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Abstrakt
Bakalářská práce se bude zabývat oblastí Public Relations vybrané společnosti. Cílem bakalářské
práce je analýza Public Relations strategie s důrazem na Corporate Identity společnosti. Na základě
výzkumu, který se bude odvíjet od stanovených hypotéz, budou navrhnuta doporučení pro Public
Relations dané společnosti. V bakalářské práci je definováno Public Relations jako součást
komunikačního mixu, jeho historie, definice a nástroje. Dále se práce zaměřuje na popis interního
a externího Public Relations a jejich nástrojů. Dále je představena historie, současnost, vize a poslání
vybrané společnosti a je analyzován současný stav interního a externího Public Relations v této
společnosti. Na tuto analýzu navazuje v páté kapitole dotazníkové šetření. Šetření je rozděleno na
dvě části, kde první část zkoumá stav vnímání interního Public Relations zaměstnanci a druhá část
zkoumá naopak vnímání externího Public Relations veřejností.

Klíčová slova
Marketingový mix, komunikační mix, Public Relations, Corporate Identity.

Abstract
The bachelor thesis focuses on the Public Relations strategy of a particular company. Its aim will be
to analyze the internal and external Public Relations of particular company and on a basis of a
research based on four hypotheses, reccomendations for the Public Relations of a particular
company will be proposed. The bachelor’s thesis defines Public Relations and its part in
Communications mix, its history, definition and tools. In addition, the thesis deals with the
description of the internal and external Public Relations and their tools. It also presents the history,
presence, vision and mission of the particular company and analyzes the current state of the
company's internal and external Public Relations. This analysis is followed up by questionnaire
survey in fifth chapter of this thesis. The survey is divided into two parts, where the first part
examines the state of perception of the internal relationship between employees of particular
company and second part examines the perception of external Public Relations by the public.
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Úvod
Pro mnoho zákazníků je dobré jméno společnosti, hodnota brandu a její pověst kritériem
jejich výběru. Prostřednictvím jednotlivých nástrojů Public Relations společnost rozvíjí nejen
povědomí o značce i produktech, ale také rozšiřuje informace o novinkách dané značky. Public
Relations v překladu znamená „vztah s veřejností“, čili komunikace především se zákazníky, ale také
s vlastními zaměstnanci. Prostřednictvím vhodně zvolené a správně zamířené komunikace může
společnost ovlivnit jeden z hlavních cílů úspěchu společnosti, a to loajalitu svých zákazníků. Získání
podpory zákazníků není jen jednorázová akce, ale jedná se o dlouhodobé úsilí. Do Public Relations
patří také Corporate Identity, jejíž součástí je Corporate Culture, Corporate Philosophy, Corporate
Design, Corporate Communications a produkt organizace. Výsledkem souhry všech pěti částí je
Corporate Image dané společnosti, který představuje celkový obraz firmy, který veřejnost vnímá,
když slyší o dané společnosti.

Jak již bylo zmíněno, Public Relations však není jen externí komunikace. Patří sem také
komunikace uvnitř firmy, která výrazně ovlivňuje správný chod své společnosti. Zaměstnanci jsou
totiž nejcennějším kapitálem každé společnosti. Společnost by zejména měla své zaměstnance
motivovat, poskytnout jim příjemné pracovní prostředí a vycházet jim vstříc v rámci jejich
požadavků. Dobře motivovaný zaměstnanec, který zná náplň své práce a ztotožní se s kulturou
společnosti, může zásadním způsobem ovlivňovat zákazníky. Nedostatečná komunikace uvnitř
organizace může poškodit celkovou atmosféru uvnitř společnosti a může vést k demotivaci a
negativnímu účinku na pracovní výkon zaměstnanců.

Bakalářská práce se bude zabývat oblastí Public Relations vybrané společnosti. Cílem bude
analýza Public Relations strategie s důrazem na Corporate Identity společnosti. Bakalářská práce
bude rozdělena do šesti kapitol, z čehož dvě jsou teoretické a čtyři praktické. Pro splnění cíle se
praktická část bakalářské práce snaží zodpovědět na tyto hypotézy:
Hypotéza č. 1: Interní komunikace vybrané společnosti mezi zaměstnanci probíhá nejčastěji přes
e-mail.
Hypotéza č. 2: Pokud by zákazníci svým známým tuto společnost nedoporučili, bylo by to zejména
z důvodu vyšších cen nápojů.
Hypotéza č. 3: Věrnostní program My Starbucks Rewards zná více než 50% respondentů.
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Pro teoretickou část bakalářské práce bylo zapotřebí se nejdříve seznámit s mnoha zdroji,
které pojednávají o zpracovávané problematice. Podkladovými materiály se staly především
odborné publikace. V první kapitole této bakalářské práce bude na základě odborného pramenu
Moderní marketing od amerického marketingového specialisty Philipa Kotlera definován pojem
marketingový mix a komunikační mix. Tato kniha je nejvýznamnější učebnicí marketingového řízení
a obsahuje nejnovější poznatky marketingové teorie a praxe. Následně budou představeny
jednotlivé nástroje komunikačního mixu na základě odborného pramenu Marketingová
komunikace (Pelsmacker, 2002). Ve druhé kapitole bakalářské práce bude rozebráno rozdělení
Public Relations na interní a externí na základě knihy Moderní marketingová komunikace
(Přikrylová, 2010), která se věnuje problematice marketingové komunikace a představuje model
komunikačního mixu. Na základě odborného pramenu Public Relations (Hejlová, 2015) bude
definována historie, definice a konkrétní nástroje Public Relations. Ve třetí kapitole této bakalářské
práce bude popsána charakteristika a historický vývoj vybrané společnosti na základě interních
materiálů vybrané společnosti.

Na představení společnosti naváže kapitola čtvrtá, kdy na základě vlastní analýzy Corporate
Identity a interního a externího Public Relations bude formulován současný stav. K této analýze
bude využito informací z internetu, sociálních síti a také z interních informací společnosti. Pátá
kapitola se bude týkat výzkumného šetření. První šetření proběhne mezi zaměstnanci vybrané
společnosti. Cílem prvního šetření bude zjistit, jak zaměstnanci vnímají komunikaci uvnitř firmy.
Druhé dotazníkové šetření proběhne mezi širokou veřejností, z níž budou vyřazeni zaměstnanci
společnosti. Cílem druhého šetření bude vyzkoumat, jak vnímají komunikaci a nástroje Public
Relations k veřejnosti, které budou popsány ve čtvrté kapitole. K výzkumu bude využito
dotazníkové šetření a na základě této analýzy a komparace se současným stavem bude v poslední
kapitole navrhnuto doporučení dané společnosti.

V praktické části bakalářské práce bude využita analýza interních materiálů k popisu
současného stavu Public Relations ve vybrané společnosti. Dále proběhne dotazníkový průzkum
prostřednictvím nereprezentativní marketingové sondy. Nejdříve bude identifikován předmět a cíl
průzkumu a základní soubor. Dalším krokem bude sběr dat a na závěr proběhne zpracování
získaných údajů. Data získaná z analýzy a dotazníkového průzkumu budou poté využita ke
komparaci pro stanovení možných doporučení pro danou společnost. Bakalářská práce má
stanovené celkem tři hypotézy, jejichž pravdivost bude ověřována prostřednictvím dedukce.
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1 Public Relations jako nástroj komunikačního
mixu
Public Relations (dále PR) je nedílnou součástí marketingového komunikačního mixu. Tento
komunikační mix je nástrojem komunikace a váže se v rámci marketingového mixu ke čtvrtému P,
promotion. První kapitola se zabývá definicí marketingového i komunikačního mixu a dále dalších
nástrojů, které tvoří komunikační mix.

