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Outdoor Marketing 

Outdoor marketing – pojem 

Klíčová slova: outdoor, marketing, historie, reklama, trendy

Pojem 

Co je Outdoor? Outdoor je spojení anglických slov out (venku) a door (dveře), volně 

přeložené – za dveřmi. Marketing je činnost, orientovaná na zákazníka, komunikaci, 

jeho vztah k firmě, na orientaci produktů a služeb takovým způsobem, 

aby se maximalizovala hodnota vnímaná zákazníkem. Marketing je také firma 

orientovaná na zákazníka, je to také to, když je zákazník spokojený a zároveň 

to je propagace produktů a služeb vhodnými nástroji. Outdoor marketing je velmi 

účinný nástroj k propagaci firmy. Zahrnuje reklamní nosiče, které jsou umístěny 

ve venkovních prostorách. 

Historie 

Outdoorová reklama patří mezi nejstarší reklamy vůbec. Za jednoduché projevy 

této propagace lze považovat vývěsní štítky, nápisy a sdělení vyryté na hliněné destičky 

či do skal. Zrod reklamy je spojován se vznikem obchodu a peněžních vztahů. Reklama 

byla nástrojem, jak uspět v konkurenci. Přerod v reklamě způsobil vynález knihtisku 

v 15. století. Od 18. století vznikaly první reklamní agentury, zejména ve Velké Británii, 

a v 19. století s rozvojem veřejné dopravy byly nositelem reklamy dopravní prostředky. 

V USA vznikaly billboardy (polepy, cedule, reklamní plochy na budovách). 

Venkovní reklama tvoří podstatnou část současného reklamního trhu. Z pohledu 

kreativity a možností provedení je velice variabilní. Formáty venkovní reklamy 

jsou různorodé. Rozlišujeme 3 základní skupiny médií: 

1. standardní média (billboardy, bigboardy, vitríny, big-upy, city-lighty, backlighty, 

indoor – kina, školy, restaurace, pošty, ostatní – plakátování, zastávky, navigační 

tabule), 

2. velkoplošná média (super sites, megaboardy, štíty, plachty, vodojemy a další), 

3. speciálně umístěná média (letiště, veřejná doprava, supermarkety). Mezi další 

netradiční mediální typy reklam patří nosiče a letáky přímo v obchodech, 

zábavních a obchodních centrech, bazénech a dalších zařízeních. Výhodou 

těchto reklam je, že jsou schopné zasáhnout člověka při aktivitě jemu příjemné 

(fitcentra) nebo při aktivitě denního života (úřady, škola). 
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Moderní Outdoor marketing 

S trendy moderního marketingu se můžeme setkávat na veletrhu Reklama, Polygraf 

v Praze, který se pořádá již od roku 1993. Ovšem další směřování reklamy ovlivňují 

různá právní omezení. Můžeme je rozdělit na hlavní dvě skupiny: omezení ekologická 

a omezení reklamy v pravém slova smyslu. 

Ekologická omezení se týkají zejména používaných materiálů a výrobních technologií, 

především tiskových inkoustů. Stále více jsou používány plastové materiály bez obsahu 

těžkých kovů, velký rozvoj zaznamenaly bannery bez obsahu PVC. Nahrazovány 

jsou snadněji recyklovatelnými materiály, v určité míře rovněž textiliemi na bavlněné, 

polyesterové nebo polyamidové bázi. Zvyšuje se zájem o papíry s certifikací (mají doklad 

o původu z udržitelně obhospodařovaných lesů). Dále je zájem o používání recyklované 

papírové vlákniny pro výrobu desek, které pomalu vytlačují desky z plastu. 

Druhou skupinou právních omezení jsou zákony, postihující fyzické reklamní nosiče 

přímo. Jde konkrétně o omezení počtu billboardů podél dálnic a silnic. Dojde zejména 

k omezení reklamy v centrech měst, a to z estetických důvodů. Souvisí to s různými 

normami a nařízeními EU. Dále jde také o zprůhlednění rozpočtů na politické kampaně, 

jejichž velká část se vynakládala právě na billboardy. 

Tlak ekonomické krize vedl mnoho firem k využívání levnějších materiálů, často 

nevhodných pro danou aplikaci. Využívání reklamních materiálů souvisí s vnitřním 

vývojem oboru. Kromě tlaku zákazníků na nižší cenu výrobků se zvýšily i jejich 

požadavky na rychlost výroby a dodací lhůty. Zde se naráží na technologické limity, 

jejichž překročení škodí výrobku. Častá je rovněž spolupráce konečných zákazníků 

přímo s dodavatelem materiálů, tedy pokusy obejít mezičlánek produkčních agentur. 

U dokončovacích technologií se snižuje spotřeba energie a odpad při zpracování. Rozvoj 

se očekává v oboru polepů v dopravních prostředcích, hlavně fólií na okna. 

Perspektivní oblastí jsou plošná digitální média, zejména LCD, LED obrazovky 

i dotykové obrazovky. Digitální plochy se také často spojují do elektronických sítí, 

v počátcích je reklamní 3D projekce. 

Rozvojem prochází i digitální tisk. Pokračuje rozvoj tiskových technologií. Objevily se 

latexové inkousty. Jedním z důvodů, proč výrobci přicházejí s novými tiskovými 

technologiemi, jsou sílící dodávky levných, zejména asijských inkoustů, dodávaných 

často až v pětilitrových obalech. Ovšem zatímco některé inkousty zlevnily, u dalších 

materiálů a barev vidíme zdražování. Růst zaznamenávají i digitálně potištěné tapety. 

Dojde i k rozšířenějšímu využívání podlahových fólií, sítotisk bude vytlačen digitálním 

tiskem. K rozvoji dochází i u balicích a dokončovacích technologií. 

Mezi zákazníky je zájem o dlouhodobé smlouvy s „balíčky“ služeb. Rozvíjí se i tzv. 

webtoprint (zadávání výroby zákazníkem po Internetu). 
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Outdoor Marketing 

Členění nosičů Outdoor marketingu 

Klíčová slova: nosiče, billboard, banner, plakát, zásady tvorby plakátu

Venkovní reklama – nosiče 

S venkovní reklamou se setkáváme skoro každý den a dá se říci, že je téměř všude. 

Je to jedna z nejdůležitějších forem propagace, protože oslovuje spoustu lidí. Reklamní 

kampaně musí být nápadité, výrazné a originální, aby se neztratily v džungli reklam. 

Výhodou venkovní reklamy je také možnost celoplošné a regionálně zaměřené 

kampaně, jakož i pestrost a možnost užití mnohých inovativních řešení. 

Členění nosičů Outdoor marketingu 

Nejoblíbenějšími druhy venkovní reklamy jsou billboardy, bigboardy, bannery, venkovní 

cedule, síťoviny a poutače, plastické nápisy a polepy, plakáty a orientační systémy. 

Moderními nosiči jsou světelné panely, reklama na prostředcích městské hromadné 

dopravy a městském mobiliáři (lavičky, autobusové zastávky), city-lighty (osvětlené 

menší plochy), létající plachty a balony, guerilla marketing (např. nasprejování 

přes šablonu), digitální reklama (projekce, obrazy a děje na plochu domu, hologramy), 

video mapping (3D video projekce promítané na budovu) a také významným nosičem 

může být lidské tělo. 

Billboard je základním nosičem outdoorové reklamy, rozměr vychází z euroformátu 

5,4 × 2,38 m. Je to rovná plakátovací plocha osvětlená nebo neosvětlená. Technologicky 

je plakát složen z 12 listů formátu A0, jedná se o offsetový tisk. Formát billboardu 

přestal brzy stačit, tak se začal používat bigboard s rozměry 9,6 × 3,6 m (název dostal 

po stejnojmenné firmě Bigboard). Ten se začal používat v blízkosti dálnic, kde větší 

velikost reklamy vede k většímu účinku a bývá zpravidla osvětlen. Ještě větší formát 

mají megaboardy (10 × 5 m), ty největší až 24 × 9 m. Největší plochu však může 

nabídnout gigaboard. Naopak nejmenšími nosiči jsou miniboardy, veliké kolem 1 m2, 

které se umisťují např. na sloupy veřejného osvětlení. 

Banner je nejčastějším produktem velkoplošného tisku. Dá se snadno přenášet, lehce 

umístit do exteriéru a interiéru. Je rolovatelný, přenosný a omyvatelný. Hlavně 

přesvědčí jeho nízká cena, např. 99 Kč za 1 m2. 

Plakát je tradičním tištěným propagačním prostředkem. V poslední době šel vývoj 

plakátu tryskovým tempem, změnilo se pojetí plakátu, provedení a používaný materiál. 

Používá se nejčastěji u zboží denní spotřeby, u značkového zboží pak propaguje 

především jeho ochrannou známku. Plakát upoutává pozornost, je v podstatě grafickou 

zkratkou, má být jednoduchý se stručným textem ve formě titulků, případně 

s jednoduchou kresbou nebo výraznou fotografií. Plakát se často používá k propagaci 

kulturních a společenských akcí a lze ho doporučit pro malé a střední firmy. 
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zásady 

tvorby plakátu 

Tvorba plakátu 

Plakáty mají různá využití, jak při výlepech venkovních ploch pro účely komerční, 

informativní, kulturní, sportovní i politické, tak i při vyzdobení interiérů. 

Při tvorbě plakátu bychom si měli odpovědět na několik základních otázek. 

Proč, komu, co a jak chci sdělit? 

Nejdůležitější je si nejdříve ujasnit, pro jakou firmu, a v jakém oboru se bude plakát 

tvořit a navrhovat. Dále je důležité, koho chceme touto reklamou oslovit a o jaký typ 

výrobku, služby či o jaký typ grafiky či fotografie má jít. Samozřejmě si musíme ujasnit, 

jakým způsobem plakát vytvoříme. Zde jsou další zásady, kterých je dobré se držet: 

1. kvalita tisku (je dobré se zabývat nejvyšší kvalitou tisku fotografií a loga), 

2. upoutání pozornosti (plakát musí přitáhnout oči lidí, nesmí být přeplněný, 

musí se vybrat nosný prvek, některé by měly naopak šokovat, dnes 

jsou oblíbené tzv. teasery, opředené tajemstvím, které se postupně odhalují, 

nikdo do odhalení neví, o co jde a lidé o nich diskutují), 

3. určit informační priority (to důležité bychom měli zdůraznit, to méně důležité 

zmenšit), 

4. mnoho textu škodí (méně je více, je důležité se spolehnout na grafiku, lidé dnes 

nechtějí trávit hodně času před plakátem a luštit jeho obsah), 

5. používat unikátní písmo (mělo by to být čitelné písmo, ale ne takové, 

které běžně vidíme v knihách a na www stránkách), 

6. používat příbuzné barvy (na plakátu je důležitá harmonie barev, písma i barev 

na fotografiích), 

7. vytvořit vyvážený design (plakát bychom měli rozdělit na dvě poloviny, spočítat 

prvky a jejich počet by měl být stejný v obou částech, měla by být horizontální 

a vertikální rovnováha), 

8. porušení pravidel (někdy je dobré trochu porušit zaběhnutá pravidla 

a „šokovat“ svým nápadem tak, aby byl plakát jedinečný a originální). 

Plakát byl, je a bude stále využívanou formou reklamy, i když jeho podoba 

se bude měnit v závislosti na rozvoji nových technologií v oblasti reklamního průmyslu. 
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Outdoor Marketing 

Billboard – základní nosič 

Klíčová slova: billboard, bigboard, eurobacklight, reklama, billboardová kampaň

Pojmy 

Billboard je nejvíce využívaný outdoorový nosič. Je základním kamenem outdoorové 

reklamy. Je nepřehlédnutelnou součástí mediálního mixu. 

Členění billboardů: 

1. statický billboard, 

2. billboard s proměnlivou plochou, 

3. digitální billboard, 

4. mobilní billboard. 

Bigboard je tzv. „větší bratr“ billboardu, tento panel nabízí velkoplošnou prezentaci, 

která zaujme a upoutá svými rozměry. Díky velkoplošné prezentaci nelze bigboard 

přehlédnout. Tento nosič bývá většinou v noci osvětlený, aby ho lidé nemohli minout 

bez zájmu. 

Je nutné se zmínit o Eurobacklightech, které jsou jedinečné, vnitřně prosvícené plachty, 

které zajišťují věrné zobrazení barev a viditelnost po celých 24 hodin. Tato plachta 

jde opakovaně použít na kterýkoli nosič po dobu 3 let. 

Rozměry billboardů 

Obvyklé rozměry billboardů a bigboardů: 

 Euroformát billboardu – 5,1 × 2,4 m, 

 Bigboard – 9,6 × 3,6 m, 

 Megaboard – 24 × 9 m, 

 Rolling Board – 3,2 × 2,4 m, 

 Double Bigboard – 9,6 × 8,2 m, 

 Gigaboard – 18 × 6 m, 

 Triboard – 3,0 × 5,5 m. 

Výlep se provádí mokrou nebo suchou technologií (výlep ze země, výlep z plošin). Barvy 

tisku musí být kvalitní, aby vzdorovaly vlivům počasí, většinou je garantovaná stálost 

barev 9 týdnů. 

Umístění reklamy na billboardech 

Reklama, která se umisťuje na reklamní plochy, ovšem má určité podmínky, 

podle kterých je nutné se řídit. 
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Podmínky umístění reklamy na billboardech 

Pro umístění reklamy na billboardech je důležitá smlouva, uzavřená 

mezi poskytovatelem reklamní plochy a objednavatelem reklamy. Ve smlouvě musí být 

především informace o instalaci, údržbě a odstranění reklamy. Výroba reklamy 

se uskuteční podle návrhů a požadavků objednavatele. Reklamní smlouva se uzavírá 

mezi objednavatelem a poskytovatelem dle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku. 

Reklama nesmí být v rozporu s právním řádem ČR, autorským zákonem a etickými, 

morálními a profesními normami, zejména s Etickým kodexem pro reklamu. Musí být 

pravdivá, nesmí být klamavá, agresivní a zavádějící. Rada pro reklamu eviduje každý rok 

asi 70 stížností na reklamní kampaně, které nějakým způsobem odporují etickým 

i právním podmínkám. 

Umisťování reklamních billboardů na pozemních komunikacích upravuje především 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška 104/1997 Sb., zákon 

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. 

Žádost o povolení o umístění reklamy musí obsahovat: 

1. žádost o souhlasné stanovisko (Policie ČR, odbor dopravy), 

2. žádost na odbor památkové péče, 

3. ohlášení stavby na stavebním odboru, 

4. souhlas majitele pozemku a sousedních vlastníků pozemků. 

Reklamní a billboardová kampaň 

Většina firem, které pracují v tomto oboru, se řídí těmito kroky při vytváření reklamy, 

konečném zpracování a umístění na outdoorové nosiče: 

 poradenství, 

 zpracování konceptu reklamní kampaně, 

 vytvoření médiaplánu a nákup outdoorových médií, 

 grafické zpracování, 

 fotodokumentace a pravidelná kontrola. 

