222, 234, 235

W
Webové stránky (World Wide Web)
56, 355, 356
WOM 77, 92, 98, 182, 215, 253, 256,
269, 287, 296, 358,426, 435
Word – of – mouth 36

Z

V

Zasedání 27, 434

Variabilní náklad 211

Záznamový arch 127

Veletrh, prezentace a výstava 288

Zdravější životní styl 168, 469

Veletržní cena 291

Zdroj 36, 126, 289

Venkovní reklama 225, 246, 248, 265267, 289, 364, 370

Zkoumaný soubor 115

Veřejná správa 54, 193, 376, 379, 384,
387, 391, 392, 428, 429

Zpětná vazba 18, 45, 48, 403

Veřejnost

Zralost 206, 215, 271, 283

Videofon 26

Zvuková stránka 57, 198

Virální marketing 256, 269, 358, 452,
466

Ž

Virgin 70, 71, 74, 193
Vize 59, 61, 84, 86, 241, 391, 392, 395,
428

Značka (logo) 56, 265, 384
Zpráva (sdělení) 18

Životní cyklus produktu 191, 206
Životní styl (life style) 99, 164-166,
168, 169, 201, 272

Vlastní produkt 179, 191, 193, 258,
384
Vlečňákový efekt 103
Vnitřní reklama 267, 462
Vymezení tržní pozice 162
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Další knihy z nabídky nakladatelství Computer Press

KE0403

504 stran / 1590 Kč

KE0517

128 stran / 247 Kč

Kenneth E. Clow, Donald Baack

Miroslav Foret

Reklama, propagace a marketingová
komunikace

Marketingový průzkum
Poznáváme svoje zákazníky

Kniha je určena studentům ekonomického zaměření, kteří se chtějí dozvědět co nejvíc informací
o reklamě, propagaci a marketingové komunikaci. Naleznete zde např. tato témata:
firemní image, řízení značky, nákupní chování, podpora
prodeje, analýza propagačních příležitostí, reklama,
integrovaný marketing, způsoby hodnocení marketingových programů.
Na konci každé kapitoly jsou materiály na procvičení
probíraných koncepcí.

KE0609

328 stran / 499 Kč

Zapomeňte na to, že marketingový
výzkum je pouhé vymýšlení otázek
a nahodilé rozdávání dotazníků.
Nechte se zasvětit do jednotlivých
nástrojů (technik) a postupů marketingového výzkumu,
a naučte se posuzovat vhodnost jejich praktického využití. Kniha je určena všem, kteří chtějí být poučenými
zadavateli marketingového výzkumu, případně dokonce realizátory jednoduchého průzkumu.

KE0475

336 stran / 499 Kč

Vojtěch Černý

Jay Conrad Levinson

Rétorika pro obchodníky i běžný život
+ DVD

Guerilla marketing

Titul je určen pro ty, pro které je
vysvětlování a přesvědčování denním chlebem – obchodníky, ale
také manažery, učitele, politiky ad.
Nabídne jim ucelený kurz, jehož úkolem je vylepšit
vystupování, mluvu, ale především argumentaci. Projde
nejčastější námitky a poradí, jak se na ně co nejlépe
připravit a jak je v praxi zvládnout.
Součástí knihy je i DVD – video lekce vás zasvětí do tajů
řeči těla, v jazykovém koutku si zopakujete zásady bezvadné výslovnosti i správného přednesu, osvojíte si jazykové vazby, které v obchodě nenásilně fungují. Projdete
si i typické situace jak při jednání, tak i v běžném životě,
s tipy a doporučeními, jak je možné je řešit.

Guerilla marketing je termín zpopularizovaný Jayem C. Levinsonem;
jeho kniha kterou nyní poprvé uvítáme na českém trhu, vyšla poprvé
již v roce 1982. Levinson definoval
touto nálepkou označené aktivity jako nekonvenční
cesty k oslovení potenciálních zákazníků realizované
s nízkými rozpočty, jejichž výsledkem je, že člověk
věnuje kampani svou pozornost, aniž by si byl primárně
vědom, že jde o propagaci.
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Ron Finklestein

Jan Cézar

49 marketingových tajemství
Pro zaručené zvýšení prodeje

I zázrak potřebuje reklamu
Pestrý průvodce světem reklamní
a marketingové komunikace

Kniha nabízí to, po čem touží každý
vlastník společnosti – osvědčené
marketingové taktiky, které fungují
a lze je poměrně snadno zavést
do praxe. Dozvíte se je od ostřílených podnikatelů, kteří
se ke svému jmění vypracovali od nuly. Témata zahrnují
vše od strategického plánování až po rady, jak ulovit
„velkou rybu“ (velkého zákazníka) nebo jak využít talk-show k růstu vaší společnosti.
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Monika Grasseová, Radek Dubec,
David Řehák

Analýza podniku v rukou manažera
33 nejpoužívanějších metod strategického
řízení
Publikace objasní základní pojmy
a nejznámější modely: např. Balanced Scorecard nebo
řízení rizik. Nabízí desítky praktických nástrojů jako
PESTLE analýzu, metodu delfskou, analýzu konkurence
v odvětví, participativní metody, analýzy zainteresovaných stran, metody pro analýzu vnitřního prostředí
- např. pro tvorby námětů, pro analýzu problémů, GAP,
analýzu rizik, benchmarking, sebehodnocení výkonnosti, procesní analýzu ad

Autor se zabývá komunikačním
poradenstvím a strategickým
plánováním kampaní pro významné značky působící
na českém trhu. Kniha představuje historii a podstatu
jednotlivých oborů reklamní komunikace, jejich nástroje, techniky a strategie, a zároveň provokuje k inovaci
pohledů na jejich užití. Kniha obsahuje řadu barevných
fotografií, ilustrací, citátů, odkazů a doporučení pro
další profesní rozvoj čtenáře.
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Milton D. Rosenau

Řízení projektů
Vytvoření projektu se všemi požadovanými náležitostmi není jen
otázkou výrobních aktivit, ale
obecně předpokladem úspěšného
podnikání i podmínkou nutnou
pro získání domácích či zahraničních investic. Proto
je nezbytné předložit projekt ve standardním tvaru.
Publikace vám poskytne všechny nezbytné informace
týkající se jak sestavení, tak řízení projektu.

Všechny tyto a mnohé další zajímavé publikace si můžete objednat u zásilkové služby našeho vydavatelství, nebo je žádejte u vašeho knihkupce.
Zásilková služba pro ČR: Computer Press Brno, Holandská 3, 639 00 Brno, tel.: 800 555 513, e-mail: distribuce@cpress.cz
Zásilková služba pro SR: Computer Press Bratislava, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 (2) 4445 2048,
e-mail:distribucia@cpress.sk
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