1.1 Marketingový mix
Marketingový mix zahrnuje všechny marketingové činnosti a rozhodnutí k zajištění prodeje
produktu či služby dané společnosti na cílovém trhu. Dobře zpracovaný marketingový mix může
firma využít při zavádění nového produktu nebo služby na trh. Tento model je snadno uživatelný a
obsahuje všechny nástroje, na které se prodávající může zaměřit. (50MINUTES.COM, 2015).
Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá
k úpravě nabídky podle cílových trhů. Zahrnuje vše, co může firma udělat, aby ovlivnila poptávku
po svém produktu. Tyto možné způsoby se dělí do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P:
produktová politika (product), cenová politika (price), komunikační politika (promotion) a
distribuční politika (place). Produkt představují všechny výrobky nebo služby, které společnost
nabízí zákazníkovi. Cena vyjadřuje sumu peněz, kterou zákazníci zaplatí za produkt. Distribuce
zahrnuje veškeré činnosti společnosti, které podniká, aby byl produkt dostupný zákazníkům.
Komunikace jsou činnosti, které informují zákazníky o vlastnostech produktu či služby. Public
Relations můžeme zařadit do komunikační politiky. Kromě zmíněného PR sem patří další formy
marketingových komunikací, jakožto osobní prodej, reklama, podpora prodeje a direct marketing.
Tyto formy se nazývají jako promotion mix nebo také komunikační mix. Efektivní marketingový mix
vhodně spojuje proměnné tak, aby byly splněny stanovené cíle společnosti. Aby byl tento mix
správně používán, měli by na něj marketéři pohlížet z hlediska zákazníka – tzv. 4C. Produkt můžeme
vnímat jako potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants), cenu jako náklady na straně
zákazníka (cost to the customer), distribuci jako dostupnost (convenience) a poslední, propagaci,
jako komunikaci (communication). (Kotler, 2007, s. 71)
Postupně se základní rozdělení 4P rozšířilo o další 3 proměnné P. Patří sem personál (people),
který usnadňuje komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, procesy (processes), díky
kterým se poskytování služeb usnadňuje a zefektivňuje a na závěr materiální prostředí (psychical
evidence), které pomáhá zhmotnění služby například prostřednictvím letáčků s popisem různých
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typů permanentek ve fitness centru. Tento model 7P je využíván především ve službách. (Vaštíková,
2014, s.22)

1.2 Komunikační mix
Komunikační mix představuje nástroje a metody, díky kterým firma komunikuje se
zákazníkem za účelem prodeje jejich produktů nebo služeb. Komunikačním mixem se marketingový
manažer snaží pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout marketingových a tím i
firemních cílů. (Přikrylová, 2010, s. 43) Neexistuje jeden univerzální komunikační nástroj, který by
všechny firmy využívaly. Mnoho lidí se domnívá, že jediný nástroj, který firmy využívají k ovlivnění
jejich mínění je reklama. Už si ale neuvědomují, že na ně v jejich roli zákazníka působí mnohem více
nástrojů. Názor zákazníka je přitom pro každou společnost nesmírně důležitý. Prostřednictvím
výzkumu byla ověřena skutečnost, že pokud je zákazník spokojen, roznese tuto zkušenost mezi 4 až
5 svých známých. Pokud je nespokojen, rozšíří tuto zkušenost až mezi 11 známých. Ústní reklama
však v dnešní době nestačí. Společnost musí umět mluvit nejen se svými současnými zákazníky, ale
také s potenciálními zákazníky a širokou veřejností. Také musí umět komunikovat prostřednictvím
vhodných nástrojů a prostředků a vědět co, komu a kdy sdělit. (Vaštíková, 2014, s. 126)
Nástroje komunikačního mixu můžeme dle Foreta (2012, s. 246) rozdělit na nadlinkové
(zkratka ATL, anglicky above the line) a podlinkové (zkratka BTL, anglicky below the line). Rozdíl
mezi nimi je ve výši vynaložených nákladů. Zatímco za podlinkové aktivity se neplatí, nadlinkové
bývají finančně náročnější. Příkladem může být reklama, kdy společnost platí sdělovacím
prostředkům za poskytnutý prostor pro propagaci. V posledních letech vznikly tzv. TTL aktivity
(anglicky through the line), kdy společnost využívá ATL a BTL aktivity současně, aby oslovila velké
množství potenciálních zákazníků. (ATL, BTL and TTL Marketing – Definitions and Examples, 2017)
Pelsmacker (2003, s. 26-31) dělí nástroje komunikačního mixu do devíti skupin (reklama,
podpora prodeje, sponzorování, Public Relations, komunikace v prodejním místě, výstavy a
veletrhy, přímá marketingová komunikace, osobní prodej, interaktivní marketing). Kombinace PR
s dalšími nástroji komunikačního mixu směřuje ke konceptu integrované marketingové
komunikace, která dosahuje vytyčených cílů kombinací různých komunikačních nástrojů. To
znamená, že nástroje, které dosud působily samostatně, se nyní vzájemně propojují a navazují na
sebe. Komunikace se zákazníkem se tak stává efektivnější, je na něj totiž mnohem více zaměřená.
Všechny prvky komunikačního mixu musí být pečlivě plánovány tak, aby plán byl logický a vnitřně
provázaný. IMC může být úspěšná pouze tehdy, je-li založena na strategické integraci jednotlivých
útvarů firmy, jež se podílejí na celkové komunikaci.
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Formy komunikace můžeme rozdělit na osobní a neosobní. Základní rozdělení komunikačního mixu
podle Kotlera můžeme vidět na následujícím obrázku:
Obrázek 1 Rozdělení komunikačního mixu
Komunikační
mix

Přímé

Osobní
prodej

Nepřímé

Přímý
marketing

Reklama

Podpora
prodeje

Public
Relations

Zdroj: vlastní zpracování na základě Kotler, 2007, s.809
V následujících podkapitolách se bude práce jednotlivými komunikačními nástroji zabývat.

1.2.1 Reklama
Reklama je nástrojem jednostranné neosobní masové komunikace prostřednictvím médií
(televize, internetu, tisku apod.). Definice reklamy dle Kotlera zní, že je to ‚jakákoli placená forma
neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora‘ (Kotler,
2013, s. 855). Cílem je informovat spotřebitele nejen o dostupné nabídce zboží nebo služeb, ale
také o značce podniku. Marketingový pracovník musí správně vybrat médium pro reklamu. Při
tomto rozhodování musí zvážit dosah, frekvenci a účinek reklamy, výběr z hlavních typů médií,
výběr konkrétních mediálních nosičů a mediální načasování. Mezi hlavní typy médií patří televize,
noviny, časopisy, rádio, internet nebo venkovní reklama (bannery). Každé sdělení může vyžadovat
jiné médium. Sdělení o akci, která se koná následující den, je výhodnější zveřejnit přes rádio nebo
noviny. Akci s dlouhodobějším trváním je výhodné zveřejnit přes televizi.
Hlavním úkolem reklamy je podpořit značku. Dobrá značka se stává součástí života
zákazníka. Právě reklama může efektivně přidávat hodnotu výrobku. Každá reklama musí být
společensky zodpovědná. Mezinárodní obchodní komora v Paříži vydává pokyny o regulacích
reklamy, které se následně projednávají a odsouhlasí v jednotlivých zemích. V České republice se
na dodržování těchto mezinárodních instrukcí zaměřuje Rada pro reklamu, což je dobrovolné
sdružení reklamních agentur, médií a zadavatelů reklam. Princip samoregulace reklamy je
prosazován řídícími orgány Evropské unie. (Vysekalová, 2010, s.24-28)
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Následující graf 1 představuje podíl jednotlivých mediatypů v roce 2015:
Graf 1 Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2015
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Zdroj: SPIR, ppm factum, Nielsen Admosphere, 2016
Pozn. OOH = reklama mimo domov
Při realizaci reklamy je potřeba stanovit si cíle reklamy – například zvýšení prodeje nebo
zvýšení známosti značky. Tyto cíle by měly vycházet z dlouhodobých strategických plánů celého
podniku. Reklamu lze podle primárního účelu reklamních cílů podniku rozdělit na informační,
přesvědčovací a připomínkovou reklamu. Toto rozdělení s příklady reklamních cílů zobrazuje
tabulka 1:
Tabulka 1 Obvyklé reklamní cíle
Druh reklamy

Reklamní cíle
- Upozornit trh na nový produkt
- Informovat o možnostech nového využití produktu
- Informovat trh o změnách cen

Informativní reklama

- Vysvětlit, jak výrobek funguje
- Poskytnout informace o nabízených službách
- Napravit mylné představy o nabízeném zboží
- Rozptýlit obavy spotřebitele
- Budovat podnikovou image

Přesvědčovací reklama

- Zvýšit preference dané značky
- Podpořit rozhodnutí spotřebitelů o změně značky
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- Změnit vnímání některých užitných vlastností daného zboží
- Přimět spotřebitele k okamžitému nákupu
- Přesvědčit spotřebitele, aby byli přístupní vůči telefonickému
kontaktu ze strany podniku
- Připomenout spotřebiteli, že by mohl výrobek v brzké době
potřebovat
Připomínková reklama

- Připomenout spotřebitelům, kde je možné zboží zakoupit
- Udržovat povědomí o výrobku i mimo sezonu
- Udržovat známost výrobku

Zdroj: Přikrylová, 2010, s. 68
Vaštíková (2014, s. 131) ve své publikaci uvádí, že pokud má být reklama účinná, měla by
být založena na principu 5M (dle počátečních písmen anglických termínů). Mission (poslání)
specifikuje cíle reklamy, message (zpráva) tvoří obsah sdělení, money (peníze) představují tvorbu
rozpočtu na reklamu, media (média) specifikuje vhodná média a measurement (měřítka) měří
účinnost reklamy.
Výhodou reklamy je schopnost oslovit velké množství lidí, díky které získá podnik
pozornost. Dále regulace zadavatele reklamy, ten může totiž kontrolovat kdy a kde se objeví.
Nevýhodou je vysoká finanční náročnost, jednostranné vysílání informací a také neosobnost
reklamy, jelikož je sdělována médii.