Poslední dobou je snaha omezit počet billboardů na dálnicích, kde je jich nyní umístěno 

na 2 200. Odpůrci billboardové reklamy argumentují tím, že reklamy na billboardech 

odvádějí pozornost řidičů od řízení, otupují jejich ostražitost a tím zapříčiňují mnoho 

dopravních nehod. Některé studie tyto skutečnosti vyvracejí, přesto pravděpodobně 

většina billboardů z dálničních komunikací do 5 let zmizí. 
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Outdoor Marketing 

Alternativní nosiče a alternativní druhy marketingu 

Klíčová slova: nosiče, panely, městský mobiliář, létající reklama, video, malování, alternativní druhy

Druhy alternativních nosičů 

Rozlišujeme tři základní skupiny „out of home“ (tj. reklama mimo domov) médií: 

 standardní média – billboardy, bigboardy, backlighty, big-upy, city-lights vitríny, 

dále reklama na lavičkách, hodinách, aut. zastávkách, městském mobiliáři, 

 velkoplošná média – super sites, megaboardy, štíty a plachty, vodojemy, 

 speciálně umístěná média – letiště, veřejná doprava, supermarkety. 

Backlighty 

Backlighty jsou prosvětlenou formou velkoplošných reklamních panelů. Mají celodenní 

účinnost, a proto jsou umisťovány na nejfrekventovanějších místech. 

City-lighty 

Jsou to podsvícené reklamní vitríny, které bývají také situované v centrech měst, 

na autobusových zastávkách. Podobné reklamní médium je abribus (venkovní 

prosvětlená reklama), umisťuje se také na zastávkách, v metru a v podchodech. 

Reklama na městském mobiliáři 

Jako reklamní nosič může být použito prakticky veškeré městské vybavení, zastávky, 

městské osvětlení, novinové stánky, lavičky, reklamní sloupy, hodiny, teploměry. 

Reklama v městské hromadné dopravě 

Nosičem reklamy bývají také prostředky hromadné dopravy, trolejbusy, tramvaje, 

autobusy, vlaky, metro. Reklamy se umisťují jak v interiéru, tak se také polepuje exteriér 

dopravního prostředku. 

Létající a nafukovací reklama 

Seznam létající a nafukovací reklamy je skoro nekonečný. Jsou to vzducholodě, balóny, 

plachty, sloupy, brány, stany a další létající a nafukovací objekty. 

Nosiče digitální reklamy 

Pro tento typ reklamy se používají reklamní televizory, plazmy, LCD displeje, 

velkoformátové LCD monitory, dále ještě projekce na plochy staveb a domů. 

Videomapping 

Je to nový směr audiovizuální reklamy, kdy jde o promítání vysoce výkonným 

videoprojektorem na reálné objekty, nejčastěji na fasády domů. Důležitou součástí 
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je i zvuková stopa. Můžeme si videomapping připomenout např. při promítání projekce 

na Staroměstském náměstí v Praze. Další známé projekce jsou z Českého Krumlova 

i z dalších reklamních a propagačních akcí. 

Malování na tělo 

Malování na tělo, někdy i na nahé tělo (bodypainting) se používá k oživení reklamních 

a výstavních akcí, autosalónů, módních přehlídek. Dále je to také facepainting (malování 

na obličej) a airbrush (dočasné tetování na 3 dny). V současné době je moderní 

malování UV barvami, ovšem předpokladem úspěšného použití je kvalitní UV osvětlení. 

Chodící světelná reklama (Street Board) 

Jde zde o jedinečné spojení reklamy a člověka. Výhodou je osobní přístup ke klientovi, 

dostane se téměř všude a kampaň může začít kdekoli a kdykoli. Chodící reklamy 

můžeme většinou zahlédnout v Praze, bývají to reklamy na koncertní a divadelní 

představení. 

Alternativní druhy marketingu 

Guerilla marketing – jde o nekonvenční marketingovou kampaň, jejímž účelem 

je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů. Často bývá tento druh marketingu 

nazýván „neetickým“, ovšem to jen na první pohled. 

Green marketing – je marketing, který se zabývá šetrným přístupem k životnímu 

prostředí, jako např. reklamní kampaň ekologických nákupních tašek. 

Buzz marketing – cílem této marketingové metody je způsobit „poprask“ nebo „šok“, 

aby si lidé nového výrobku okamžitě všimli. 

Grassroots marketing – tento způsob marketingu je založen na osobním přístupu 

a doporučení od stávajícího zákazníka. 

Ambientní marketing – smyslem je zasáhnout spotřebitele na neočekávaných místech, 

používá jako nosiče např. nákupní tašky, sochy, fontány, odpadkové koše. 

Nemůžeme říci, která reklamní strategie nebo reklamní nosič je nejlepší, vždy musíme 

vycházet z toho, jakou cílovou skupinu lidí má výrobek či služba oslovit a dominuje 

vždy originalita, kreativita, přehlednost, čitelnost a jednoduchost, někdy i šokování 

zákazníka přináší své ovoce, ale vždy by to mělo být v souladu s etickými pravidly. 

Jedním z měřítek úspěšné a efektivní reklamy je soutěž EFII, která u nás probíhá 

od r. 1997, ve světě už je známá od r. 1968. Je vyhlášeno 7 kategorií a např. v roce 2012 

vyhrála první místo ve své kategorii reklamní kampaň na PEPSI „Lavina stržená epopejí“, 

kdy byly použity obrazy Slovanské epopeje A. Muchy ve spojení s moderním pojetím 

reklamy, což sklidilo velký úspěch mezi mladými konzumenty tohoto nápoje. 
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Outdoor Marketing 

Významné firmy a instituce v oblasti outdoorové reklamy 

Klíčová slova: firmy, veletrh, instituce

Významné firmy působící v outdooru 

Tabulka 1: významné outdoorové firmy 

Provozovatel obrat 2010 v tis. Kč 

skupina JCDecaux 921 199 

Czech Outdoor 411 858 

BigBoard Praha 354 932 

Outdoor-akzent 286 371 

Euro-awk 228 051 
Zdroj: Mediaguru

1
 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, které firmy mají největší podíl v outdoor marketingu. 

JCDecaux působí na celosvětovém trhu outdoorové reklamy, denně oslovuje 150 mil. 

lidí na celém světě. Posláním skupiny JCDecaux v ČR je nabízet nejširší portfolio ploch 

v oblasti venkovní reklamy. Je leaderem v oblasti out of home reklamy na českém trhu. 

Zabývá se velkoplošnou reklamou, městským mobiliářem. 

Czech Outdoor je silná česká společnost na poli venkovní reklamy. Jejích služeb využívají 

společnosti jako Bauhaus, ČSOB, IKEA, Peugeot, Vodafone atd. Umisťují reklamní 

zařízení při dálnicích a silnicích I. třídy na území ČR. 

BigBoard Praha byla první českou společností, která začala na reklamním trhu používat 

bigboard. Tato myšlenka otevřela zcela nové dimenze ve venkovní reklamě. Společnost 

také používá nové technologie v rámci velkoplošné reklamy. 

Outdoor-akzent disponuje sítí zhruba 6 000 billboardů a má podíl 30 % českého 

reklamního trhu. Nabízí široký výběr služeb nezbytných pro outdoorovou komunikaci. 

Euro-awk je pobočkou mezinárodní sítě společností AWK se sídlem v SRN. Zabývá se 

pronájmem outdoorových nosičů. Specializuje se na city-lighty, vitríny a billboardy. 

Nabízí 3 000 billboardů a je jedinou společností, která nabízí prosvětlené city-lighty 

v pražském metru. 

Veletrh REKLAMA POLYGRAF 

Tento kontraktačně-prodejní veletrh je jedinečným veletrhem svého druhu. Je to 

nejvýznamnější akce oboru reklamy v rámci střední a východní Evropy. V roce 2013 

se pořádal již 20. ročník veletrhu reklamních služeb. Veletrh každoročně představuje 

nejnovější trendy, výrobní postupy a moderní řešení reklamní komunikace. Doprovodný 

program bývá vždy garantován významnými osobnostmi. Naleznete zde moderní 

                                                           
1
 Mediaguru. J&T začíná ovládat český outdoorový trh [online]. 2012 [cit. 2013-06-02]. Dostupné 

z: <http://www.mediaguru.cz/2012/12/jt-zacina-ovladat-cesky-outdoorovy-trh/#.UjoBSH-mVY4> 
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a atraktivní expozice díky blízkosti oborů výstavnictví a výroby reklamy. Akce je určena 

především pro návštěvníky z řad zadavatelů, reklamních agentur a výrobců reklamy. 

Účastní se kolem 150 vystavovatelů, např. INTER FLAG, FUJIFILM, MEDIABOX, CEIBA 

a mnoho dalších. 

Instituce a společnosti v outdoorové reklamě 

Asociace venkovní reklamy je socioprofesní zájmové sdružení právnických osob 

působících v této oblasti. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů ve vztahu ke státní 

správě, vůči mediálnímu a reklamnímu trhu. 

Česká marketingová společnost je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje 

marketingové pracovníky. Zaměřuje se na podporu komunikace mezi marketingovými 

spolupracovníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingovou činnost. 

Vyhlašuje každoročně soutěž „Marketér roku“, kde vybírá osobnosti, které se podílejí 

na úspěšném rozvoji vlastní firmy a na rozvoji marketingu. 

Marketingové noviny přinášejí články o zajímavostech z oblasti marketingu. Představují 

i různé marketingové nástroje, přinášejí informace o nových trendech. 

Rada pro reklamu byla založena v roce 1994. Snaží se prosazovat na území ČR čestnou, 

legální, pravdivou a decentní reklamu. Stát reklamu nereguluje, ale reklama 

je regulována pravidly, která jsou vyjádřena v Kodexu reklamy. Rada se zabývá 

porovnáváním stížností na reklamu v tisku, na plakátovacích plochách, v zásilkových 

službách, v kinech, na internetu, v rozhlasu a televizi. 

Marketing a Média je zpravodajský server o marketingu, médiích a reklamě. 

PIAF – mezinárodní soutěž kreativity, soutěž zahrnuje všechny typy komunikace. 

Svět reklamy je veletrh reklamy, marketingu a polygrafie. Poskytuje možnost navazovat 

s řadou vystavovatelů kvalitní kontakty v oblasti reklamy, marketingu a polygrafie. 

Pořádá se od roku 2006. 

Big média působí na trhu venkovní reklamy od roku 2001 jako výhradní prodejce 

unikátních reklamních ploch. Má roční obrat více jak 400 mil. Kč. Poskytuje poradenský 

servis při plánování reklamních kampaní. 

Byly zde představeny ty nejvýznamnější firmy a instituce, které na poli venkovní 

reklamy a outdoor marketingu patří ke stěžejním „hráčům“ na reklamním trhu. 

Zvláště v době, kdy ekonomika překonává hospodářskou krizi, je nutné, aby se všichni 

v tomto oboru snažili o výrazné reklamní kampaně, aby se opět podařilo přesvědčit 

zákazníky, aby zvýšili nákupní zvyklosti a posílili tím ekonomiku. Efektivní venkovní 

reklama musí být budována na silné kreativní koncepci, která umožní okamžité 

pochopení reklamního sdělení. Texty by měly být krátké a zapamatovatelné, ale hlavně 

by se měly držet etických pravidel pro vytváření reklamy. 
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Internet Marketing 

Marketing na Internetu, marketingový mix 

Klíčová slova: Internet, WWW stránky, Internetový marketing, zákazníci, komunikace, prostor, nástroje, cíle, 

marketingový mix 

Internetový marketing 

Internet používají lidé dlouho. Marketing na Internetu se objevil na konci 90. let 

20. století (reklama na Internetu existuje od roku 1994). Firmy začínaly sebe a své 

produkty prezentovat pomocí WWW stránek. Původně stránky nahrazovaly tištěné 

brožury, pak katalogy a nakonec začaly prodávat.1 

Internetový marketing je způsob, jakým lze dosáhnout požadovaných marketingových 

cílů prostřednictvím Internetu.2 Marketing zahrnuje aktivity spojené s ovlivňováním, 

přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky. Důvodem pro vznik Internetového 

marketingu bylo zjišťování zákaznických preferencí, názorů a připomínek k produktům. 

Významem marketingu na Internetu je hlavně komunikace, ale často se dotýká i tvorby 

cen. Marketing je proces zjišťování potřeb a požadavků zákazníků za účelem poskytnout 

jim takový produkt, který pro ně bude představovat přidanou hodnotu a firmě přinese 

zisk.3 Internet je využíván jako nástroj pro zjišťování těchto potřeb (hodnota 

pro zákazníka) a zároveň získávání zákazníků (hodnota pro firmu). 

Internetový marketing pro firemní zákazníky 

Existuje velký rozdíl v marketingu pro koncové a firemní zákazníky. Příčinou je zejména 

způsob rozhodování ve firmách, kde se na konečném rozhodnutí podílí více lidí. 

V marketingu mezi firmami je důležité budování důvěry. Když lidé navštíví WWW 

stránky, musí najít relevantní informaci o firmě a produktech. Tyto informace jsou však 

určeny širšímu spektru čtenářů – od manažerů po techniky. Firemní zákazníci tak 

vyhledávají informace jak ekonomické, tak technické. 

Marketingová komunikace 

Komunikace se během let výrazně proměnila: 

 70. léta 20. století – poslat dopis, 

 90. léta 20. století – zavolat domů nebo do práce, 

 začátek 21. století – zavolat kamkoliv na mobil, 

 2005 – poslat e-mail, 

 2010 – zpráva na sociální síti. 

                                                           
1
 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7. 
2
 JANOUCH, Viktor. 333 tipů a triků pro internetový marketing [sbírka nejužitečnějších informací, 

postupů a technik]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 278 s. ISBN 978-80-251-3402-3. 
3
 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7. 
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Marketingová komunikace na internetu 

Nutným předpokladem je prostor: 

 WWW stránky (slouží ke sdělování informací zákazníkům o produktech 

a o firmě samotné, ke zjišťování zákaznické reakce, k pořádání slevových akcí, 

ke komunikaci přes formuláře), 

 e-shopy, 

 e-mail, 

 blogy, 

 diskusní fóra, 

 sociální sítě 

 a další. 

Pro oslovení zákazníků je možné použít nástroje: 

 reklama (katalogy, PPC reklama – platba za klik), 

 podpora prodeje (slevy, soutěže, vzorky, věrnostní programy), 

 public relations (novinky, články), 

 přímý marketing (e-mailing, on-line chat, webové semináře). 

Marketingová komunikace na Internetu si klade cíle ve směru k zákazníkovi (informovat 

o produktu, vytvářet povědomí, ovlivňovat, podněcovat poptávku, přimět zákazníka 

k akci – např. objednání produktu či vyplnění formuláře, udržovat vztah se zákazníky) 

a směrem od zákazníka (informace o zákazníkovi, nákupu, požadavcích, potřebách, 

spokojenosti atd.). 

Marketingový mix a Internet4 

Výrobek na Internetu – hmotný (nabízen a nakupován – např. elektronika), nehmotný 

(nabízen, nakupován i dodáván – např. elektronické noviny). Z důvodu konkurence jsou 

důležité doplňkové služby (rychlost dodání, instalace, záruky), kvalita, informace 

(množství, aktuálnost, demonstrace, reference), značka. 

Cena na Internetu – výše peněžní úhrady zaplacené na trhu za prodávaný výrobek – 

více elastická, nižší než v kamenných obchodech, rychle srovnatelná s konkurenční 

cenou. 

Komunikace na Internetu – informování o výrobcích, pomoc při nákupním 

rozhodování. 

Distribuce na Internetu – dodávka digitalizovaných výrobků (software, časopisy, 

televize) nebo služeb (právní poradenství), vybrání a zaplacení zboží (vlastní doručení 

probíhá např. dobírkou nebo kurýrní sužbou). 

                                                           
4
 BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší 

konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 156 s. ISBN 80-247-1095-1. 
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Internet Marketing 

Jak pracují vyhledávače 

Klíčová slova: vyhledávání na Internetu, klíčové slovo, vyhledávače 

K pochopení, proč existuje něco jako internetový marketing, a hlavně proč a jak 

to funguje, je nutné znát principy, jakými se řídí vyhledávání na Internetu. Vyhledáváním 

se rozumí to, že někdo něco hledá na Internetu. To znamená, že použije nějaký 

vyhledávač. V ČR je to většinou Seznam.cz nebo Google.1 

Pojem vyhledávač označuje nástroj (službu), který vyhledávání umožňuje (např. 

Seznam.cz), nebo program pro vyhledávání (vyhledávací robot), který na základě 

zadaných slov vyhledá požadovaný obsah. Výsledkem vyhledávání jsou odkazy 

na webové stránky, dokumenty, obrázky, videa, místa na mapách atd. 

Relevantní výsledek vyhledávání 

Dotaz je řada slov, která tazatel zapíše do řádku pro vyhledávání ve vyhledávači. 

Tato slova (většinou 2–5) se nazývají klíčová, avšak pro zjednodušení se používá 

jednotné číslo, tj. klíčové slovo. Vyhledávače se snaží poskytnout výsledek takový, který 

uspokojí tazatele – odpovídá zadanému dotazu. Zdrojem tržeb za tuto službu je reklama, 

která se objevuje zároveň s výsledky vyhledávání. Čím více lidí přichází něco hledat, 

tím více jich tuto reklamu vidí a může na ni reagovat. Cílem vyhledávačů je tedy získat co 

nejvíce návštěvníků, kteří položí co nejvíce dotazů. K tomu, aby se lidé stále 

k vyhledávači vraceli, musí dostat na svůj dotaz kvalitní, tj. relevantní odpověď. Kdyby 

ji nedostali, nevraceli by se. A protože vyhledávače žijí z reklamy, žádná firma 

by neumístila reklamu někam, kam nechodí lidé. 

Příklady vyhledávačů2 

Firmy neprovádějí marketing na Internetu jen v ČR, ale využívají všechny přednosti 

Internetu jako celosvětového média. Přehled proto zahrnuje vyhledávače nejen 

pro česky mluvící uživatele. 

 Seznam.cz (www.seznam.cz) – v ČR má nejvíce uživatelů. Kromě vyhledávání 

poskytuje uživatelům řadu dalších služeb – katalog firem, institucí a služeb 

Firmy.cz, pro internetové obchody je významný vyhledávač zboží Zboží.cz. 

 Google (www.google.cz, www.google.com) – dosáhl celosvětově dominantního 

postavení, existuje pouze několik málo zemí, kde tomu tak není. Je také znám 

tím, že preferuje jednoduchost. Proto si nechal patentovat home page 

pro vyhledávání, kde je pouze vyhledávací řádek, 2 tlačítka a několik málo 

informací. 

                                                           
1
 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7. 
2
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  Yahoo! (www.yahoo.com) – je nejen vyhledávač, ale také informační portál. 

 Bing.com (www.bing.com) – získává stále větší podíl na trhu a do budoucna 

je třeba s ním počítat při plánování reklamních kampaní i v ČR. 

 Ask.com (www.ask.com) – je zajímavý pro trh v USA. 

 Centrum (www.centrum.cz) – jako vyhledávač zaujímá téměř zanedbatelnou 

pozici v ČR. Protože však jde hlavně o informační portál, je z hlediska reklamy 

zajímavý. 

 Business.com (www.business.com) – zaměřuje se na zákazníky-firmy, které 

mají mezinárodní působnost, a to především v anglicky mluvících zemích. 

 Yoople.net (www.yoople.net) – umožňuje výsledky hodnotit a měnit jejich 

pořadí. Všechny zásahy uživatelů si pamatuje a bere je v potaz. 

 Scour (www.scour.com) – kombinuje vyhledávání v různých vyhledávačích 

a také dovoluje hodnotit stránky. 

 50matches (www.50matches.com) – vyhledává pouze na stránkách, které 

si někdo dal do záložek. Podle toho je tak možné zjistit, jaký článek (stránka) 

je pro lidi zajímavý. 

 Hakia (www.hakia.com) – nesoustředí se na klíčová slova, ale na sémantiku. 

 WolframAlpha (www.wolframalpha.com) – odpovídá na otázky z matematiky, 

fyziky a chemie. 

Asijské vyhledávače 

V Asii se nejvíce používá Google. Výjimkou je Japonsko (Yahoo!), Korea (Naver) a Čína 

(Baidu). 

Ruské vyhledávače 

Dominantním ruským vyhledávačem je Yandex, následován Googlem. 

http://www.yahoo.com/
http://www.bing.com/
http://www.ask.com/
http://www.centrum.cz/
http://www.business.com/
http://www.yoople.net/
http://www.scour.com/
http://www.50matches.com/
http://www.hakia.com/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.naver.com/
http://www.baidu.com/
http://www.yandex.ru/


 

Soubor č. 2 Marketing je kamarád List č. 3 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Internet Marketing 

Jak správně vytvářet WWW stránky 

Klíčová slova: návštěvník, WWW stránky, zásady, užitek produktu, přístupnost, použitelnost, důvěra 

návštěvníků, atraktivita stránek, chyby stránek 

Jak se návštěvníci dostanou na stránky 

Přímá návštěvnost 

Návštěvník zadá do prohlížeče adresu stránek a tím se dostane na stránky. Přímým 

přístupem je také klik nebo poklepání na odkaz v záložce, v dokumentu nebo v e-mailu 

(toto je nejúčinnější způsob získání přímých návštěv). 

Přístup přes vyhledávače 

Návštěvník zadá do prohlížeče klíčové slovo, klikne na odkaz ve výsledcích a tím 

se dostane na stránky. 

Návštěvy z odkazujících stránek 

Návštěvník klikne na cizím webu na odkaz a tím se dostane na stránky. 

Proč jsou stránky vytvářeny 

Většina lidí hledá informace na Internetu. Firma, která nemá WWW stránky, podcenila 

význam Internetu a ignoruje zákazníky. Stránky jsou vizitkou firmy a návštěvník by měl 

po jejich zhlédnutí reagovat. Pro vytvoření stránek je potřeba definovat důvod stránek, 

např.1: 

- budování značky, 

- poskytování informací o produktech a službách, 

- prodej reklamní plochy, 

- prodej produktů a služeb, 

- získávání informací od zákazníků. 

Zásady pro vytvoření úspěšných stránek: 

- stránky musí mít pro návštěvníka prospěch, 

- prospěch musí být pro konkurenci těžko napodobitelný, 

- prospěch musí z návštěvníků udělat zákazníky, 

- prospěch musí být pro každého zákazníka individuální. 

Faktory důležité pro užitek produktu: 

- být na trhu první nebo se úzce specializovat, 

- dobrá orientace na stránkách, 
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 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7. 
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- existence detailů k hledanému produktu, 

- možnost komunikace s prodejcem po telefonu nebo přes online chat, 

- design, kvalita, záruka, image značky/výrobce. 

Přístupnost 

Stránky mají být vytvořeny tak, aby je mohli používat zdravotně postižení lidé. V ČR platí 

zákonná úprava, která se týká zatím webů veřejné správy. 

Použitelnost 

Použitelnost znamená přizpůsobení stránek uživatelům a účelu, pro které 

jsou vytvořeny. Použitelný web je takový, který uživatelům umožňuje s ním jednoduše 

pracovat. Znamená to, že návštěvník webu ihned po vstupu na stránky pochopí, kde 

se nachází, měl by se na stránkách snadno orientovat, navigace by měla být zřejmá 

a jasná, u rozsáhlých webů musí být možnost vyhledávání atd.2 

Na stránkách vytvářených v jazycích psaných latinkou je pozornost návštěvníků 

směrována zleva doprava, a to po diagonále. Na první pohled musí být návštěvníkovi 

jasné, kam se dostal. V levém horním rohu je obvykle logo a slogan (informace o tom, 

kam se návštěvník dostal, tedy o čem web je). Je vhodné označit hlavní témata, která 

by mohla návštěvníka zajímat. Pro směrování návštěvníků k produktům je vhodné 

oddělit produktové menu od všeho ostatního (informace o firmě, její historii, 

kontaktech apod.). Podstatná je také volba typu písma, barvy atd. 

Jak zvýšit důvěru návštěvníků stránek – telefonní kontakt (+ jméno a e-mail 

kontaktního pracovníka), popis firmy a činnosti, zprávy, možnost vrácení zboží, 

bezpečnost nákupu, ochrana dat. 

Jak zvýšit atraktivitu stránek – seznamy, žebříčky a pořadí, články a novinky, hlasování 

a průzkumy. 

Chyby WWW stránek – velké množství obrázků, plovoucí menu, chybějící text a odkazy, 

chybný obsah, neexistují vnější odkazy na stránky, podvodné prvky. 

Způsoby, jak odradit zákazníky – vyskakovací okna, nefunkční odkazy, složité menu 

nebo jeho absence, nutnost registrace, pomalé načítání, zastaralý obsah, žádné 

kontakty, chybějící vyhledávání, chybějící prvky pro pohyb po stránkách (zpět, nahoru 

apod.). 
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 JANOUCH, Viktor. 333 tipů a triků pro internetový marketing [sbírka nejužitečnějších informací, 

postupů a technik]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 278 s. ISBN 978-80-251-3402-3. 
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Klíčová slova: sociální média, sociální sítě, blogy, diskusní fóra, wikis, sdílená multimédia, uživatelé SM, sociální 

marketing 

Sociální média 

Sociální média (SM) jsou on-line média, kde je obsah spoluvytvářen a sdílen uživateli.1 

Proto jsou místem s „kolektivní moudrostí“, kde vytvořený názor na produkt je většinou 

pravdivý.2 I nepravdivý názor může přesvědčit řadu lidí, kteří uvěří tomu, že když má 

hodně lidí stejný názor, tak je to pravda. Díky komunitě v SM může firma budovat 

povědomí a dobré jméno a usměrňovat produkty tak, aby lépe vyhovovaly zákazníkům. 

V SM je charakteristické hodnocení, hlasování, vytváření pořadí, psaní komentářů apod., 

což musí firma neustále sledovat. 

Sociální sítě – místa, kde se setkávají lidé, aby si vytvářeli okruh svých přátel 

nebo se připojili k nějaké komunitě se společnými zájmy. Nejvíce rozšířené jsou sítě 

osobní (nejvýznamnější je Facebook – dobré místo pro konverzaci o produktech 

a značkách, pomáhá ke zvýšení návštěvnosti WWW stránek, blogů nebo diskusních fór 

s danou tématikou). Existují sítě zábavní (největší je MySpace), profesní (nejznámější 

je LinkedIn), zájmové („udělej si sám“ nebo „jak na to“). 

V ČR se největší oblibě těší YouTube a Lide.cz. Tato síť nabízí celou řadu služeb: chat, 

profily, diskuse, videa, rádio, seznamku, srazy, blogy, hry, horoskopy, výuku, spolužáky 

(po Facebooku nejvíce využívaná síť). 

Na sociálních sítích dochází k neustálému kontaktu firmy se zákazníky. Firma si buduje 

lepší vztahy se zákazníky, zjišťuje jejich názory, přání a požadavky, reaguje na různé 

dotazy, připomínky, stížnosti apod., ale také svou aktivitou generuje zákaznické reakce. 

Blogy, videoblogy, mikroblogy – slovo blog vzniklo zkrácením slova weblog (webový 

záznamník). Je to chronologické zveřejňování příspěvků na určité stránce. Aby blogování 

přineslo očekávané výsledky, musí blog: 

- informovat – blog přináší nejnovější zprávy, drby, poznatky, 

- učit – blog poskytuje tipy, manuály, zdroje informací, 

- bavit – články jsou humorně laděné, 

- zaměstnávat – blog povzbuzuje k účasti a diskusi. 
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2
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Nejznámější je Twitter (je na pomezí mezi blogem a sociální sítí) – umožňuje uživatelům 

posílat a číst zprávy, jež se zobrazují na stránce s profilem autora a zároveň jsou 

doručeny lidem, kteří autora sledují. Firmy upozorňují na to, co přijde, komunikují 

se zákazníky, provádí průzkumy názorů na produkty. 

Diskusní fóra – firmy je využívají ke zjišťování kritických hlasů, podle nichž poznají, 

jak zákazník vnímá hodnotu poskytovaného produktu. Firmy se účastní diskuse na cizích 

webech (je nutné zdržet se kritiky jiných firem) nebo na vlastních (je nutné dodržet 

zásady: sledovat diskusi, podněcovat psaní volbou témat, „trestat“ hrubé a urážlivé 

příspěvky, odměňovat kvalitní a aktivní přispěvatele). K diskusím patří portály, 

kde se uživatel může na cokoliv zeptat a očekává relevantní odpověď (např. 

Yahoo! Answers). 

Wikis – „encyklopedie“ vytvářené uživateli. Firmy je mohou využít pro vytvoření profilu 

s kvalitním informativním obsahem. Nejznámější je Wikipedie. 

Sdílená multimédia – slouží pro sdílení videí. Firmy se snaží pomocí vytvořeného videa 

informovat zákazníky a obohatit obsah webu. 

Uživatelé sociálních médií 

Jsou to lidé (největší skupinu tvoří lidé mezi 15–34 lety), kteří tráví na Internetu 

mnohem více času než u TV nebo nad časopisem. Se svými zážitky a zkušenostmi 

se podělí se svým okolím. Důvodem jejich účasti v SM je: 

- potkávat se s ostatními lidmi stejných zájmů, 

- najít zábavu, 

- naučit se něco nového, 

- ovlivnit ostatní. 