1.2.2 Podpora prodeje
Podpora prodeje představuje krátkodobé aktivity posilující prodej na konkrétním místě
prodeje. Často bývá podpořen reklamou, která však nabízí důvody proč si daný výrobek koupit,
kdežto podpora prodeje motivuje zákazníky, aby si výrobek koupili okamžitě. Tento nástroj můžeme
rozdělit na podporu spotřebitele, která je určená ke stimulaci spotřebitelských nákupů, na podporu
obchodníka, která je určená k přilákání podpory distributorů, na podporu organizací, která slouží
k získání obchodních nabídek a motivaci prodejců a na podporu prodejců, prostřednictvím níž
motivujeme prodejce k vyšší efektivitě. (Kotler, 2007, s. 880).
Mezi nástroje podpory prodeje spotřebitele patří například soutěže, ochutnávky, slevové
kupóny, vzorky apod. Další nástroje zákaznické podpory jsou popsány níže v tabulce č. 2. Tyto
aktivity zvyšují povědomí o značce a jejich produktech, což může přilákat nové, stálé zákazníky.
K aktivitám podpory prodeje patří také věrnostní programy pro stálé zákazníky. Pokud zákazník
přijde do obchodu, kde probíhá akce pro členy věrnostního klubu a tato akce se vztahuje na
produkt, který si jde zákazník koupit, je pravděpodobné, že si členskou kartičku pořídí. Jako příklad
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z praxe si můžeme uvést obchod s oblečením, kdy například pro nečleny věrnostního klubu bývá
sleva na nákup 15%, ale pro členy je sleva 25% nebo akce typu „kup 3, zaplať 2“.

Tabulka 2 Nástroje zákaznické podpory
Finanční pobídky

Možnost vyhrát cenu

Podpora produktu

Snížení ceny zboží v regálu

Soutěže

Vzorky

Kupony

Kvízy a loterie

Bez poštovného

Vrácení peněz

Prémie

Extra objem

Samolikvidační prémie

Spořící karty

Spořící karty

Zdroj: Pelsmacker, 2002, s. 363
Nástroje podpory obchodníka se využívají k přesvědčením maloobchodů a velkoobchodů,
aby do svého sortimentu zařadili novou značku. Patří k nim různé slevy, příspěvky, pobídky nebo
speciální reklamní předměty. K nástrojům podpory organizací patří soutěže prodejců mezi
obchodními zástupci a prodejci a veletrhy. Tyto nástroje slouží k získávání obchodních nabídek,
k motivaci prodejců a k podpoře obchodu. (Kotler, 2007, s. 887)
Podpora prodeje může být zaměřena na tři druhy veřejnosti – na distributory, prodejce a
zákazníky. Výrobci mohou tyto podpůrné akce zaměřit na všechny tři zmíněné skupiny, kdežto
obchodníci své podpůrné akce zaměřují na zákazníky. Mezi cíle zákaznické podpory patří získání
nových zákazníků pro vyzkoušení, posilování loajality existujících zákazníků, odměňování loajálních
zákazníků, zvýšení tržního podílu a posílení dalších komunikačních nástrojů. (Pelsmacker, 2002, s.
360)
K cílům podpory obchodníka patří přesvědčování maloobchodů, aby do svého sortimentu
zařadily nové produkty nebo jim vyhradily více místa na regálech a přesvědčit je, aby se
předzásobily. Mezi cíle podpory prodejců patří stimulace prodejců, aby získali nové zákazníky a větší
zájem pro nový produkt. Tyto cíle by měly být měřitelné, a to nejen měřením růstu tržeb, ale také
měřením nových stálých zákazníků. Podpora prodeje by neměla vést pouze k jednorázovému
nákupu. Měla by vytvořit základy pro dlouhodobý vztah se zákazníkem. (Kotler, 2007, s. 881)
Výhodou podpory prodeje je, že pokud se taková podpůrná akce pořádá v době, kdy se
zákazník rozhoduje, zda výrobek koupí, bývá tato akce účinným přesvědčovacím nástrojem. Navíc
bývají výsledky takovýchto akcí lépe měřitelné, než například výsledky u reklamy. K nevýhodám
patří náročnost na přípravu a realizaci. Také se může stát, že si zákazníci tak moc zvyknou na slevy,
že po skončení jejich zájem o produkt opadne.
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1.2.3 Osobní prodej
Jedná se o prezentaci daného zboží či služby osobně za účelem prodeje a vybudování
dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Obvykle tuto prezentaci provádí třetí strany obchodu –
prodejci, obchodní zástupci nebo prodavači. Cíle osobního prodeje se mohou lišit, jelikož závisí na
aktuální pozici společnosti na trhu a na vývoji produktu. Mezi úkoly prodejců patří sondování, což
je vyhledávání nových zákazníků, komunikace, kdy prodejce sdělí zákazníkům nabízené produkty
podniku, dále prodej, kdy zákazníkům odpovídají na dotazy, prezentují samotný produkt a prodávají
jej, poté služby, například konzultační nebo splátkové programy a posledním úkolem je získávání
informací, které si podnik o prodeji zjistí sám nebo tyto informace získá od samotného prodejce.
Když si podnik určí cíle, rozhoduje se, jakým způsobem osloví zákazníky. Při tomto rozhodování musí
brát v úvahu druh produktu, celkovou image firmy a množství zákazníků, před kterými budou
prodejci produkt prezentovat. (Kotler, 2007, s. 909)
Pelsmacker (2002, s. 464) rozlišuje několik typů osobního prodeje v závislosti na cílových skupinách:
•

Obchodní prodej je prodej produktů obchodům se smíšeným zbožím nebo supermarketům.
Firmy, které mají silnou vyjednávací pozici ve vztahu k obchodníkům, vídáme v regálech
obchodů často. Díky tomu mají menší firmy obtížnější pozici dostat své produkty do
takových velkoobchodů.

•

Misionářský prodej je informování a přesvědčování ne přímých zákazníků, ale zákazníků
přímých zákazníků. Nejčastěji jej využívá farmaceutický průmysl. Prodejci léčiv navštěvují
lékaře a informují je o svých produktech. Neprodávají je, pouze se lékaře snaží přesvědčit,
aby tyto produkty nabízeli a doporučovali svým pacientům.

•

Maloobchodní prodej je zaměřen na přímý kontakt se zákazníkem. Zákazník vyhledává
prodejce s nějakým přáním či potřebou.

•

Business-to-business (prodej mezi podniky) se zaměřuje na prodej materiálu nebo různých
komponentů výrobním podnikům.

•

Profesionální prodej je zaměřen na osoby, kteří mohou propagovat určitý produkt ve své
práci. Například výrobci podlah se snaží přesvědčit bytové designéry nebo architekty, aby
zařadili jejich nabídku do svých plánů.

Základem pro úspěšný prodej jsou vhodní a kvalifikovaní prodejci. Vlastnosti takových prodejců
mohou firmy zjistit prostřednictvím analýzy práce a vlastností svých nejúspěšnějších prodejců. Tím
vzniknou formální i neformální kritéria pro výběr nových prodejců. Po výběru následuje školení.
Průměrně trvá školení 4 měsíce. Většina školících programů začíná informacemi o historii a cílech
firmy proto, aby prodejci důkladně znali firemní kulturu a identifikovali se s ní. Dále je důležité, aby
prodejce znal konkurenci firmy, výrobní proces a funkce daného produktu. Proces prodeje u nového
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zákazníka se skládá z několika fází, které musí prodejce zvládnout. Postupně sem patří identifikace
a hodnocení zákazníků, předběžné shromažďování informací, navázání kontaktu, prezentace a
předvádění, vyjasnění námitek, uzavření obchodu a poprodejní péče o zákazníka. V dnešní době se
ve firmách často využívá tzv. vztahový management (Customer Relationship Marketing), který se
zaměřuje na tvorbu a udržování pevných vztahů se zákazníky. Firmy si tvoří databáze o svých
zákaznících, které následně využívají k cílenějšímu prodeji. (Kotler, 2007 s. 914-924)
Výhodou osobního prodeje je osobní kontakt se zákazníky tváří v tvář. Díky tomu získávají
prodejci od zákazníků okamžitou zpětnou vazbu – podle gest, výrazu v tváři, mohou ovlivnit
zákazníkovo rozhodnutí. Mezi nevýhody patří možnost malé kontroly prodejce, jak se zákazníkem
komunikuje. Ten totiž může svým nevhodným chováním snadno vytvořit nesprávný obraz o firmě.

1.2.4 Přímý marketing
Přímý marketing využívá přímé distribuční cesty od prodejce k zákazníkovi, nevyužívá
žádných mezičlánků, jakožto prodejců nebo obchodních zástupců. Komunikace nebývá osobní, ale
masová, prostřednictvím jednoho nebo více komunikačních médií. Je to také nejlevnější forma
komunikace se zákazníkem kvůli používaným nástrojům.
Kotler (2007, s. 928) říká, že: „Přímý marketing představuje přímou komunikaci s pečlivě
vybranými individuálními zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat dlouhodobé
vztahy se zákazníky. Díky přímému marketingu komunikují manažeři přímo se zákazníky, často při
individuálních a interaktivních jednáních. Pomocí podrobných databází upravují své marketingové
nabídky podle potřeb úzce definovaného segmentu nebo dokonce podle individuálních kupujících.“
Nástroje přímého marketingu můžeme rozdělit na adresné a neadresné. K adresným nástrojům
patří telemarketing, zásilkové katalogy a přímý mail. Mezi neadresné nástroje patří teletext a
inzerce s možností přímé reakce.

Tabulka 3 Rozdíl mezi masovými a přímými médii
Masová média

Přímá média

Segmentace

Individualizace

Zapamatování, rozpoznání a měření image Měření

relací

Masová

dvoustranná

jednostranná

Tržní podíl

komunikace Zacílená

podle

klientů
komunikace

Podíl zákazníka

Zdroj: Pelsmacker, 2002, s. 388
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Tabulka zobrazuje rozdíly mezi masovou komunikací a přímým marketingem. Masová
komunikace chápe zákazníka jako transakci, chce díky němu navýšit svůj tržní podíl. Oproti tomu
koncepce přímého marketingu cílí na zákazníka a jeho loajální vztah k firmě. Oslovuje se konkrétní
zákazník a údaje, které poskytne, se zpracovávají a uchovávají.
Databázový marketing je proces tvoření a následného udržování a využívání databází
zákazníků pro jednání s nimi. Díky této databázi můžeme zjistit potenciální zákazníky, udržovat
pevné vztahy s nimi a vyrábět produkty a tvořit služby takovým zákazníkům na míru. Tyto databáze
neobsahují pouze demografické údaje jako je věk a bydliště, ale především nákupní chování. Sem
patří četnost nákupů, obsah minulého nákupu a nákupní preference. (Kotler, 2007, s. 931)
Výhodou přímého marketingu je osobní vztah se zákazníkem. Podnik si může vybudovat
databázi zákazníků, obsahující osobní data zákazníků a jejich preference, čímž se komunikace s ním
zefektivní. Další výhodou ze zákazníkovy strany je rychlost a pohodlnost. Na nabídku, která mu
přijde přes e-mail může reagovat okamžitě v jakoukoliv denní hodinu z pohodlí domova.
Nevýhodou může být nespolehlivost a nekomplexnost daných údajů.

1.3 Public Relations
Obor Public Relations je důležitou složkou marketingu a také uměním, jak chápat, tvořit a
ovlivňovat veřejné mínění a celkově jak na toto mínění, jednotlivce a cílové skupiny působit. Patří
sem nástroje, kterými jsou především hromadné sdělovací prostředky a prostřednictvím nich
společnost komunikuje s cílovými skupinami. Možnosti komunikace jsou kvůli prudkému rozvoji
nových technologií a informačních prostředků mnohem širší, než tomu bylo dříve. Cílové skupiny
Public Relations můžeme rozdělit na interní a externí veřejnost. Cílem není manipulovat s veřejností
a ovládat ji, ale komunikovat s ní tak, aby byla veřejností pozitivně vnímána, čímž se zvýší prestiž
dané společnosti. (Bajčan, 2003)

1.3.1 Historie Public Relations
Mnohé publikace se shodují, že počátky Public Relations můžeme hledat již v období
Mezopotámie. Například Alexandr Veliký si budoval svou image pomocí najatého historika, který
šířil propagandistické zprávy makedonskému dvoru. V Antickém Řecku a Římě se využívalo nástrojů
jako jsou projevy, vystoupení nebo osobní komunikace. Tehdy byly položeny základy komunikace,
rétoriky a argumentace, které jsou v přesvědčování využívané dodnes. Do té doby probíhalo tedy
ovlivňování veřejného mínění slovní komunikací. Zlom nastal s vynálezem knihtisku Johannem
Gutenbergem. Knihtisk přispěl k rychlejšímu šíření informací a myšlenek a započal rozvoj
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komunikace prostřednictvím masových médií, která působí na širokou veřejnost. (Ftorek, 2012, s.
18)
Hejlová (2015, s. 17) říká, že již Scott M. Cutlip, americký historik a teoretik PR zastával
názor, že je potřeba si uvědomit, že v mnoha případech byly historické události interpretovány jako
PR aktivity teprve zpětně – jejich aktéři je za PR nepovažovali. Vznik PR tak, jak ho známe dnes bývá
přiřazován k zavedení volebního práva v USA a v Evropě v druhé polovině 19. století a na počátku
20. století.
Mezi tzv. ‚otce zakladatele‘ moderních PR patří Ivy Ledbetter Lee. Ten dospěl k přesvědčení,
že veřejné mínění musí mít schopnost utvářet také pozitivní názory a měnit mínění veřejnosti
správným směrem. Jako první využil tiskové zprávy jako nástroje Public Relations. Když v roce 1906
vykolejila souprava společnosti Pennyslvania Railroad’s a spadla do místního toku, Ivy Lee ihned
jménem železniční společnosti odeslal médiím informaci (tiskovou zprávu), ve které informoval o
okolnostech nehody. Jeho cílem bylo podávat médiím včas přesné a pravdivé informace. (Svoboda,
2006, s.216)
K ‚otcům zakladatelům‘ patří také Edward Bernays. Bernays byl synovcem Sigmunda
Freuda, známého rakouského lékaře, který vypracoval psychoanalýzu. Díky těmto kořenům byl
Bernays velmi ovlivněn a ve vlastní teorii a praxi ovlivňování mínění často aplikoval poznatky svého
strýce z oblasti psychologie. Pracoval jako poradce Výboru pro veřejné informace, který podával
informace americké veřejnosti ohledně vstupu USA do 1. světové války. Později založil vlastní PR
agenturu, kde pracoval jako poradce Public Relations. K nejznámějším klientům této agentury patří
například Procter & Gamble, General Electric nebo American Tobacco Company. Vydání jeho
publikací Crystalizing Public Opinion a Propaganda je považováno za začátek PR jako samostatně
stojícího oboru. První zmíněná publikace je učebnice popisující vztahy s veřejností, které byly tehdy
nazývány propaganda. (Hejlová, 2015, s. 39-41)
Návrh založení Mezinárodní asociace PR padl v roce 1949 na setkání dvou Nizozemských a
čtyř Britských PR teoretiků. Jejich ideou bylo založit asociaci ve které by zlepšovali efektivitu
pracovníků v PR. Jejich nápad se stal skutečností a v Londýně v roce 1955 vzniká Mezinárodní
asociace PR (International Public Relations Association). Tato asociace se zaměřuje na podporu
výměny informací a spolupráce v rámci PR profese. V současné době má přes 1000 členů z více než
šedesáti zemí světa. V České republice vznikla v roce 1996 Asociace Public Relations agentur
(APRA). APRA je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako
odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské
veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor
k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. (APRA, 2017)
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1.3.2 Definice a nástroje Public Relations
Existuje nepřeberné množství definic a vysvětlení co vlastně Public Relations znamená.
Hlavní podstata těchto definic zůstává stejná. Pospíšil (2002, s. 6) definuje, že je: ‚Public Relations
– vztahy k veřejnosti, výzkum a ovlivňování veřejnosti s využitím teorií a poznatků zvláště sociologie
a psychologie. Praktiky PR jsou využívány např. při zkoumání vztahů mezi podniky, institucemi a
společenským prostředím.‘
Podle Pelsmackera (2003, s. 26) zahrnují Public Relations všechny činnosti, jejichž
prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho stakeholders. Foret (2006, s. 275)
definuje Public Relations jako systematickou a plánovitou činnost, jejíž cílem je vytvářet a
upevňovat důvěru a dobré vztahy s důležitými skupinami veřejnosti.
Public Relations tvoří významnou součást marketingu. Patří k hlavním manažerským
funkcím uvnitř organizací a jejich zařazení i návaznost je záležitostí zaměření a kultury organizace,
manažerského vnímání, cílových skupin i historických precedentů (Kopecký, 2013, s. 34).
Public Relations jsou sociálněkomunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím působí
organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a
dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public Relations organizace také
uplatňují jako nástroj svého managementu. (Svoboda, 2006, s. 17)
Na konferenci World Assembly of Public Relations v roce 1978 byla odsouhlasena
následující definice: „Public Relations jsou uměním a společenskou vědou, která analyzuje trendy,
předvídá jejich následky, radí vedoucím představitelům organizací a realizuje programy, které slouží
jak zájmům organizace, tak zájmům veřejnosti.“ (Kopecký, 2013, s. 22)
Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že hlavní úlohou Public Relations je dosahování cílů
organizace prostřednictvím efektivní komunikace s veřejností jak vnější, tak vnitřní. K této
komunikaci se využívá různých způsobů neboli nástrojů. Nejvýznamnější nástroje PR pro
marketingové komunikace shrnuje zkratka PENCILS: (Kotler, 2013, s. 569)
•