Sociální marketing 

Sociální marketing je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí, 

aby akceptovala, změnila nebo opustila určité myšlenky, chování, praktiky 

nebo přístupy prostřednictvím SM.3 Firma chce získat podněty, informace, náměty, 

nápady, připomínky a ovlivnit určitou skupinu. Pravidlem pro komunikaci na SM je: 

- upřímnost, 

- transparentnost, 

- neuvádět v omyl, 

- zachovávat intelektuální vlastnictví, 

- nepomlouvat, 

- vše musí být opravdové. 
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 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: 
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Formy komunikace na Internetu 

Klíčová slova: reklama, plošná reklama, zápisy do katalogů, PPC reklama, PPC systémy, podpora prodeje, 

public relations, přímý marketing, virální marketing 

Výhodou komunikace na Internetu je celosvětový dosah, nepřetržitost, rychlost sdělení, 

zpětná vazba, nízké náklady, obsáhlost a selektivnost informací, snadná práce 

s informacemi. Existují ale i nevýhody – technická omezení, neosobnost komunikace.1 

Reklama 

Reklama je placená forma propagace produktů (výrobek, zboží, služba), značek, firem 

nebo myšlenek. Informuje zákazníky o existenci produktu, jeho kvalitě, vlastnostech 

apod., přesvědčuje lidi ke koupi produktu. Firma může použít reklamní prvky na webu 

(reklama je relativně levná, lze ji přesně zacílit, působí stále), placené odkazy 

(vyhledávače), reklamu umístěnou do emailů. 

Plošná reklama 

- reklamní proužky (bannery) – pozornost lidí se soustřeďuje nahoru a vlevo 

a poutá ji běžný text, tváře, různé intimní partie (např. výstřih u žen), 

- vyskakovací okna (pop-up) – reklama, která zakrývá vlastní obsah stránek, 

nejméně oblíbená forma, 

- tlačítka (buttons) – malé reklamní plochy umístěné na konci stránky 

nebo pod menu. 

Zápisy do katalogů 

Slouží k tomu, aby lidé firmu a její produkty našli (např. katalog Seznamu – Firmy.cz). 

PPC reklama 

PPC=pay-per-click (zaplať za klik) 

Uživateli, který hledá informace k nějakému klíčovému slovu (pomocí vyhledávače) 

nebo k nějakému tématu (pomocí WWW stránek), jsou poskytnuty tyto informace 

a zároveň je mu zobrazena reklama související s daným slovem nebo tématem. 

Zadavatel nic neplatí za zobrazení reklamy, ale za návštěvníka, který na reklamu 

poklepe, protože ho zajímá. 

PPC systémy 

Nejrozšířenějším reklamním systémem na světě je Google AdWords, který zobrazuje 

inzeráty na Googlu a na dalších webech. V České republice se využívá zejména 
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 BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší 
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Seznam Sklik, který zobrazuje inzeráty na Seznamu, na Zbozi.cz, na Firmy.cz atd. 

a na webech např. aktualne.cz, ihned.cz atd. 

Podpora prodeje 

Jejím cílem je přimět zákazníka k nákupu a k opakované návštěvnosti webu. Dává motiv 

k okamžité koupi a poskytuje podmínky (věrnostní program) k opakovanému nákupu. 

Ve vztahu ke koncovým zákazníkům využívá vzorky, kupony, soutěže a ankety, slevy, 

balíčky produktů, doplňkové zboží, prodloužení záruky, ve vztahu k firmám soutěže, 

zboží zdarma, podíl na nákladech. 

Public relations 

Slouží k budování pozitivního obrazu o firmě, jejích aktivitách a produktech. Jejím cílem 

je vytváření vztahů s veřejností (zákazníci, dodavatelé, akcionáři, zaměstnanci, média, 

veřejná správa, občané, organizace). Pro informování, ovlivňování a přesvědčování 

veřejnosti využívá novinky a zprávy, články, archív pořadů na WWW stránkách, 

diskuse atd. 

Přímý marketing 

Je forma komunikace, kdy dochází k adresnému oslovení zákazníků a zároveň 

má zákazník možnost okamžité reakce. Je uskutečňována přímo mezi dvěma subjekty. 

Cílem je přivést zákazníka do e-shopu nebo zjištění jeho názorů na produkty firmy. 

Mezi formy přímého marketingu patří e-mailing (účelem je udržovat kontakt 

se zákazníky, kvalitní informace mohou přesvědčit zákazníka k opakovaným návštěvám 

firemního webu a také k nákupu), on-line chat (firma pomůže zákazníkovi s nákupem, 

nabídne mu podmínky nákupu podle jeho představ a finančních možností), webové 

semináře nebo konference (firma ovlivňuje zákazníky nebo od nich získává cenné 

informace), e-learning (firma získává a vzdělává zákazníky, získává od nich podněty 

a náměty, vzdělává vlastní pracovníky). 

Virální marketing 

Představuje samovolné šíření zprávy prostřednictvím např. sociálních médií 

nebo e-mailů, kdy uživatelé Internetu předávají informaci o firmě, značce nebo výrobku 

dalším lidem. 

 

http://www.sklik.cz/
http://www.zbozi.cz/
http://www.firmy.cz/
http://www.aktualne.cz/
http://www.ihned.cz/


 

Soubor č. 3 Marketing je kamarád List č. 1 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Promotion Marketing 

Reklama 

Klíčová slova: historie reklamy, značka, funkce reklamy, poslání reklamy, televizní reklama, formy televizní 

reklamy 

Bylo, nebylo… 

Reklama má dávnou historii, pochází z období, kdy vznikl obchod. Již před začátkem 

našeho letopočtu existovala snaha nabízet a prosazovat na trhu určité služby nebo 

výrobky. Nejstarší inzerát je 3000 let starý papyrus. Pojem pochází z latinského slova 

reclamare, tedy znovu křičet, znovu prodat. V antice byl lidský hlas nejlepší prostředek 

k propagaci, důležitou roli hráli vyvolávači. Staří Řekové vytesávali do kamene anonce 

na divadlo, Římané malovali nápisy podél obchodních cest. Tištěná reklama se objevila 

v 15. století, poté, co byl objeven knihtisk (Johann Gutenberg), v roce 1652 první 

novinová reklama, roku 1710 tzv. kompetitivní reklama čili oznámení srovnávající vlastní 

nabídku s konkurencí. Od roku 1800 vznikaly specializované reklamní agentury. 

Značka či tzv. brand 

= jméno, pojem, značka, symbol či design nebo jejich kombinace určené k rozpoznání 

zboží či služeb prodávajícího a k odlišení od zboží či služeb konkurence. Obchodní značka 

je dnes v době globalizace jedním z největších bohatství firem a i pomyslným slibem 

vlastností, kvality v mysli a srdcích zákazníků. Produkty známých a silných značek 

jsou dražší, ale lákavější pro zákazníky. Zboží, kde značka nehraje velkou roli: pečivo, 

ovoce, ubrousky… 

Funkce reklamy: 

 zapamatovatelnost značky, 

 rozpoznatelnost značky, 

 nutnost jednoduchosti značky, 

 snadno vyslovitelná značka. 

5 M reklamy 

 Mission (poslání): Informovat (nový výrobek), přesvědčit (nový výrobek), 

připomenout už známý výrobek (př. Coca-Cola), potvrdit (právě zakoupené 

výrobky). 

 Media (média): Vybíráme podle schopností co nejefektivněji oslovit cílové 

zákazníky. Noviny, časopisy, rozhlas, televize, billboardy, e-maily, reklamní 

média přímo v obchodech, reklamy na výtazích mrakodrapů a na toaletách. 
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televizní reklamy 

 Message (sdělení): Cílem reklamy není jen sdělit informace o výrobku, 

ale prodat řešení nebo sen. Firmy musí oslovit touhy zákazníků, např. reklamy 

Ferrari, Gucci. Auto Ferrari plní 3 sny: symbol společenského postavení, 

svobody a hrdinství. Kosmetické firmy vyrábějící šampony lákají na krásné 

dlouhé zdravé vlasy, které ale pouze šampón nezajistí… Je to jen sen mít krásné 

vlasy. 

 Money (peníze): Výše reklamního rozpočtu je odvozena z ceny, která odpovídá 

kombinaci dosahu, četnosti a účinku, tzn. čím vyšší cena, tím dražší reklamní 

kampaň. 

 Measurement (měření): Měření reklamní kampaně provádějí firmy 

před a po zveřejnění, posuzuje se účinnost, měří zapamatovatelnost, poznávací 

hodnota nebo přesvědčovací schopnost a tržby firem. 

Televizní reklama 

Televize je médium s nejsilnějším komunikačním a reklamním účinkem. 

Výhody Nevýhody 

přenos obrazových i zvukových informací 
(působí na více lidských smyslů) 

vysoké náklady 

masové médium 
(zasáhne velký počet osob) 

časová náročnost 

buduje znalost značky pasivní médium 
(nedostatek přímé účasti) 

široký geografický dosah dlouhé dodací lhůty 
Tabulka 1 - Výhody a nevýhody televizní reklamy 

 reklamní spot – obvykle o délce 30 s, 

 sponzoring – sponzoring pořadů a upoutávek, reklamních znělek nebo časomíra 

před zpravodajským vysíláním, 

 injektáž – zobrazení loga sponzora v průběhu přenosu sportovního utkání, 

je velmi finančně náročná, 

 product placement – nový způsob reklamy, používá placené umisťování 

výrobků v některých pořadech, filmech, seriálech, sportovních a zábavních 

pořadech. Na začátku a na konci programu musí být upozornění na umístění 

výrobku. Nesmí být přítomen v dětských pořadech, dokumentech 

a zpravodajství. 
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Promotion Marketing 

Podpora prodeje 

Klíčová slova: definice, cíle podpory prodeje, druhy podpory prodeje 

Definice podpory prodeje 

Zahrnuje soubor motivačních prostředků, které mají za úkol přimět zákazníky k tomu, 

aby nakoupili raději hned než později. 

Reklama Podpora prodeje 

dražší než podpora prodeje levnější než reklama 

dlouhodobý efekt krátkodobý efekt 

cíl: vede k utváření postoje ke značce cíl: vyvolat okamžitý nákup 

výsledky přináší později, 
měřitelné až po delším čase 

přináší rychlejší a měřitelnější výsledky, 
vede k vyšším tržbám 

Poměr reklamy : podpora prodeje = 30 : 70 
Tabulka 1 - Srovnání reklamy a podpory prodeje 

Podpora prodeje je zaměření se na komunikaci a poskytování podnětů. Cíle komunikace: 

 poskytovat informace o vlastnostech produktu (kvíz, v němž odpovědi vycházejí 

z vlastností výrobku), 

 vytvářet povědomí o produktu nebo ho připomínat v okamžiku nákupu 

(výstavka zboží v obchodě), 

 omezovat riziko, které plyne z nákupu nového produktu (vzorek produktu, 

který láká k vyzkoušení), 

 nadchnout pro produkt (výstavka produktu na konferencích nebo loterijní hry), 

 vytvořit goodwill = dobré jméno produktu (např. z každého nákupu půjde 1 Kč 

na charitu…). 

Podporu prodeje více využívají slabší a menší značky, mají nižší rozpočty na reklamu 

a mohou za míň peněz ovlivnit zákazníky tak, aby produkt aspoň vyzkoušeli. 

Druhy podpory prodeje 

1. Ve vztahu ke zprostředkovatelům (prodejcům, dealerům, jsou to velkoobchodníci, 

distributoři, maloobchodníci): 

 cenové obchodní dohody = například dočasné snížení ceny výrobku, 

který výrobce nabízí maloobchodníkovi během krátkého období (např. sleva 

z fakturované částky nebo množstevní slevy), 

 necenové obchodní dohody = motivační nástroje používané během krátkého 

období vůči maloobchodníkovi (např. příspěvky na vystavení zboží), 

 společná reklama = výrobce hradí část nákladů na reklamu, 

 schůzky = pravidelná setkání, schůzky, kde si členové sdružení vyměňují názory, 

plánují další akce, prohlížejí nové výrobky atd., 

definice 
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podpora výstavek zboží = výrobce dodává nebo částečně hradí maloobchodníkovi 

zařízení umístěná uvnitř nebo poblíž maloobchodu, která mají přilákat pozornost 

zákazníků nebo předvést vlastnosti zboží. 

2. Ve vztahu ke spotřebitelům: 

 slevy z ceny (o kolik % je cena nižší, uvedení ceny po slevě), 

 cenové balíčky = forma nabídky zboží s dočasně nižší cenou (2 za cenu 1, větší 

velikost balení, př. + 25 %), 

 prémie = dárky, které firma dává zákazníkům zdarma nebo za sníženou cenu 

(nacházejí se uvnitř obalu nebo zákazník pošle poštou čárové kódy 

nebo účtenky v určité hodnotě), 

 odměny = zákazník sbírá body, poté je odměněn bezplatným nákupem 

nebo zvýhodněnou cenou výrobků, 

 loterijní hry a soutěže = slosování o ceny, 

 vzorky = bezplatný vzorek zákazníkům k vyzkoušení. 

3. V maloobchodě (nabízena maloobchodníky spotřebitelům): 

 slevy, 

 kupóny, 

 předvádění vlastností zboží (ochutnávky výrobků, vaření, vyzkoušení výrobků), 

 výstavky = uspořádání zboží v obchodě, které zviditelňuje značku ve srovnání 

s konkurencí (výstavky u vstupu do obchodu, na konci uličky, v uličce, 

u pokladny). 
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Promotion Marketing 

Public Relations 

Klíčová slova: definice PR, aktivity PR, firemní grafický styl, corporate identity, nástroje PR, PENCILS 

Definice 

Public relations = PR = vztahy s veřejností. 

PR zahrnuje tyto aktivity: 

 stanovení komunikační politiky (rozhodnutí o struktuře, prostředcích a cílech 

PR), 

 sponzorství (kulturních a sportovních akcí, nápisy na dresech sportovců atd.), 

 firemní identita (název firmy, logo, barvy, způsob jednání personálu, podpis 

e-mailů), 

 interní a externí materiály (vychází z firemní identity, jednotný styl všech 

prodejních letáků, časopisů pro zaměstnance i zákazníky, design výročních zpráv 

a dalších dokumentů, tiskových zpráv rozesílaných novinářům atd.), 

 placená reklama (placená inzerce v médiích), 

 přímá komunikace s veřejností (nikdo třetí do komunikace nevstupuje, sdělení 

nemůže být zkresleno, např. tiskový mluvčí, materiály zveřejňované 

na internetu), 

 pořádání akcí (seminářů, konferencí), 

 spin doctoring (bojuje za zájmy firmy a dostává se do zorného úhlu médií, 

dokáže novináře informovat z té „správné“ strany, ví, co si může dovolit, 

umí zmírnit negativní hodnocení nebo zařídit, aby si firmy média nevšímala), 

 publicita, vztahy s médii. 

Firemní grafický styl 

Jednotný způsob prezentace společnosti ve vnější i vnitřní komunikaci. Součástí 

jsou loga, firemní barvy, písmo, firemní písemnosti, propagační tiskoviny (letáky, 

brožury), znělky firmy, zvuková reklama, označení budov, dárkové předměty atd. 

Corporate identity 

Tendence osobitého, originálního, nezaměnitelného charakteru působení firmy 

ve vztahu k veřejnosti. Zahrnuje vnímání značky laickou i odbornou veřejností, 

spotřebiteli i médii. Obsahuje logo firmy, obchodní jméno, barevnost. 
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nástroje PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENCILS 

Nástroje PR 

 tiskové zprávy (tip na novinku pro novináře, kterou je možné zpracovat 

do podoby článku v určitém médiu, novináři mohou dát doplňující dotazy), 

 propagační materiály, 

 novinářské kity (balíčky pro novináře, obsahují kontaktní informace 

pro novináře, vizitky na kontaktní osoby, informace o společnosti, historii firmy, 

informace o managementu, životopisy, popis výrobků a služeb = běžné 

propagační materiály, fotografie lidí a výrobků a tiskové zprávy. Sestavuje se 

ve fyzické podobě, k předání na tiskové konferenci nebo k zaslání poštou, 

nebo v elektronické podobě v novinářské sekci na firemním webu. Měl by 

obsahovat všechny dostupné a publikovatelné informace, včetně finančních 

dokumentů), 

 internet (webové stránky firmy), 

 informační e-maily a bulletiny (firmy vydávají bulletin, zasílají zdarma zájemcům 

nebo obchodním partnerům, uvádějí se tam novinky z firmy), 

 tiskové konference (pokud chce firma oznámit něco významného, výstup 

je jistější, než když firma vydá tiskovou zprávu, ale je dražší), 

 recepce pro novináře, 

 kulaté stoly (debatní kulatý stůl, za který zasednou autority z oboru a novináři), 

 přednášky a semináře (akce pro užší okruh zájemců), 

 rozhovory. 

Někdy jsou nástroje označovány jako PENCILS: 

 publikace (Publications), 

 události (Events), 

 zprávy (News), 

 zapojení do místní komunity (Community affairs), 

 identifikační média (Identity media), 

 lobování (Lobbying), 

 služby veřejnosti (Social investments). 
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Promotion Marketing 

Prodejní personál 

Klíčová slova: definice, obchodní zástupce, úkoly, osobní prodej, vlastnosti prodejce, B2B, B2C, neverbální 

komunikace 

Definice 

S rozmachem internetu a dalších technik přímého marketingu, společně s vysokými 

náklady na osobní prodej, podniky snižují počet a omezují role prodejců (personálu). 

Prodejní personál tvoří obchodní zástupci. 

Obchodní zástupce 

= Je to samostatný obchodní subjekt, pracuje svým jménem na účet podniku, s nímž 

uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení, odměnou za práci je provize. 

Úkoly: 

 vyhledává zákazníky, 

 při osobních návštěvách předkládá zboží a katalogy, vzorky, ceníky, 

 sleduje tržní situaci a podává zprávy firmě, 

 vyřizuje formality se zákazníky a uzavírá obchody, 

 vyřizuje reklamace, 

 propaguje výrobky v dané oblasti. 

Osobní prodej 

= přímá komunikace a prodej „tváří v tvář = face to face“. Je to nejefektivnější nástroj 

marketingového mixu, využívá verbální i neverbální komunikaci. Je to nejstarší a velice 

často využívaná, účinná forma prodeje. 

Podoby osobního prodeje: 

 osobní prezentace = obchodní jednání, 

 maloobchody = přímý prodej. 

Výhody a nevýhody osobního prodeje 

Výhody osobního prodeje Nevýhody osobního prodeje 

Párová komunikace Drahý 

Okamžitá zpětná vazba Má malý dosah 

Flexibilita (prodávající může okamžitě 
hodnotit dopad sdělení, potvrdit si správné 
pochopení informací, přizpůsobit 
komunikaci) 

Horší kontrolovatelnost prodejců 
(nevhodné jednání prodejce, mylné 
informace, nátlak, pomlouvání 
konkurence) 

Tabulka 1: výhody a nevýhody osobního prodeje 
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vlastnosti prodejce 
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neverbální 

komunikace 

Vlastnosti prodejce: 

 odborné znalosti (informace o produktu, o sortimentu, o trhu), 

 celkový vzhled (oblečení, úprava vzhledu), 

 osobnost prodejce (aktivita, komunikativnost, extrovert, přátelský, sebejistý, 

spolehlivý, odpovědný, poctivý), 

 zkušenosti prodejce. 

Toto vše může napomoci k ovlivnění postoje zákazníka a následného uzavření smlouvy, 

objednávky nebo realizace prodeje. 

Druhy obchodů: 

 B2B (Business-to-Business) = dva obchodní partneři obchodují mezi sebou 

(podniky, firmy). Jde o dlouhodobější obchodní vztah mezi firmami, 

bývá uzavřena smlouva mezi stranami. Produkty jsou vyrobeny na zakázku, 

cena se tvoří individuálně, distribuční cesty výrobků jsou přímé (od prodejce 

ke kupujícímu). 

 B2C (Business-to-Customer nebo Business-to-Consumer) = mezi sebou 

obchodují obchodník nebo poskytovatel služby a na druhé straně koncový 

zákazník nebo klient. Jde o prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkovi, 

nemusí jít o dlouhodobý obchodní vztah. 

Neverbální komunikace 

Hraje velmi důležitou roli v komunikaci, patří sem gesta, postoje těla, výrazy tváře 

(mimika), pohledy očí, vzájemná vzdálenost, tělesný kontakt, tón hlasu, oblečení, 

tetování, piercing. 
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Promotion Marketing 

Přímý marketing, PM 

Klíčová slova: direct marketing, direct mailing, telemarketing, newsletter 

Definice 

Přímý marketing = Direct marketing 

Přímý marketing spočívá v přímé komunikaci s vybranými zákazníky, s nimiž se snaží 

navázat individuální kontakt, s cílem získat okamžitou odezvu. Představuje interaktivní 

komunikační systém využívající jeden nebo více komunikačních nástrojů. Zákazník 

nemusí chodit na trh, ale naopak nabídka přijde za ním. Přímý marketing využívá 

současné moderní komunikační prostředky, především počítače. PM lze rozlišit 

na adresný a neadresný. V případě adresného PM lze zasílat sdělení daleko přesněji – 

konkrétnímu adresátovi přímo na jméno. K neadresným formám PM pak řadíme 

například letáky a tiskoviny doručované zdarma do poštovních schránek. Je moderní 

alternativou osobního prodeje. Jedná se o marketingovou komunikaci, která umožňuje: 

a) přesné zacílení, 

b) adaptaci sdělení s ohledem na individuální potřeby jedinců či cílové skupiny, 

c) vyvolání okamžité reakce daných jedinců. 

Zaměření a aktivity PM 

PM se zaměřuje na užší segmenty nebo dokonce na jednotlivce. Důležitou součástí 

této marketingové komunikace je identifikace potenciálních zákazníků či jednotlivců, 

kteří jsou pro prodejce nejperspektivnější. Zaměření na úzké segmenty či jednotlivce 

umožňuje personalizaci marketingových sdělení motivací. Tímto krokem lze výrazně 

omezit plýtvání finančními prostředky. Přesného zacílení nelze dosáhnout bez detailní 

znalosti cílové skupiny. Přímý marketing proto nemůže být úspěšný a fungovat 

bez kvalitní databáze, jejíž nezbytnou součástí jsou správné adresy, telefonní čísla, 

e-maily či jiné kontakty. 

Výhody Přímého marketingu 

Mezi výhody PM patří: 

 zacílení na jasně vymezený a smysluplný segment, 

 efektivnost zacílené a oboustranné komunikace, umožňující vytvořit osobnější 

vztah se zákazníkem, 

 možnost kontrolovatelné, měřitelné reakce na nabídku, 

 operativnost předvedení produktu, 

 dlouhodobost využívání, čím déle se s ním totiž pracuje, tím může být lepší, 

bohatší na získané využitelné informace. 

direct marketing 

 

 

  



 

Soubor č. 3 Marketing je kamarád List č. 5 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direct mailing 

 

 

 

 

 

 

telemarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsletter 

 

Nástroje PM lze rozdělit do tří základních skupin. 

 marketingová sdělení zasílaná poštou či kurýrní službou (direct maily, 

katalogy a neadresná roznáška), 

 sdělení předávaná telefonicky (telemarketing a mobilní marketing), 

 sdělení využívající internet (e-maily a e-mailové newslettery). 

Kdy využít nástrojů přímého marketingu 

Při potřebě oslovit přesně cílovou skupinu stávajících či potencionálních zákazníků 

s cílem: 

 zvýšení prodeje, 

 představení produktu, služby, 

 zvýšení zájmu o produkt, 

 zlepšení pozice produktu na trhu, 

 vytlačení na úkor konkurenta. 

Direct mailing 

Pomocí direct e-mail marketingu je vhodné nejen rozesílat různá obchodní sdělení, 

ale i budovat vztahy se zákazníky. Za direct mailing není možné považovat nevyžádanou 

poštu a další nekalé praktiky - vždy jde o nabídku zaslanou na základě souhlasu. Cílem 

direct mailingu by mělo být zajištění nákupu zboží, přihlášení se, vyplnění formuláře 

apod. Úspěšnost direct mailingu závisí především na atraktivnosti podání. E-mail by měl 

být podán kreativní formou po grafické i stylistické formě. 

Telemarketing 

Telemarketing patří mezi efektivní formy přímého marketingu. Je založený 

na telefonním kontaktu s potenciálními nebo existujícími zákazníky. Aktivní 

telemarketing spočívá v telefonickém volání klientům či potenciálním zákazníkům 

s nabídkou zboží a služeb. Pasivní telemarketing je založen na odpovídání klientům, 

kteří se dovolali na zákaznickou linku. K poskytnutí této služby firmy vytvářejí 

specializovaná call centra. Nespornou výhodou této služby je možnost přesného 

zpracování dat a jejich využití pro další marketingové aktivity i vyhodnocení ekonomické 

návratnosti. 

Newsletter 

Newsletter je akční leták potažmo informace o novinkách, která se rozesílá přímo 

zákazníkům, kteří o takovýto typ marketingové komunikace mají zájem. Podstatou 

newsletteru je sdělit zákazníkům ve stručné formě klíčové aktuální informace o nabídce 

za účelem podpory prodeje těchto služeb. 

 



 

Soubor č. 4 Marketing je kamarád List č. 1 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Viral Marketing 

Virální marketing 

Klíčová slova: virální marketing, vývoj a historie, složky, regulace, uplatnění, měření účinnosti

Virální marketing je poměrně nová marketingová technika sloužící k budování povědomí 

o firmě nebo jejím produktu, která je založena na dobrovolném šíření reklamního 

sdělení mediálním prostorem. Příjemci se obsah sdělení zdá natolik zajímavý, že zprávu 

vlastními prostředky šíří dále. Mnohdy ani netuší, že se stal součástí marketingové 

kampaně. Virální sdělení je tímto způsobem exponenciálně šířeno bez možnosti kontroly 

jejího autora a v případě úspěšné virální kampaně ho lze přirovnat k virové epidemii, 

z čehož také vznikl název této metody. 

V případě virálního marketingu, ač se to na první pohled nezdá, se nejedná o novinku 

několika posledních let. Virální marketing je jednou z mnoha forem word-of-mouth 

marketingu, který spoléhá na vyvolání efektu slovního předávání pozitivních ohlasů na 

produkt nebo službu mezi stávajícími a potenciálními zákazníky. Dalšími formami této 

marketingové komunikace jsou např. i Buzz marketing (cílem je vyvolání rozruchu kolem 

daného produktu), Guerilla marketing (nízkonákladová a netradiční reklama stojící na 

hranici etiky a legálnosti) nebo Brand blogging (vytváření firemních blogů). 

Ve vývoji virálního marketingu se významným mezníkem stal nástup Internetu, který 

přetransformoval klasický word-of-mouth marketing do současné podoby. Poprvé se 

mohli uživatelé internetu setkat s virální kampaní v roce 1996 díky službě freemailových 

schránek Hotmail (více viz pracovní list „Formy virálního marketingu“). Prvním 

tzv. hnacím motorem virálního marketingu se tedy stala elektronická pošta, dnes v této 

roli převládají internetové sociální sítě. 

V souvislosti s virálním marketingem rozlišujeme tři základní a klíčové komponenty – 

obsah sdělení, body šíření a šiřitele. Obsahem sdělení může být téměř cokoliv, co lze 

nějakým způsobem předat nebo přeposlat dál. Opravdu úspěšné virální sdělení musí mít 

několik vlastností, aby byli příjemci motivováni jej přeposlat dál a došlo k virálnímu 

šíření, např. musí zaujmout, pobavit nebo šokovat, musí obsahovat originální myšlenku 

a být snadno přenositelné. Vhodný výběr bodů šíření je pro virální kampaň nezbytný, 

protože dobrá volba bodů šíření zvýší pravděpodobnost vzniku virálního šíření. Body 

šíření mohou být veškerá myslitelná média, nejčastěji jsou ovšem používána sociální 

média jako blogy, chaty, sociální sítě atd. Nejdůležitější složkou virální kampaně jsou 

ovšem její šiřitelé. Pouze pokud šiřitelé začnou sdělení aktivně šířit a veřejně o něm 

diskutovat, můžeme mluvit o virálním šíření. Důvody pro šíření zprávy mohou být 

přitom různé – zábava, udržení prestiže či sociálního statusu nebo jen potřeba 

komunikovat.  

S rozšířením virálního marketingu bylo rovněž potřebné zavedení různých etických 

kodexů nebo regulací ze strany státu. V dnešní komerčně zaměřené společnosti je totiž 

slušné a etické chování spíše výjimkou a pro virální marketing se stala podstatná  
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především legislativní omezení v oblasti autorských práv, ochrany osobních údajů, 

rozesílání obchodních sdělení (neboli spamů). 

Na autorská práva je zapotřebí myslet i při plánování virální kampaně, neboť k šíření 

virálního sdělení je nutná licenční smlouva, která obsahuje: 

 svolení autora a dalších osob, na které se autorský zákon vztahuje jako 

např. herci, výrobci zvukového záznamu atd., 

 vymezení doby a místa šíření, 

 stanovení odměn, 

 poskytnutí oprávnění třetí osobě. 