P – publications – společnosti využívají při oslovování cílových trhů publikovaných
materiálů, jakožto výročních zpráv, brožurek, článků, časopisů nebo letáčků.

•

E – events – pozornost nových výrobků nebo aktivit společnosti může firma dosáhnout
pořádáním a následným medializováním speciálních událostí. K takovým událostem patří
různé veletrhy, výstavy, soutěže, semináře nebo tisková zasedání.

•

N – news – PR odborníci mají za úkol tvořit a vyhledat zprávy nejen o společnosti a jejich
zaměstnancích, ale také o výrobcích. Následně musí přimět média přijímat tyto tiskové
zprávy a vydávat je.
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•

C – community involvement activities – patří sem angažovanost společnosti pro potřeby
místních komunit za účelem porozumění a začlenění se do komunit, takovéto aktivity
mohou zajistit společnosti dobré jméno.

•

I – identity media – tento nástroj představuje to, díky čemu si veřejnost okamžitě představí
danou společnost. Patří sem například logo, hlavičkový papír, vizitky, budovy, uniformy
nebo dress code. Je to tedy vizuální identita společnosti.

•

L – lobbing activity - snaha prosazení příznivých nebo zablokování nepříznivých
legislativních a regulačních opatření

•

S – social responsibility activities - budování dobré pověsti v oblasti podnikové sociální
odpovědnosti

Prostřednictvím nástrojů společnost nenabízí své produkty nebo služby k prodeji. Slouží k budování
dobrého jména společnosti, k poskytnutí informací nebo k uspořádání aktivit oslovující zákazníky.
PR může zapůsobit na zákazníka efektivněji než reklama, jelikož ta zákazníka často velmi rychle
odradí. Dobrá komunikace s veřejností také zlepšuje postavení společnosti na trhu. Mnoho
spotřebitelů se při rozhodování ke koupi řídí svým vztahem ke společnosti. Pro společnost je toto
vnímání zákazníkem důležité, a proto se o vztahy se zákazníky stará prostřednictvím různých
nástrojů. Jedním z těchto nástrojů je tzv. Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost
korporací).

1.3.3 Corporate Identity
Corporate Identity představuje hlavní strategii podniku, která je součástí Public Relations
každé společnosti. Je také sociální technikou pro založení, rozvoj a stabilizaci organizace. Corporate
Identity disponuje určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které určitou organizaci
spojují a současně ji od jiných odlišují.
Cíle Corporate Identity se naplňují prostřednictvím následujících funkcí:
•

informační a komunikační,

•

budování image,

•

ovlivňování vztahů,

•

integrační.

Nejdůležitějším cílem Corporate Identity je vytvořit jak uvnitř, tak vně společnosti jednoznačnou
prezentaci společnosti. Pro vnitřní prostředí je potřeba dát zaměstnancům pocit soudržnosti
k podniku, jelikož čím víc se veřejnost s chováním organizace ztotožňuje, tím víc se zvyšuje
produktivita. Pro vnější komunikaci je pak cílem jednoznačně firmu odlišit na trhu od ostatních
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společností. Konečným výsledkem Corporate Identity organizace je její jednotný image - Corporate
Image. (Svoboda, 2006, s. 29)

Obrázek 2 Struktura Corporate Identity v praxi
Základ:

Prostředky:

Výsledky:
Zdroj: Svoboda, 2006, s.30
Prvním krokem při vytváření korporátní identity je Corporate Design. Patří sem vizuální
prezentace dané firmy, které jsou využívány nejen v komunikaci uvnitř, ale hlavně vně společnosti.
Je to prvek, který odlišuje společnost od ostatních, něco, díky čemu můžeme danou společnost
identifikovat. Corporate Design tvoří logo, písmo, promo předměty, tiskové materiály nebo dress
code zaměstnanců. Všechny komponenty vizuálního stylu by měly být uvedeny v tzv. design
manuálu. Ten obsahuje návod, který určuje, jak s jednotlivými prvky zacházet a využívat je, aby
prezentace společnosti byla sjednocená a odpovídala celkové firemní identitě.
Corporate Communications zastřešují komunikaci organizace a budují prestiž, pozitivní
image a postoje jak v podniku, tak i mimo něj. Spadá sem nejen komunikace se zaměstnanci, ale
také komunikace s investory, dodavateli, úřady, médii nebo s komunitami.
Corporate Culture představuje charakter, celkovou atmosféru a zvyklosti využívané ve
společnosti, které ovlivňuje myšlení a chování zaměstnanců. Tyto zvyklosti se samy formují vlivem
každodenního života společnosti. Zaměstnanci, kteří se ztotožní s firemní kulturou, jsou ve své práci
efektivnější a také rozšiřují dobré povědomí o své společnosti.
Produkt organizace je nástroj, který pomáhá systematicky budovat a měnit image. V praxi
to znamená výrobek, který si zákazníci na první pohled ihned spojí s danou značkou. Samotný design
produktu poté odlišuje produkt či službu od konkurence. (Vysekalová, 2009, s.40-73)
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Výsledkem je Corporate Image, jež definuje Svoboda (2006, s.46) takto: „Image je
představa, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku nebo
instituci, a to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš jako mozaiku z pochycených, zlomkovitých,
vzájemně se prolínajících detailů.“

2 Interní a externí Public Relations
Tato kapitola popisuje základní členění Public Relations na interní a externí. Níže uvedená
tabulka 4: Různé typy PR a veřejnost popisuje, jak rozdělujeme veřejnost s ohledem na typ Public
Relations.

Tabulka 4 Různé typy PR a veřejnost
Korporace
Externí, vnější
Interní, vnitřní

Veřejné

vztahy,

Marketing
Finanční

Média

Investoři

Televize

Dodavatelé

Rodiny zaměstnanců Místní komunita

Bankéři

Rozhlas

Distributoři

Odbory

Vláda

Konzultanti

Tisk

Konkurenti

Akcionáři

Obchodní asociace

Burza

Obchodní

Velkoobchodníci

tisk

Maloobchodníci

záležitosti
Zaměstnanci

Veřejnost

Nátlakové skupiny
Zdroj: Pelsmacker, 2002, s.306

2.1 Interní Public Relations
Interní Public Relations se zaměřuje na komunikaci a Public Relations uvnitř organizace.
Hejlová (2015, s. 152) říká, že pověst organizace vychází vždy zevnitř a reflektuje firemní kulturu.
Význam interní komunikace se často podceňuje z důvodu nezájmu firmy o tuto oblast a uvnitř firmy
bývá mnohdy zařazována pod oblast Human Resources. V interní komunikaci se využívají Public
Relations nástroje jako:
•