Ochranou osobních údajů se zabývá Listina základních práv a svobod, která občanům 

České republiky garantuje „právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“1. Dále se této problematiky 

týká mimo jiné zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (který stanovuje, že 

správce osobních údajů může zpracovávat tyto osobní údaje pouze se souhlasem osoby, 

které se data týkají) a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Na 

dodržování zmíněných zákonů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento úřad 

dále také vyřizuje stížnosti na nelegální rozesílání spamů. Spamem je myšleno obchodní 

sdělení určené k podpoře podniku, jeho zboží či služeb a problematikou spamů se v ČR 

zabývá zákon č. 480/2004, o některých službách informační společnosti, který např. 

příjem obchodního sdělení (spamu) podmiňuje prokazatelným souhlasem příjemce 

zprávy. 

Ve všech sférách, kde je možné uplatnit marketingové metody, nachází své uplatnění 

také virální marketing. V souvislosti s komerční sférou je jeho úkolem spíše doprovázet 

jiné marketingové metody a šířit povědomí o značce, než přímo zvýšit prodej. 

V nekomerční sféře je jeho použití o něco snazší tím, že cílem není nic prodat. Častokrát 

se spíše jedná o kampaně přispívající dobré věci. Příkladem je virální billboardová 

kampaň z roku 2001 zobrazující staženou lišku vedle ženy v kožichu. Ačkoliv byla 

reklama v krátké době stažena, podařilo se zadavatelům reklamy, organizaci ochránců 

zvířat, upozornit na utrpení zvířat a vyvolat příslušnou diskuzi. 

Pokud bude firma chtít změřit účinnost své virální kampaně, možná narazí na problém. 

Přes snahu několika světových odborníků na virální marketing se stále nepodařilo 

vytvořit účinnou metodiku monitorování a vyhodnocení virálních kampaní a výsledky 

kampaně nejsou mnohdy přímo kvantifikovatelné. Většinou se tedy firmy musí spokojit 

s počty zhlédnutí, sdílení nebo přeposlání. Toto vše je důsledek jedné ze základních 

vlastností virálního marketingu – ztráta kontroly nad průběhem kampaně. O to více je 

náročnější vyhodnotit virální kampaň, pokud byla nasazena v kombinaci s dalším 

marketingovým nástrojem (např. podpora prodeje).2 

                                                           
1
 Zdroj: Listina základních práv a svobod. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR [online]. 2013 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: <http://www.psp.cz 
/docs/laws/listina.html>. 
2
 PŘIKRYLOVÁ, J. a JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 

2010, 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8. s. 265. 
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Výhody a nevýhody virálního marketingu 

Klíčová slova: nízkonákladový, rychle a jednoduše realizovatelný, účinný, náročný na originalitu, špatně 

kontrolovatelný a ovlivnitelný, obtížně vyhodnotitelný, lehce zaměnitelný za spam

Doménou virálního marketingu je Internet a z této skutečnosti také vyplývají některé 

charakteristické rysy. Použití tohoto typu marketingové komunikace v naší kampani 

může přinést spoustu výhod, ale nese s sebou také některá rizika. Obecně lze ale říci, že 

dobře provedená virální kampaň, obzvláště je-li nasazena v kombinaci s jinými nástroji 

komunikačního mixu, poskytne firmě hodnotný zisk minimálně v podobě nárůstu 

povědomí o jejím produktu nebo značce. 

Jedním z nejvýznamnějších pozitiv virálního marketingu je realizace kampaně s nízkými 

náklady. Tyto náklady se vyskytují pouze na počátku, kdy je nutné kampaň vytvořit (buď 

sám vymyslet a naplánovat nebo zadat její tvorbu společnosti, která se virálními 

kampaněmi zabývá) a zajistit její umístění. V této chvíli jsou dalším významným 

pozitivem nulové náklady na nákup mediálního prostoru a na šíření virálního sdělení, 

neboť ten je rozšiřován samovolně. Suma nákladů na virální kampaň je tedy v porovnání 

s jinými oblastmi marketingové propagace většinou zanedbatelná. 

Pokud autor virální kampaně disponuje zajímavou a originální myšlenkou, je navíc její 

realizace většinou rychlá a jednoduchá. Příkladem za všechny může posloužit 

tzv. Milionová stránka britského studenta Alexe Tewa, kterému se jeho počáteční vklad 

vrátil téměř tisícinásobně. Na začátku přitom stál poměrně jednoduchý nápad. Za 

padesát dolarů si mladý student koupil doménu www.milliondollarhomepage.com, na 

které vytvořil prázdnou stránku složenou z jednoho milionu pixelů (1000x1000 pixelů). 

Stránka měla sloužit jako netradiční forma reklamy pro ostatní firmy, které za jeden 

pixel platily jeden dolar, přičemž nejmenší částka, kterou šlo investovat, bylo sto dolarů. 

Dalších tisíc dolarů zaplatil, aby se jeho myšlenka rozšířila v médiích. Během pouhých tří 

dnů prodal první inzerát a postupně přibývaly další. Posledních 1000 pixelů bylo 

nabídnuto v dražbě na serveru eBay a v celkovém součtu vydělal mladý Brit 

1 037 100 dolarů v rekordním čase pěti měsíců a s náklady ve výši 1 050 dolarů. 

Nespornou kladnou vlastností virálního marketingu je, že dokáže zasáhnout velké 

množství lidí a vyvolat rychlou odezvu v minimálním časovém intervalu. Tato vlastnost je 

přirozeně dána možností virální sdělení sdílet, přeposílat, šířit ústně nebo jakýmkoli 

jiným způsobem dále. Pokud autor virální kampaně disponuje opravdu zajímavou a 

poutavou myšlenkou, která bude příjemce motivovat k samovolnému šíření, má téměř 

vyhráno. Další skutečností hovořící pro účinnost virálního marketingu je odvěká značná 

ovlivnitelnost lidí. Mark Zuckerberg, zakladatel sociální sítě Facebook, vystihl celou 

podstatu virálního marketingu dvěma větami, když řekl: „Lidé se ovlivňují navzájem. Nic 

na ně nemá takový vliv jako doporučení od člověka, kterého dobře znají.“1 

                                                           
1
 NEDOMOVÁ, T. Virální marketing v podnikatelské sféře v České republice. Pardubice, 2012. 

Bakalářská práce. Univerzita Pardubice. 
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Jak již bylo zmíněno, s předchozí kladnou vlastností úzce souvisí vysoké nároky na 

originalitu. Účinnost virální kampaně je mimo jiné podmíněna tím, že sdělení bude 

dostatečně zajímavé a poutavé. V opačném případě nebudou mít příjemci zájem ho 

dále rozesílat a kampaň zanikne ještě dříve, než vůbec začala. V dnešním světě je ovšem 

velmi obtížné vymyslet něco originálního, s čím ještě nikdo nepřišel a co přitáhne 

pozornost společnosti. Jak vyplývá z průzkumu zveřejněného na portálu Vyplňto.cz (viz 

Obrázek 1), v souvislosti s virálními videi uživatele nejvíce zaujmou ta vtipná reklamní 

videa. 

 
Obrázek 1: Provedený průzkum v oblasti virálního marketingu

2
 

Spuštění virální kampaně s sebou celkově nese velké riziko. Toto riziko spočívá 

především v tom, že virální kampaň je po jejím vypuštění na veřejnost velmi obtížné 

řídit. Kampaň se již rozběhla, šíří se samovolně a marketéři nemají v podstatě žádnou 

možnost, jak ji ovlivnit. V průběhu kampaně se ale mohou vyskytnout mnohé 

nepředvídané události, které mohou mít negativní dopad na celou firmu. Například 

může být kampaň špatně pochopena veřejností, v případě balancování na hraně zákona 

můžou zasáhnout úřady nebo může kampaň jednoduše předčit očekávání svých autorů. 

Ačkoliv se toto nezdá být problémem, opak je pravdou. Může se jednat např. 

o tisícinásobné zvýšení návštěvnosti webových stránek, což může být obrovská zátěž 

pro servery, nebo se může poptávka po výrobku či službě zvýšit tak, že ji firma nebude 

vůbec schopna pokrýt. 

Velkou nevýhodou virální kampaně je obtížná měřitelnost výsledků kampaně, jinými 

slovy její případný úspěch či neúspěch lze jen obtížně kvantifikovat. Paradoxně jsou 

v současné době dostupné pouze jednoduché mechanismy, které dokážou spočítat 

návštěvnost webové stránky, počet zhlédnutí videa popř. počet sdílení virální zprávy. 

Nicméně v případě šíření zprávy např. prostřednictvím emailů nebo mobilních telefonů 

je toto zatím zcela nemožné. 

Snadná zaměnitelnost za spam je velkou hrozbou v případě rozesílání sdělení pomocí 

emailů. Existují dokonce společnosti, které si najímají lidi, aby jejich obchodní sdělení 

šířili dál mezi své přátele, kolegy a známé. Pokud budou ale příjemci zprávy vnímat naše 

sdělení jako spam, může se celá kampaň negativně otočit proti nám anebo můžeme mít 

dokonce co dočinění s Úřadem pro ochranu osobních údajů. 

                                                           
2
 HORÁČKOVÁ, E. Virální marketing: Základní údaje o provedeném průzkumu. DEMČÁK, M. 

Vyplňto.cz [online]. 2008 [cit. 2013-06-26]. Dostupné z: <http://22999.vyplnto.cz>. 

http://www.vyplnto.cz/
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Klíčová slova: pasivní virální marketing, aktivní virální marketing, Value viral, Guile viral, Vital viral, Spiral viral, 

Vile viral, další typy

V oblasti virálního marketingu rozlišujeme dva základní typy – virální marketing pasivní 

a virální marketing aktivní. Vedle tohoto primárního členění existuje také sekundární 

členění, které reflektuje názory světových specialistů na danou problematiku. 

Marketingový odborník Blake Rohrbacher rozlišuje virální marketing na Value viral, Guile 

viral, Vital viral, Spiral viral a Vile viral. První čtyři zmíněné typy virálního marketingu 

označuje jako pozitivní a pátý jako negativní. Každý z těchto pěti druhů funguje na jiném 

principu, slouží k jinému účelu a má jiný výsledný efekt. Vedle těchto dvou členění se 

v poslední době také objevuje detailnější typologie rozlišující Pass-along, Incentivised 

viral a další typy virálního marketingu. 

Pasivní virální marketing je specifický v tom, že se jeho autor spoléhá (pouze) na 

kladnou reakci svých zákazníků. Tím, že bude svým stávajícím zákazníkům nabízet službu 

či produkt vysoké kvality, chce docílit šíření kladného word-of-mouth (šíření sdělení 

ústním podáním) a dále už se nesnaží účelově ovlivnit chování spotřebitelů.  

Opačným protipólem pasivního virálního marketingu je situace, kdy se autor snaží 

zakomponovat reklamní sdělení do originální virální zprávy a tím aktivně ovlivnit chování 

spotřebitele tak, aby zprávu z vlastní vůle šířil dál. Autor použitím aktivního virálního 

marketingu usiluje o zvýšení povědomí o daném produktu nebo o samotné značce. 

Value viral (kladné slovo z úst) je konkrétně propagace produktu taková, že si jeho 

spokojení uživatelé mezi sebou předávají své zkušenosti. Spokojený zákazník se většinou 

o své zkušenosti podělí s více než jedním dalším člověkem, šíření tedy probíhá 

lavinovitě. U tohoto typu virálního marketingu není předpokládána žádná podpora ze 

strany marketérů.  

Guile viral (lstivý virální marketing) svým charakterem porušuje jeden z předpokladů 

úspěchu virálního marketingu – jeho šíření je totiž spojeno s odměnou. Pokud se tedy 

příjemci zprávy podaří přesvědčit k nákupu produktu určitý počet dalších lidí, svých 

přátel a známých, získá odměnu např. v podobě provize nebo bonusu. Podmínkou 

úspěchu tohoto typu marketingu je dostatečně motivující odměna pro šiřitele, ale také 

určitá kvalita produktu, který svým známým doporučují (v opačném případě by riskovali 

ztrátu jejich důvěry). Anglické slovo „guile“, česky lstivý, je zde zcela nasnadě, neboť 

marketing založený na systému odměn v tomto případě může poškodit pověst firmy. 

Vital viral (sdílený virální marketing) je založen na potřebě lidí sdílet své zážitky 

s ostatními. To s sebou často přináší nutnost použití určité služby či produktu, např. 

komunikačního programu (ICQ, Skype) či multimediálního přehrávače (Windows Media 

Player). Z pohledu marketérů je zde jen velmi malá možnost ovlivnění. 
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Spiral viral (spirální virální marketing) je bezpochyby nejrozšířenějším typem, jelikož se 

jedná o rozesílání vtipů, zábavných obrázků, videí či historek. Rozšířenost tohoto typu je 

nasnadě – zábava a humor nikdy nepřestane bavit. Více než v komerční sféře je Spiral 

viral častokrát spíše dílem náhody nebo nekomerčních aktivit. Pokud je ale reklamní 

sdělení originální a zábavné, může se Spiral viral stát výborným doplňkem jiné 

marketingové metody a napomoci tak zvýšit prodejnost výrobku. 

Vile viral (záporného slova z úst) je na rozdíl od ostatních jmenovaných typů označován 

za negativní. Jedná se v podstatě o přesný opak Value viralu, tedy o lavinovité šíření 

zpráv na základě negativní zkušenosti s produktem, ovšem s jedním velkým rozdílem – 

špatné zkušenosti si lidé předávají rychleji a v mnohem větším rozsahu. Ke spuštění 

tohoto typu virálního marketingu úplně postačí nižší kvalita produktu nebo neochotný 

či nekvalifikovaný personál. 

Tuto mírně detailnější typologii již začali přebírat mnozí autoři zabývající se tématikou 

virálního marketingu. Rozlišujeme zde Pass-along, Incentivised viral, Undercover, Edgy 

gossip a Anomymus matching. Pass-along (předání, přeposlání) je v podstatě něco jako 

„řetězový email“, který své příjemce doslova nabádá, aby jej přeposlali dál. 

Charakteristickým prvkem jsou zde také známé „výhružky“, že pokud příjemce nebude 

pokračovat v „řetězu“ (přeposílání), bude mít rok smůlu, nesplní se mu jeho přání atd. 

Jelikož se z hlediska ochrany osobních údajů nachází tento typ virálního marketingu na 

hraně zákona, je nutné mít při vysílání těchto zpráv souhlas příjemců. 

Incentivised viral (podnět, výzva) je druh propagace produktu, kdy je zákazníkovi 

společnosti nabídnuta odměna (např. ve formě slevového kuponu) za poskytnutí 

kontaktu na své přátele. Tento druh marketingu je relativně často využívaný, zejména 

v zahraničí, a spoléhá se na motivaci uživatelů, kteří chtějí dostávat různé odměny a 

benefity. Ideálně přímou úměrou, tedy čím více doporučených přátel, tím větší odměna 

nebo pravděpodobnost výhry v nějaké spotřebitelské soutěži atd. 

Undercover (tajemný marketing) je opět druh předávání marketingového sdělení, který 

však neobsahuje onu obvyklou pobídku „pošli to dál“. Příjemci ani nemusí poznat, že se 

stali obětí virálního marketingu, a z vlastní vůle dál pátrají po informacích o produktu. 