elektronická komunikace (e-maily, newslettery, firemní sociální sítě, intranet),

•

osobní setkání (meetingy, teambuildingy, rozhovory, přání k narozeninám),

•

eventy (večírky, společné obědy, kulturní nebo sportovní akce),

•

firemní média (tištěné firemní časopisy, publikace, brožury, letáky, videa).
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Pro interní Public Relations je důležité, aby byly základní hodnoty společnosti, zásady
podnikové filosofie a zásady korporátní kultury neustále připomínány meziosobním sdělováním.
Mezi novými zaměstnanci můžeme tyto informace šířit prostřednictvím „osobního kouče“, který
mu bude k dispozici pro jakékoliv otázky. Novým zaměstnancům většinou firmy věnují dostatek
času na to, aby se seznámili s chodem organizace. Dále můžeme využít pohovorů se
spolupracovníky, kdy má společnost jedinečnou příležitost dozvědět se zpětnou vazbu na uplynulé
období. Pro tento rozhovor je důležité vytvořit přátelskou atmosféru, jelikož zaměstnanci, kteří se
budou cítit ohroženi, budou raději o svých myšlenkách mlčet. (Svoboda, 2009)
Cílem interního Public Relations je informovat své zaměstnance o činnosti organizace,
budovat pocit sounáležitosti, motivovat k vyšším výkonům a spojit cíle organizace s cíli
zaměstnanců. Důležité je také stále udržovat zpětnou vazbu, díky které se může organizace neustále
zlepšovat. Zaměstnanci, kteří jsou spokojení s komunikací uvnitř firmy poté šíří dobrou pověst
podniku mezi své rodinné příslušníky nebo své známé. Toto rozšiřování osobní zkušenosti je pro
podnik mnohem efektivnější, než placená reklama na internetu nebo v tisku. Sdílení interních
informací a utváření vlastního know-how společnosti ale nejsou jediným posláním interní
komunikace. Ta prostupuje všemi zaměstnaneckými úrovněmi organizace a působí jako jejich
spojovací článek. Bez komunikace není možné, aby organizace (stejně jako jakákoliv občanská
společnost) vůbec existovala a fungovala. (Holá, 2006, s. 21)
Interní komunikace je pro správný chod firmy důležitá a do této oblasti jsou vkládány
vysoké finanční prostředky. Z toho důvodu je důležité provádět interní průzkumy spokojenosti. Tyto
výzkumy zpravidla představují dotazníkové akce nebo rozhovory se zaměstnanci. Cílem je získat od
zaměstnanců zpětnou vazbu k efektivitě komunikace. Do interní veřejnosti můžeme zařadit
zaměstnance, kteří by měli mít takové informace, díky kterým se lépe ztotožní s cíli organizace a
zlepší svou pracovní morálku. Dále vlastníky, kteří potřebují ty nejlepší informace o své investici,
obvykle z výroční zprávy nebo z valné hromady. Do interní veřejnosti patří také dodavatelé a
zákazníci. Správně zvolenou komunikací s nimi udržujeme dobré vztahy a v případě potíží je
potřeba, aby společnost jednala otevřeně. Tato skupina je totiž velmi významná pro prosperitu
společnosti. Poslední skupinou interní veřejnosti je nejbližší okolí společnosti, což jsou občané a jiné
organizace v místě působení firmy. Společnost by měla podporovat komunitní aktivity, chránit
životní prostředí a sponzorovat místní aktivity. (Přikrylová, 2010, s.109-110)
V České republice působí například Institut interní komunikace (IIK). IIK je nezávislý institut,
který už několik let funguje jako platforma pro interní komunikátory a zabývá se správným
nastavením procesů a interní komunikací ve firmě. Sledují trendy a reagují na ně, rozvíjí interní
komunikaci a její souvislosti s ostatními firemními aktivitami, přináší podněty, případové studie,
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příklady dobré praxe a seznamují s ní veřejnost, spolupracují s předními odborníky a umožňují
setkávání interních komunikátorů. (Institut interní komunikace, 2017)

2.2 Externí Public Relations
Externí Public Relations se zabývá komunikací a vytvářením vztahů s vnějším okolím
organizace. Zde patří do cílové skupiny veřejnost – zákazníci, dodavatelé, odběratelé, státní
organizace, média, obecná veřejnost nebo mezinárodní instituce. Vztahy s vnější veřejností jsou
častější a toto prostředí je oproti vnitřní veřejnosti také složitější (Svoboda, 2006, s.90).
V rámci externích Public Relations se vyvinuly určité specializace:
•

Korporátní PR – podporuje image firmy a zvyšuje hodnotu pro interní i externí veřejnost.
Vychází z firemní identity, což jsou vlastnosti, které tvoří firmu a odlišují ji od konkurence.
Jedná se o celkový obraz firmy, který vychází z její vize a poslání. Firemní PR má na starost
samostatné oddělení firemní komunikace.

•

Produktové PR – zaměřuje se na produkt nebo značku produktu při všech fázích životního
cyklu produktu. Cílem je vzbudit zájem o produkty společnosti. V praxi se využívá media
relations nebo sponzorství. Produktové PR je úzce spjato s ostatními nástroji
komunikačního mixu a má jej na starost marketingový manažer.

•

Vydavatelská činnost a jednotný vizuální styl – jedná se o vydávání různých informačních
materiálů, například výročních zpráv nebo firemních časopisů za účelem prezentace
společnosti veřejnosti.

•

Finanční PR – cílem je vytvářet důvěryhodný obraz pro finanční veřejnost, což jsou investoři,
banky, makléři, právníci nebo současní a potenciální akcionáři. Prostředky finančního PR
jsou výroční zprávy, tisková sdělení nebo prezentace pro analytiky.

•

Vztahy s místní komunitou – pozitivní vztahy s okolním prostředí zajišťuje společnosti dobré
jméno. Jedná se o komunikaci s občany, místními zájmovými sdruženími, zastupitelstvy
apod. (Přikrylová, 2010, s.109-110)

Nástroje externích Public Relations popsala detailně Hejlová ve své publikaci Public Relations (2013,
s. 135-147). Mezi nástroje externích Public Relations můžeme zařadit media relations, které
představují vztahy s médii a novináři. Pracovníci Public Relations se snaží ovlivnit to, co se o jejich
klientech nebo organizaci napíše v novinách. Nástroji media relations jsou tiskové zprávy, tiskové
konference, eventy pro média, pres stripy, brífinky, společenské události pro novináři, interview
apod. S nástupem digitální komunikace sem patří kromě tradičních médií i informace na sociálních
sítích, v e-mailu nebo na internetových stránkách.
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Dalším nástrojem externích Public Relations je event marketing. Jedná se o uspořádání
speciální události, která zaujme vybranou cílovou skupinu a díky této události se posílí vztah této
skupiny s organizací. Příkladem takových událostí může být konference, společenské akce jakožto
dobročinné aukce, plesy nebo premiéry, dále roadshow, otevírání nových poboček nebo akce
v rámci firmy jako jsou výročí otevření pobočky, výročí založení společnosti nebo předvánoční
večírek. Eventy se využívají nejen v externí komunikaci, ale také v interní komunikaci.
Celebrity endorsement představuje spojení známé tváře nebo jména známé osobnosti
s určitou značkou, produktem nebo službou. Jedná se vzájemnou pomoc, jelikož pro celebritu je
toto také dobrou formou propagace. Taková podpora může být krátkodobá (jednorázová na
společenské akci) nebo dlouhodobá (celebrita se stává tzv. ambasadorem značky). Mnohdy může
propůjčení hlasu nebo vzhledu osobnosti přiřadit výrobku vlastnosti, které by měl ztělesňovat.
Příkladem může být společnost Nestlé, která chtěla vybudovat luxusní značku pro prodej kávy
Nespresso a pro tento projekt oslovila herce George Clooneyho. Za první rok kampaně zaznamenala
značka Nespresso 22% nárůst prodejů po celém světě.
Digitální komunikace je nástroj, který se neustále a velmi rychle vyvíjí. Pro pracovníky Public
Relations je tedy opravdovou výzvou. Musí stále sledovat nové trendy a technologické možnosti,
které přináší nové příležitosti. Ty s sebou ale také nesou rizika, jelikož právě virální šíření sdělení
může pro společnost dopadnout katastrofálně. Díky analýze online dat může společnost cílit
reklamní sdělení na základě osobní preferencí. Existují společnosti, které analyzují sledovanost a
oblíbenost značek na sociálních sítích. Při této analýze však musí zohlednit aktivitu těchto
„fanoušků“ a také, zda mají skutečně ke značce nějaký vztah (například pokud pochází ze země, kde
tato značka působí).
Mezi nástroje externích Public Relations patří také krizová komunikace. Efektivní krizová
komunikace definuje pro manažery a pracovníky Public Relations co je podstatou krizí, jak vznikají
a jaké jsou jejich následky. Krize můžeme rozdělit na organizační (v rámci podniku – propouštění,
korupce) a katastrofy (externí okolí – povodně, požár). Krizím se organizace nemůže zcela vyhnout,
ale může se na ně připravit. Součástí je podrobný komunikační audit, který analyzuje všechna
možná rizika. Poté připraví možné scénáře a jejich řešení. Je důležité, aby každý zaměstnanec věděl,
jak se má zachovat v případě krize. Firmy se na tyto krize připravují i simulací těchto událostí, kdy
vyzkouší, jak se budou zaměstnanci chovat. Tyto scénáře společně s informacemi a postupy jsou
popsány v tzv. krizových manuálech. Součástí je volba vhodného strategického postupu a
vyhodnocení dopadu na reputaci firmy. Mezi strategie krizové komunikace patří informační
strategie (firma se snaží podat informace o důležitých faktech včas a s ohledem), obranná strategie
(firma se brání, že za krizi není vinna), omluva (firma se omluví a přizná, že na krizi má podíl) a
přetrpění situace (firma se snaží, aby se na tuto krizi rychle zapomnělo).
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3 Postavení vybrané společnosti na českém trhu
Tato kapitola představí vybranou společnost, o které tato bakalářská práce pojednává.
Veškeré informace v této kapitole pochází z oficiálních webových stránek společnosti (www.
starbuckscoffee.cz) a z interních materiálů této společnosti.