Nemusí se jednat pouze o přeposílání emailových zpráv, dobrým příkladem by mohla 

být častá praxe ze současné doby, kdy si firma najímají určité jedince (často se jedná 

o veřejně známou osobnost), které jejich výrobek užívají, mluví o své spokojenosti s ním 

a tím ho skrytě propagují. 

Dalším typem virálního marketingu je Edgy gossip (šuškanda). Tento typ je svým 

charakterem velmi podobný Buzz marketingu a jeho podstatou je vyvolání diskuze 

k nějakému kontroverznímu tématu. 

Anonymus matching (anonymní párování) je založen na párování osob pomocí různých 

programů na bázi seznamky. Uživateli přijde emailová zpráva o tom, že se s ním chce 

určitá osoba seznámit a zároveň je vyzván, aby se připojil k uživatelům daného serveru. 
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Viral Marketing 

Formy virálního marketingu 

Klíčová slova: elektronická pošta, elektronická pohlednice, mobilní marketing, interaktivní hry a aplikace, 

obrázky a videa, sociální sítě, webové stránky 

Když v roce 1996 dva kolegové Jack Smith a Sabeer Bhatia založili vůbec první webový 

mail Hotmail, do každého z odesílaných emailů vložili odkaz, který nabízel příjemci 

bezplatné zřízení emailové schránky. Odkaz zněl takto: „PS: I love you. Get your free 

email at Hotmail.“ Za 30 měsíců svého fungování získala emailová služba více než 

30 milionů uživatelů. 

Na konci roku 2007 se stalo hitem vánoční přání, které prostřednictvím emailových 

zpráv nosili andělé z Kofoly. Výsledkem této originální myšlenky bylo, že každý šestý 

obyvatel Česka dostal nebo poslal přání, které bylo dostupné na stránkách Kofoly. 

Návštěvnost na webových stránkách se zvýšila z 5 tisíc na 115 tisíc návštěvníků denně a 

21. prosince 2007 přišlo na stránky díky elektronické pohlednici rekordních 125 tisíc 

návštěvníků. 

 
Obrázek 1: Andělská pohlednice ve virální kampani od Kofoly

1
 

Využívání mobilních telefonů pro marketingové účely je díky technologickému pokroku 

zcela přirozeným a nijak překvapivým jevem. Podle údajů Eurostatu (statistický úřad 

Evropských společenství) užívalo v roce 2003 mobilní telefon necelých 80 % obyvatel 

Evropské Unie. V České republice je toto číslo ještě vyšší – ve sledovaném roce vlastnilo 

mobilní telefon 95 ze 100 obyvatel. Mobilní marketing lze využít k mnoha aktivitám, 

nejčastěji se jedná o zábavné hry, slevové kupony či call centra, a byla by škoda podcenit 

jeho schopnost podpořit propagaci či dokonce samotný prodej výrobku. Dle závěrů 

výzkumu společnosti IDG (International Data Group) prováděným v roce 2012 celkem 

21 % respondentů uvedlo, že se pro nákup technologického produktu rozhodlo na 

základě zhlédnutí mobilní reklamy.2  

Tvorbou různých aplikací s reklamním sdělením se již v současnosti zabývá mnoho firem. 

Tyto aplikace jsou vytvářeny vždy na míru podle přání klienta jako zadavatele a 

                                                           
1 BRYCHTA, J. Úspěšný virál Kofoly. MLADÁ FRONTY A.S. Strategie.cz [online]. 21. 1. 2008. [cit. 

2013-06-25]. Dostupné z: <http://strategie.e15.cz/zurnal/uspesny-viral-kofoly-415236>. 
2
 IDG KNOWLEDGE HUB. Technology Marketing News [online]. 2011 [cit. 2013-06-25]. Dostupné 

z: <http://idgknowledgehub.com/>. 
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 může se jednat např. o hry, kvízy, horoskopy či dárkové aplikace. Jejich výhodou je, že 

možnost zacílení požadované skupiny a snadné vyhodnocení kampaně. 

Prohlížení, přeposílání a sdílení zábavných obrázků či videí je jedna z nejčastějších 

forem virálního marketingu. Jak obrázků, tak videí je nepřeberné množství a jednou 

z nejpovedenějších virálních kampaní je video propagující přírodní minerální vodu 

Evian. Toto video dosáhlo na serveru YouTube necelých 70 milionů zhlédnutí.  

 
Obrázek 2: Video propagující minerální vodu Evian

3
 

Sociální sítě jsou nová média poprvé se objevující v prvním desetiletí 21. století. Byly 

vyvinuty na základě svých úspěšných předchůdců jako různých diskusních serverů, 

weblogů, online fotogalerií a dalších. Některé sociální sítě většinu těchto aplikací spojily 

a mezi nejužívanější sociální sítě v dnešní době patří především Facebook, Twitter, 

YouTube, Google+ nebo Myspace. Mezi známé české sociální sítě se řadí Lidé.cz, 

Spolužáci.cz nebo třeba ČSFD.cz (sociální síť pro filmové fanoušky). Sociální sítě jsou 

založeny na vztazích mezi uživateli, kteří sami vytvářejí většinu obsahu, na jejich 

vzájemných komentářích a hodnoceních. Právě uživateli těchto sítí jsou převážně mladí 

lidé ve věku 15–35 let.4 

Další cestou, jak vstoupit do povědomí potenciálních zákazníků, je prezentace firmy na 

vlastní webové stránce. Jedním z celosvětově známých projektů je webová stránka Hot 

or Not, která svým návštěvníkům nabízí seznámení s více než 179 miliony lidí. Tuto 

službu založili v roce 2000 James Hong a Jim Young a uživatelé na ní hodnotili atraktivitu 

ostatních lidí na fotce od jedné do deseti. Za pouhý týden získala stránka 2 miliony 

návštěvníků denně a po několika měsících se stala jednou z 25 nejpopulárnějších webů 

na světě.  

Specifickou možností šíření virálních zpráv jsou blogy. Tyto soukromé webové stránky 

jsou velmi oblíbené především u mladých lidí. Právě mladí lidé jsou relativně snadno 

ovlivnitelní módními trendy a touží být součástí nějaké skupiny. A není těžké odtušit, že 

pokud v rámci nějaké referenční skupiny dobře známý a uznávaný bloger na své stránce 

vychválí náš výrobek nebo službu, zvýšení prodeje tohoto produktu je jen otázkou času. 

                                                           
3
 GLOBAL VISION, a.s. Global Vision: Ma\rketing, reklama a IT [online]. 2009 [cit. 2013-06-25]. 

Dostupné z: <http://www.reklamni-agentura-globalvision.cz/marketing/reklamni-
kampane/viralni-marketing-viralni-kampane/>. 
4
 BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2011, 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0. s. 14. 

http://www.youtube.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=oz&passive=1209600&continue=https://plus.google.com/?gpsrc%3Dgplp0%26partnerid%3Dgplp0&followup=https://plus.google.com/?gpsrc%3Dgplp0%26partnerid%3Dgplp0
https://myspace.com/
http://www.lide.cz/
http://www.spoluzaci.cz/
http://www.csfd.cz/
http://hotornot.com/cs/
http://hotornot.com/cs/
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Viral Marketing 

Proces virálního marketingu 

Klíčová slova: analýza, cílová skupina, formulace zprávy, volba nástrojů, sledování a vyhodnocení průběhu 

kampaně

Důkladná příprava a naplánování je základem každé marketingové kampaně, tedy i té 

virální. Kvalitní organizace a dobrý plán nám nejen pomohou zajistit pozitivní výsledky 

kampaně, díky nim dokážeme také předcházet potenciálním problémům. Je tedy velmi 

dobré dopředu zmapovat své konkurenční okolí, znát skupinu zákazníků, na kterou se 

marketingovou kampaní chceme zaměřit, dobře se orientovat na trhu, na němž své 

výrobky nabízíme. V každé oblasti marketingu je velmi výhodné znát všechny své 

konkurenty, ty malé i ty velké, které jsou pro nás větší hrozbou, počítat s jejich klady i 

nedostatky, předvídat jejich strategické kroky a odhadovat jejich reakce na naše vlastní 

kroky. 

Jedním z prvních kroků v přípravě virální kampaně je identifikace cílové skupiny. 

Musíme dopředu zodpovědět několik otázek: 

 Co má být cílem naší kampaně? 

 Koho chceme kampaní oslovit? 

 Koho naopak kampaní nechceme oslovit?1 

Pokud bychom neznali cílovou skupinu zákazníků, zaměření naší kampaně by bylo příliš 

široké nebo třeba vůbec žádné. Riskujeme efektivnost kampaně a v konečném důsledku 

se může stát, že neosloví nikoho. 

V rámci hledání cílové skupiny zákazníků je vhodné nejprve formulovat základní cílovou 

skupinu, poté další širší cílové skupiny a s těmito skupinami nadále pracovat. Základní 

cílová skupina jsou bezprostředně potenciální klienti, tedy zákazníci, kterým je náš 

produkt (nebo produktová řada) určen. Pokud například firma prodává značkové 

sportovní oblečení, můžou být její primární skupinou z demografického hlediska muži ve 

věku 25–35 let, kteří se zajímají o moderní technologie a stylové oblečení, patří do 

střední příjmové skupiny a mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. 

Do širší cílové skupiny zákazníků patří takoví lidé, kterým sice naše kampaň není přímo 

určena, nicméně mohou se o naši firmu nebo o náš výrobek zajímat, diskutovat o něm 

a hlavně informace o našem výrobku šířit dál. V případě výše zmíněné firmy prodávající 

značkové sportovní oblečení by těmito skupinami mohli být muži ve věku 18–25 let, 

kteří sice o produkt mají zájem, ale nemají finance, nebo ženy ve věku 20–35 let, které 

mohou produkt koupit jako dárek. 

Formulace sdělení je zcela jistě klíčovým prvkem celé kampaně. Zpráva musí být 

atraktivní, chytlavá, vtipná a také jednoduchá. Ale ani splnění všech těchto vlastností 

nezaručí kampani úspěch. Jednoduše zpráva musí příjemce zasáhnout ve správný čas, 

                                                           
1
 Zdroj: BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, 2011, 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0. s. 54. 
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na správném místě a ve správné formě a to je často spíše dílem náhody, než plánované 

aktivity prováděné na základě znalostí a zkušeností. 

V souvislosti s přenosem sdělení prostřednictvím internetu také musíme pečlivě zvážit 

vhodný formát, velikost a také distribuční kanál. Co se týče formátu zprávy, měli 

bychom respektovat rozšířený software, aby příjemci zprávy nemuseli pro její přečtení 

stahovat (či dokonce platit) nějaký specifický software. Velikost zprávy musíme 

přizpůsobit konkrétnímu distribučnímu kanálu. Pokud by např. reklamním sdělením 

bylo několikamegabytové video a distribučním kanálem emailová zpráva, by namísto 

přikládání souboru do přílohy emailu bylo vhodnější pouhé zaslání odkazu na příslušné 

webové stránky, kde se soubor nachází. 

Nástroje, které použijeme v rámci realizace kampaně, jsou víceméně předurčeny 

výběrem cílové skupiny zákazníků. Pokud se firma zaměřuje na mladé osoby, muže i 

ženy, ve věku 20–35 let, mohla by se ideálním marketingovým nástrojem stát 

prezentace firmy na sociálních sítích, neboť v současné době celých 50 % uživatelů 

sociální sítě Facebook zaujímá skupina lidí od 20 do 35 let.2 

Sledování kampaně je v případě virálního marketingu pasivní fází, jelikož nemají 

marketéři téměř žádnou možnost do jejího průběhu zasáhnout. V průběhu virální 

kampaně mohou nastat 4 různé případy: 

1) Zpráva je příjemci přijata, je šířena a má za následek rostoucí zájem o nabízený 

produkt – ideální stav. 

2) Zpráva příjemce nezaujala, její šíření upadá a postupně zanikne – kampaň nemá 

žádný efekt. 

3) Zpráva je sice přijata kladně, ale v průběhu kampaně se její podoba pozměnila, 

takže neplní svou funkci – kampaň může mít i negativní efekt. 

4) Zpráva byla přijata záporně nebo je příjemci považována za spam – téměř vždy 

negativní efekt.3 

Vyhodnocení je přirozeně poslední fází každé kampaně. Co se týče virální kampaně, je 

jen velmi málo možností, jak ji změřit a zhodnotit. Těmito možnostmi jsou 

např. zaznamenávání návštěvnosti v případě umístění objektu na webových stránkách, 

sledování různých diskuzí či počítání zhlédnutí v případě virálních videí. Šíření 

reklamního sdělení prostřednictvím emailů, mobilních telefonů, osobního kontaktu či 

komunikačních programů typu ICQ nebo Skype je však soukromou záležitostí a měřit je 

není většinou možné. 

                                                           
2
 BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2011, 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0. s. 58. 
3
 STUCHLÍK, P. a DVOŘÁČEK, M. Reklama na Internetu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 226 

s. ISBN 80-247-0201-0. 
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PRINT MARKETING 

Klíčová slova: print, prodej zboží, marketing, výhody

Co to je marketing? 

Marketing je proces řízení. Výsledkem je předvídání, ovlivňování a poznávání. Především 

však uspokojování potřeb a přání zákazníka a zajištění splnění cílů organizace. 

Marketing zahrnuje celou řadu činností: 

 nakupování, 

 prodej, 

 doprava, 

 skladování, 

 financování, 

 převzetí rizika, 

 standardizace a roztřídění výrobků dle jejich kvalit, 

 zajištění informací o trhu, např.: o zákaznících a konkurenci. 

Marketing je tedy uplatňován v každé zemi, kde je nadbytek zboží, za použití těchto 

pravidel: 

 chce, aby se vyrobilo to, co se prodá, 

 zjišťuje, kde zákazníci nakupují, 

 jakou cenu jsou ochotni zákazníci zaplatit, 

 jaká je konkurence. 

Jaký je tedy rozdíl mezi marketingem a prodejem? 

PRODEJ ZBOŽÍ MARKETING 
 

je orientován pouze na prodej orientován na zákazníka 

jednostranný proces výstup určuje marketingový výzkum 

krátkodobé cíle dlouhodobé cíle 

důraz na jednotlivce důraz klade na skupiny zákazníků 

 

A co to vlastně je PRINT marketing? 

Slovo PRINT znamená v překladu tisk. A vlastně od toho se odvíjí celý Print marketing. 

Neznamená to pochopitelně tisknout a tisknout nesmyslně nějaké papíry. Ve své 

podstatě je to propagace a to nejen v tištěné podobě, ale také grafický design, web 

design, XStream dokumenty. 
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V dnešní době se hodně využívá digitální marketing ovšem tiskový marketing má své 

nesporné výhody, které digitální marketing nemůže nabídnout. 

Moderní marketing se soustředí na digitální a online formátování a proto se může zdát 

tiskový marketing zastaralý, ale má své výhody. 

3 výhody tištěného marketingu: 

 výhoda domácího prostředí, 

 zřídit stránky na místní akce a rozdávat informační pakety, nebo je odesílat 

pomocí emailu, 

 něco navíc. 

Svým zákazníkům, ať už dlouholetým nebo novým pošlete něco malého v emailu 

například k narozeninám či k svátku přání. 

Rozšíření svého dosahu 

Jsou lidé, kteří drží krok s digitálními a online prostředky, ale zároveň také lidé kteří 

dávají přednost novinám, časopisům s použitím moderních technologií – proč tedy volit 

jeden způsob před druhým? 
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Print Marketing 

Grafický design 

Klíčová slova: logo, logotyp, piktogram, značky 

Definice pojmů 

Logo je grafické ztvárnění názvu organizace, společnosti, firmy nebo instituce 

obohacené o obrázek (piktogram). Tento pojem odpovídá českému výrazu grafická 

značka. 

Logotyp (z řeckého logos – slovo, řeč, nauka, zákon, pojem a typos – výraz, znak) je 

originálně graficky upravený název společnosti, který neobsahuje obrázek (piktogram). 

Piktogram je obrazový symbol, který může být samostatně, nebo doprovází textovou 

část loga. Někdy se v této souvislosti užívají i následující pojmy: symbol, emblém, ikona. 

Členění značek dle vizuálního motivu 

1. Obrazové: do této kategorie se řadí firmy, které používají při své komunikaci 

piktogram jako hlavní vizuální prvek – např. Nike, Playboy, Shell. 

2. Typografické (textové): tyto logotypy jsou založeny jen na individuálním 

ztvárnění písma – např. Coca-Cola, Sony, ČNB, Baťa. 

3. Kombinované: tyto značky kombinují text i obraz. V praxi jsou nejčastěji 

využívané. Možná proto, že kombinují výhody obou předcházejících skupin – 

např. Jaguar, Mercedes Benz. 

Další členění značek 

1. Značky dlouhodobé: tyto značky se budou používat po dlouhou dobu a nebo to 

mohou být značky u nichž dopředu nevíme jak dlouho je budeme používat 

(značky firem, měst, států, institucí). Dlouhodobé značky by neměly podléhat 

módním trendům a to z toho důvodu, že tyto módní výstřelky by po čase mohly 

působit zastarale a někdy i trapně. 

2. Značky krátkodobé: tyto značky mají být používány jen krátkou dobu. Můžeme 

do nich zařadit značky akcí – volební kampaň, výstavy, koncertní turné, výročí 

nebo značky sezónních výrobků. Značky krátkodobého charakteru nemusí být 

nadčasové. 
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Skupiny kritérií hodnocení značky 

1. Identifikační 

 toto kritérium lze považovat obecně za hlavní, 

 značka musí být originální, nezaměnitelná, 

 důležité je aby lidi značku poznali – identifikovali mezi ostatníma. 

2. Sémantická – významová 

 zakladatelem moderní sémiotiky je považován americký filozof Charles 

Peirce – ten rozdělil znaky na ikony, indexy a symboly, 

 slovo sémantika je řeckého původu, séma-význam, 

 sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, jejich částí a jiných 

znaků, 

 nejsou to pouze jazykové znaky, ale i všechny jazykové systémy: 

piktogramy, dopravní značky atd., 

 kritéria sémantiky se zabývají obsahem ztvárněným ve značce, např. je-

li potřeba ve značce znázornit kytku, měli by lidé vidět tuto kytku a ne 

něco jiného (např. strom). 

3. Estetická 

 nevýhodou je jednostranný názor při posuzování, 

 zadavatel by měl respektovat názor odborníků. 

4. Technologická 

 je nutné zajistit, aby značka nepůsobila problémy při reprodukci 

jakoukoliv technologií. 
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Print Marketing 

Web design 

Klíčová slova: design, web design, parametry, uživatel, použitelnost 

Design je koncept, který zahrnuje design výrobku, souvisejících služeb, grafický design a 

design prostředí. Využívá především vizuální komunikace a psychologie. 

Web design je forma a uspořádání webového serveru. Může to být například způsob 

psaní a uspořádání textu, prezentace a struktura. 

Je nejdůležitější faktor při vytváření stránek. Musíme pochopit jeho potřeby. Jsou to 

jednotlivci s velkým rozsahem schopností, potřeb, nedostatků, očekávání a cílů. Proto 

jediným cílem je vyhovět potřebě uživatele. 

Z tohoto důvodu musíme rozlišovat tyto parametry: 

 vidění – odstín, sytost, světlo; 

 paměť – uživatel chce maximum za minimum; 

 doby odpovědi a reakce – doba musí být přímo úměrná návratnosti; 

 využití podmětu – prvky dostatečně odlišné; 

 efekt koktejlové party – na stránce omezit hluk, uživatelé zaměřit na to co je 

zajímá; 

 smyslové přizpůsobení – uživatelé si na určitý podnět zvyknou natolik, že ho 

neregistrují, získání plné pozornosti nastane při časté změně položek; 

 možnosti pohybu – minimalizovat námahu při používání zařízení (klávesnice, 

myš). 

Uživatelé jsou ovlivňování svým okolím. Toto okolí nazýváme světem uživatele. 

Například: 

 kancelář – přístup prostřednictvím PC, většinou jeden uživatel, který má 

relativní klid zaměřen hlavně na pracovní úkoly – často vysoká rychlost; 

 Internetová kavárna – proměnlivá úroveň hluku, použití zaměřeno 

pravděpodobně na zábavu, vyhledávání – zvažováno může být zabezpečení a 

soukromí. 
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použitelnost 

Uživatelé se rozdělují podle jejich znalostí. Máme tři obecné typy: 

 začátečníci – mají malou znalost práce s webovým serverem či dokonce s tím 

jak web funguje, potřebuje podporu. 

 středně pokročilí – rozumí webu nebo webovým serverům, nenavštěvují 

webový server pravidelně. Jestliže ano, stanou se pravděpodobně pokročilými 

uživateli. 

 Pokročilí – rozumí, jak web funguje, využívá pokročilých funkcí (může přímo 

sestavovat vlastní adresy URL), pamatuje si umístění objektů na stránce. 

Uživatelé přistupují k webovému serveru ze svého světa prostřednictvím Internetu a 

webu. Když jsou na webu, pohybují se na něm (navštěvují webový server) a pokud se 

rozhodnou pro webový server začnou číst a reagovat na prezentovaný obsah. Webový 

server se vždy musí přenést do světa uživatele, ne obráceně. Uživatel je ovlivňován 

prostředím. Na toto musí brát designéři zřetel. Okolí velmi ovlivňuje pohled uživatele na 

to co je použitelné. 

Použitelnost je vlastně: 

 šance naučit se pracovat s webovým serverem, 

 zapamatovatelnost, 

 účinnost použití, 

 spolehlivost, 

 uspokojení požadavků. 

Cílem je vytvořit adaptabilní webový server, který odpovídá požadavkům všech 

uživatelů. 
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Print Marketing 

Počítačová grafika 

Klíčová slova: počítačová grafika, rastrová a vektorová grafika, rozlišení, velikost, digitální fotoaparát 

S počítačovou grafikou se dnes setkáváme běžně. 

Využívá se například na tiskoviny, reklamu, média, televize, film, multimédia, 

internetové stránky, 3D grafiku, virtuální realitu, CAD/CAM projektování, hry. 

Co dokáže počítačová grafika? 

Špičkoví grafici mohou díky počítačovému zpracování obrazu vytvořit zcela nereálné 

scény, které mohou vypadat naprosto fotorealisticky. Běžně se retušují fotografie 

postav a portrétů. Takže osoba může v tiskovině vypadat daleko lépe než ve skutečnosti. 

Domácí použití počítačové grafiky 

Ten kdo pracuje s počítačem například při úpravách dopisů a tabulek, vkládání obrázků, 

při fotografování digitálním fotoaparátem, používá počítačovou grafiku. 

Zpracování obrázků v počítači 

Osobní počítač je nástrojem (prostředkem) pro zpracování počítačové grafiky. Vstupují 

do něj obrázky, křivky a objekty, kde se zpracují a to buď na elektronická média 

(internet, multimediální CD, …) nebo na fyzická média (papír, kniha, …). 

Rastrová a Vektorová grafika 

Jsou dva základní způsoby pro ukládání obrázkových informací a to buď rastrová, nebo 

vektorová grafika. Rastrová grafika pracuje s obrazovým materiálem. Obrázek je složen 

z mnoha malých bodů, každý bod má v obrázku svou přesnou pozici a barvami z těchto 

jednotlivých bodů je složen výsledný obraz. Výhoda této grafiky je perfektní a věrné 

zachování původní scény. Nevýhodou jsou velké prostorové nároky na uložení, při 

zvětšení obrazu dochází ke snížení kvality. Vektorová grafika pracuje s obrazovou 

informací. Obraz je složen z matematicky definovatelných křivek – vektorů. Ukládají 

grafickou informaci pomocí matematického zápisu, který definuje tvar, barvu, tloušťku, 

výplň a další parametry křivky. Výhody vektorové grafiky jsou neomezené možnosti 

zvětšení obrázku, následná úprava křivek v obrázku, možnost pracovat s každým 

objektem odděleně a relativně malá velikost souborů při ukládání. Nevýhoda je 

v neschopnosti uložit fotorealistické scény. Tyto dvě grafiky se dají kombinovat pomocí 

programů, protože jak vektorová tak rastrová grafika mají omezené možnosti. 
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digitální fotoaparát 

Rozlišení 

Je to další důležitý parametr počítačové grafiky. Významnou roli má hlavně u rastrové 

grafiky při přípravě obrázku pro tisk. V digitálním fotoaparátu je nutné nastavit 

optimální rozlišení, aby bylo dostatečné pro kvalitní fotografii. Zde platí, čím vyšší 

rozlišení výrazně roste datová velikost a tím zabere více místa na disku. 

Velikost (rozměrová) 

Také dalším důležitým parametrem obrázků je jeho rozměrová velikost. Velikost je šířka 

a délka obrázku, která se udává v bodech. Rozměrová velikost je důležitá pro přípravu 

obrázku pro elektronické zdroje. Například při použití na Internetu nebo pro prezentaci. 

Někdy se rozměrová velikost milně zaměňuje za rozlišení. 

Pořizování obrázků a fotografií 

Abychom mohli obrázky, či fotografie dále zpracovávat rastrovou grafikou musíme je 

nejprve získat. Získat je můžeme obvykle těmito způsoby: použít stávající obrázky 

v počítači, vytvořit novou grafiku (nakreslit), stáhnout z Internetu, digitálním 

fotoaparátem nebo naskenovat. Digitální fotografie se v posledních letech neuvěřitelně 

rozvíjí. A to díky možnostem, které digitální proces fotografování nabízí. Digitální 

fotografování zahrnuje snímání fotografických snímků jejich zpracování na počítači a 

následně vytištění. Od prvního snímku až po výstup můžeme provádět různé operace. 

Princip digitálního fotografování je velmi jednoduchý. Pořídíme snímek, ten se přehraje 

do počítače, zpracuje se, a buď se vytiskne na papír, nebo se pošle po Internetu do 

fotolaboratoře, kde se zhotoví klasická fotka. 

Digitální fotoaparát 

Snímek se zaznamenává na CCD prvek. CCD prvek je speciální fotocitlivá součástka, 

která dokáže převést čočkou zachycený zdroj světelného zařízení do digitální podoby – 

do podoby dat, respektive obrázku. 

Fotografování digitálním fotoaparátem 

Všechny digitální fotoaparáty mají automatické nastavení expozice. To znamená, že 

nemusíme volit čas a clonu. Většina kompaktů disponuje motivovými programy. Ty 

usnadňují práci. Fotoaparáty nabízejí obvykle tyto motivové programy: portrét, krajina, 

žárovkové osvětlení, noční scéna, makro a mnoho dalších podle typu fotoaparátu. Další 

důležitou funkcí je zoom (přibližování a oddalování scény). Při fotografování je důležitá 

kompozice. Kompozici ovlivňuje pouze fotograf. Je to skloubení výběru scény, osvětlení, 

umístění objektů, tak aby výsledek záběru byl co nejlepší. Další funkcí je expozice, ta 

probíhá pouhým stisknutím spouště. Výhodou digitálních fotoaparátů je, že 

s fotografiemi můžeme pracovat pružně – kdykoliv si můžeme snímek prohlédnout 

nebo smazat. Pomocí USB kabelu přenášíme data na disk do počítače, kde je můžeme 

libovolně zpracovávat. 
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Print Marketing 

Tisk 

Klíčová slova: tisk, faktory, obraz, grafický design, text sdělení, parametry 

Vysvětlení samotného pojmu tisk neboli polygrafie. Tisk – metoda umístění barvy na 

podklad. Jakou metodu si designér vybere, záleží nejen na estetice. Záleží také na těchto 

faktorech: 

 požadovaná vizuální kvalita výsledku, 

 cena, 

 počet výtisků, 

 rychlost. 

Tisk neboli tiskovina není v dnešní době úplně pasé, ale stále patří mezi významné 

marketingové komunikační kanály. Z hlediska reklamy je barevná inzerce v některých 

případech nutností a zároveň jediným možným provedením. Tisk je nedílnou součástí 

marketingu. Mnoho firem využívá tisk k propagaci své činnosti. Nástup internetu 

převedl část marketingových testů do elektronické podoby. Ale v tomto případě může 

být internet i nevýhodou. Informace na internetu jsou nehmatatelné. Nelze je předat 

jako upomínku na jednání, nebo je položit na pult v prodejně. Tiskovina využívá typické 

nástroje a zde jsou tři základní nástroje: 

Obraz klíčový nástroj pro získání prvotní pozornosti. Je to generátor emocí a nositel 

informací. 

Grafický design pomáhá získávat prvotní pozornost, urychluje identifikaci původce a řídí 

postup, rytmus a rychlost čtení. 

Text sdělení nástroj zaujetí, selekce čtenáře (jazyk, styl), přenos emocí (reklamní text), 

pobídek (výzvy, kontakty) a argumentů (popis produktu). 

Pokud jsou tyto nástroje dobře sestaveny, tiskovina splní svůj úkol. Dobré sestavení, ale 

můžeme hodnotit ve vztahu ke konkrétnímu marketingovému záměru. 
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Tisk, který je prezentován novinami a časopisy se vyznačuje následujícími parametry: 

 působnost (regionální, celostátní), 

 periodicita, 

 náklad (vydaný a prodaný), 

 provedení média (černobílé či barevné), 

 počet čtenářů na jedno číslo. 

Tisk má, ale také nejen výhody. Má také své zápory a to především v omezené 

schopnosti emocionálního působení novin a časopisů. Patří do takzvaných chladných 

médií. A také relativně vysoké náklady patří mezi nevýhodu tisku. 
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