3.1 Historie společnosti Starbucks
Na začátku stáli tři pánové - Jerry Baldwin, Zev Siegel a Gordon Bowker. První obchod byl
otevřen v roce 1971 v americkém městě Seattle na Pike Place Market. Název společnosti pochází
z románu Moby Dick od Melvilla Hermana. Vzorem pro podnikání třech společníků byla společnost
Peet’s Coffee & Tea, která jim také prodávala zrnkovou kávu. Tehdy Starbucks prodával pouze
zrnkovou kávu a vybavení pro přípravu kávy. O deset let později vstupuje na scénu Howard Schulz.
Díky svému cestování po Itálii a poznání tamějších espresso barů viděl ve Starbucks obrovský
potenciál a v Seattlu chtěl vytvořit stejnou kulturu. Měl vizi, aby návštěva Starbucks byla zážitkem.
Aby Starbucks byl místem, kde se setkávají přátelé, kde se prodává čerstvě vařená káva. O této vizi
však tři zakladatele nepřesvědčil. Založil si tedy vlastní síť kaváren s názvem Il Giornale Coffee
Company. První kavárna se otevřela v roce 1986. Mezitím se zakladatelé ve Starbucks rozhodli
společnost prodat. Howard Schulz sehnal kapitál, společnost koupil a stal se tak CEO nově vzniklé
společnosti Starbucks Corporation. (Starbucks, 2017)
V roce 1987 měl Starbucks 11 kaváren. Schulz chtěl v následujících pěti letech otevřít
celkem 125 kaváren. Expanze kaváren byla velmi úspěšná, na konci roku 1992 bylo otevřeno celkem
161 kaváren a to pouze v USA a v Kanadě. Schulz tedy pokořil svůj původní obchodní plán o 36
kaváren. V roce 1992 došlo k veřejné nabídce akcií, která byla jednou z nejúspěšnějších nabídek
toho roku. Kmenové akcie Starbucks jsou od té doby veřejně obchodovány na burze NASDAQ
National Market pod zkratkou SBUX.
První kavárna mimo Severní Ameriku byla otevřena v roce 1996 v Japonsku a v Singapuru.
Starbucks vytvořil dceřinou společnost Starbucks Coffee International, aby mohl řídit zámořské
expanze a začít budovat značku Starbucks na celém světě. (Starbucks – interní materiál, 2017)
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Graf 2 Počet kaváren na světě v letech 1987 - 2016
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Zdroj: Interní materiál společnosti
První kavárna Starbucks v České republice byla otevřena v roce 2008 v Praze na
Malostranském náměstí. V České republice provozuje Starbucks společnost AmRest a jedná se o
joint venture. AmRest je zkratka American Restaurants. Je to společnost založená v roce 1993
v Polsku a provozuje restaurace například v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku
a od roku 2016 v Německu. Pod AmRest spadá kromě Starbucks i řetězec Burger King, KFC a Pizza
Hut. Tyto řetězce jsou provozovány franšízou.
V České republice se k 1. 1. 2017 nachází 28 kaváren, z toho 22 jich je umístěných v Praze,
4 v Brně a 2 v Ostravě. Na rok 2017 je plánováno otevření několika dalších kaváren. Do dalších měst
Starbucks rozšíření zatím neplánuje, jelikož se snaží upevňovat svou pozici v těchto třech
velkoměstech. (Starbucks – interní materiál společnosti, 2017)

3.2 Vize, mise a strategie společnosti
Vize Starbucks je být přední pražící společností i prodejcem té nejlepší kávy na světě za
dodržení nejvyšších standardů kvality i norem ochrany životního prostředí. Poslání Starbucks zní:
„Inspirovat a povznášet lidského ducha – zvlášť s každým šálkem, zákazníkem i prostředím, ve
kterém žijeme.“ Zde jsou principy, kterých se zaměstnanci i daná společnost každý den drží:
(Starbucks – interní materiál společnosti, 2017)
•

Naše káva - Hlavním kritériem vždy byla a bude kvalita. Ze všech sil se snažíme etickou
cestou obstarávat ta nejkvalitnější kávová zrna, s maximální pečlivostí je pražit a přispívat
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ke zlepšení života lidí, kteří je vypěstovali. Toto nám neustále leží na srdci – naše práce není
nikdy hotová.
•

Naši partneři - Vzájemně se nazýváme partnery, protože nejde o pouhé zaměstnání, jde o
naši společnou vášeň. Společně jsme schopni nabídnout rozmanitost k vytvoření místa, kde
může být každý z nás sám sebou. Vzájemně se k sobě vždy chováme s úctou a respektem.
Těchto zásad se držíme v každé situaci.

•

Naši zákazníci - Vždy se snažíme být s našimi zákazníky spojeni, smát se s nimi a nějak jim
zlepšit život – i kdyby to mělo být jen na krátký okamžik. Jistě, tím hlavním zůstává dokonale
připravený nápoj, ale naše práce v mnohém překračuje hranice obyčejného obsluhování
zákazníka. Jde nám opravdu o lidské spojení s našimi zákazníky.

•

Naše kavárny - Když naši zákazníci sami vycítí tento pocit sounáležitosti, stávají se pro ně
naše kavárny doslova rájem na Zemi, kde mohou zapomenout na starosti běžného života
venku a setkat se s přáteli. Mohou si zde užívat zábavu, která se přizpůsobí rychlosti jejich
života – někdy bude plynout pomalu a oni si ji budou moci dlouho vychutnávat, jindy bude
naopak rychlejší. Nikdy z ní však nevyprchá vřelá a upřímná lidskost.

•

Naše sousedství - Každá naše kavárna je součástí komunity a velmi se snažíme být pro své
okolí těmi nejlepšími sousedy. Ať již podnikáme kdekoliv, chceme tam být vítáni. Můžeme
být silou přinášející pozitivní energii – každý den spojujeme naše partnery, zákazníky a okolí.
Nyní vidíme, že naše odpovědnost – a náš potenciál ke konání dobra – je ještě větší. Svět
na Starbucks opět hledí jako na společnost, která stanovuje nové normy. A my ho
nezklameme.

•

Naši akcionáři - Víme, že s naším rozmachem do různých oblastí se dostavuje i úspěch, z
něhož mají velkou radost naši akcionáři. Neseme plnou odpovědnost za to, aby vše klapalo,
a společnost Starbucks – a všichni s ní spojení – tak mohla růst a vzkvétat.

Společnost se snaží a je odhodlána prosazovat kulturu, kde je rozmanitost ceněna a
respektována. Je tedy přirozené, že jeden z jejich principů říká, aby rozmanitost byla nedílnou
součástí všeho, co dělá. Firemní strategie rozmanitosti společnosti Starbucks se zaměřuje na čtyři
oblasti. Jsou to partneři, kdy hledají a podporují partnery, jejichž rozmanitost je srovnatelná
s rozmanitostí komunit, kterým slouží. Zkušenost se Starbucks nabízí všem zákazníkům a u každého
z nich se snaží vyhovět jeho jedinečným potřebám a požadavkům. S jejich zákazníky se snaží navázat
jedinečné spojení, a to způsoby, které jsou kulturně přijatelné, takže jim následně mohou
poskytovat naprosto výjimečný zážitek. Podporují místní společnost a globální komunity a investují
do nich. Činí tak prostřednictvím strategických partnerství a příležitostí k ekonomickému rozvoji,

 28

které prohlubují vazby v komunitách, kde podniká. Pro dodavatele jsou důvěryhodnou a vítanou
společností. Díky jejich programu rozmanitosti dodavatelů zvyšují procento jejich podnikatelských
vztahů s dodavateli, jejichž vlastníky jsou členové menšin či ženy.

3.3 Konkurence v České republice
Na českém trhu patří mezi největší konkurenty Costa Coffee a McCafé. Všechny tři řetězce
jsou mezinárodní a jejich dalším společným znakem je rozmanitost druhů kávových nápojů, nabídka
sladkých dezertů. Kromě kávy nabízí také různé limonády nebo čaje. Místo obsluhy u stolu musí
zákazník přistoupit k pultu, kde si objedná a hned zaplatí za svou objednávku. Všechny kavárny
těchto tří řetězců jsou výhradně nekuřácké.
V roce 1971 připravili bratři Sergio a Bruno Costové úplně první šálek kávy Costa. Nejdříve
prodávali svou směs pár místním restauracím a kavárnám. V roce 1978 se rozhodli otevřít si svou
první kavárnu v Londýně. 100% kávy, kterou používají, musí pocházet z certifikované produkce
Rainforest Aliance, což je mezinárodní nezisková organizace, která přispívá ke zlepšení podmínek
pěstitelů kávy v zemích třetího světa (Costa Story, 2017). První kavárna v České republice byla
otevřena v listopadu 2008, což je o 9 měsíců později, než byla v České republice otevřena první
kavárna Starbucks. Kavárny Costa jsou po České republice rozšířenější než Starbucks. Ten má k 1. 5.
2017 kavárny pouze v Praze, Brně a Ostravě, kdežto kavárny Costa Coffee můžeme nalézt v Liberci,
Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích a v Teplicích. (Kavárny Costa Coffee, 2017)
Káva se v McDonald’s prodávala již dříve, jako součást snídaňového menu. Tato káva však
nebyla považována za kvalitní. Koncept McCafé začal v Australském Melbourne v roce 1993, do
světa se začal rozšiřovat až v roce 2001. V České republice se tyto kavárny nachází ve stejných
budovách, jako restaurace McDonald’s. První kavárna byla otevřena v roce 2009. McCafé využívá
pouze stoprocentní směs Arabica z certifikované produkce Rainforest Aliance (iDnes – McDonald’s
otevřel první kavárnu McCafé v Česku, 2009). V roce 2016 se v České republice nachází celkem 53
restaurací McDonald’s s rozšířením o kavárnu McCafé (Historie McDonald’s, 2017). V porovnání se
Starbucks a Costa Coffee je tedy tento řetězec v České republice jednoznačně nejrozšířenější.
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4 Současný stav Public Relations ve vybrané
společnosti
Ve čtvrté kapitole bude popsán současný stav Corporate Identity a interního a externího
Public Relations vybrané společnosti. Ke sběru dat bylo využito sociálních sítí a interních zdrojů
vybrané společnosti.

4.1 Corporate Identity
Název Starbucks vznikl z oblíbeného románu zakladatelů s názvem Moby Dick.
Pojmenování je podle důstojníka velrybářské lodi Frankovi Starbucksovi. Logo Starbucks k této
značce neodmyslitelně patří. Když se zakladatelé v roce 1971 rozhodovali, jaké logo pro svou
společnost zvolí, hledali něco, co bude jejich společnost dokonale vystihovat. Vybrali si proto
dvouocasou sirénu. Siréna představuje mystickou osobnost, která lákala mořeplavce. Spojitost
s vodním světem (velrybářská loď, siréna) je nejspíš z důvodu, že Seattle (město, v němž byla
otevřena první kavárna Starbucks) je přístavním městem.
Za svou existenci se logo čtyřikrát změnilo. Tyto proměny představuje obrázek č. 3. Rozdíl
mezi prvním a druhým logem je v zobrazení sirény. Na prvním logu můžeme vidět odhalenou sirénu
a její tradiční vyobrazení známé z námořnických hospod. To se v roce 1987 muselo změnit a své
bradavky musela zakrýt. Třetí logo nemá zvláštní význam, pouze si můžeme všimnout, že se siréna
přiblížila. Poslední logo, současné, bylo představeno v roce 2011. Z loga zmizel nápis Starbucks
Coffee. Důvodem je, že tato společnost už je natolik známá, že není potřeba zdůrazňovat název
společnosti.
Obrázek 3 Vývoj loga v letech 1971 - 2017

Starbucks se z dvou kaváren v Seattle vypracoval do více než 2500 kaváren na celém světě.
Toto Starbucks dokázal se zbožím, které bylo dávno objeveno: s kávou. Starbucks bere kulturu jako
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klíčového činitele úspěchu společnosti. Přesněji, motto společnosti je, že to, jak se chová ke svým
zaměstnancům, ovlivňuje, jak se její zaměstnanci chovají k zákazníkům, a to následně ovlivňuje i její
úspěch včetně finanční situace. Toto vedlo společnost k zavedení několika personálních praktik
určených k tomu, aby se zaměstnanci cítili, že si jich společnost cení. Příkladem je rozšířené
používání akciových opcí a zaměstnanecké výhody nabídnuté všem zaměstnancům, kteří pracují i
jen dvacet hodin týdně. Howard Behar, bývalý vedoucí místopředseda Starbucks a předseda
Starbucks International, ve své knize o společnosti dal jasně najevo, že úspěch společnosti nevězí
pouze v kávě, ale společnost uspěla díky svému vedení a kultuře. Podobně Howard Schultz,
zakladatel, předseda a ředitel Starbucks, řekl, že úspěch společnosti je do velké míry díky své
jedinečné kultuře. Když mu byla položena otázka o tajemství úspěchu Starbucks, Schultz odpověděl:
„Když se mne lidé ptají na důvod úspěchu Starbucks, většinou neočekávají to, co jim řeknu. Totiž,
že to hlavně záleželo na zaměstnancích Starbucks a jak jsme je řídili.“. (Flamholtz, 2011)

4.2 Interní Public Relations
Nejcennějším kapitálem každé společnosti jsou zaměstnanci. Ve Starbucks se
zaměstnancům říká partneři. Je to z toho důvodu, že si všichni pracovníci jsou rovni a na kavárnách
panuje přátelské atmosféra. Rovnost je vyjádřena tím, že si všichni partneři tykají, nehledě na pozici.
CEO společnosti AmRest, pod kterou Starbucks v České republice spadá, je Henry McGovern. Brand
President Starbucks v AmRest je Adam Mularuk. Pod Brand Presidentem je Regional Director,
kterým je pro Českou a Slovenskou republiku Hanna Nowak. Ta má na starost čtyři districty, do
kterých se kavárny v České a Slovenské republice se dělí. V jednom districtu se nachází 6-7 kaváren
a na starost je má District Manager. Každá kavárna má Store Managera, který má svého Assistant
Store Managera. Pod nimi je tzv. Shift Supervisor, který má na starost na dané kavárně oblast
product a facility – zásobu produktů a údržbu zařízení. Následuje Key Partner, jehož úkolem je
vedení směny. Noví zaměstnanci začínají na pozici Barista Basic. Po 6 měsících působení na kavárně
se mohou vypracovat na pozici Barista Trenér a poté postupně na zmíněné vyšší pozice.
Školení nových baristů probíhá zhruba 3 týdny a využívá se tréninkový plán a e-learning
s výukovými videi. Trénink je rozdělený do 3 bloků a každý blok je zakončený certifikací
s manažerem kavárny. Pro každého baristu je závazný předepsaný dress code. První den v práci
obdrží od manažera zelenou zástěru s logem společnosti, za kterou nese odpovědnost, že bude vždy
čistá a vyžehlená. Ostatní položky dresscodu si barista obstarává sám. Na sobě musí mít černou
nebo bílou košili, případně obyčejné triko těchto dvou barev bez nápisů s límečkem. Kalhoty musí
být černé nebo hnědé/béžové barvy. Dívky mají povoleno nosit sukni v těchto barvách, ale nesmí
být krátká. Obuv musí být černá, bez viditelného loga a musí být uzavřená z důvodu bezpečnosti.
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Vlasy musí být sepnuté dozadu a doplňky, vyjma snubního prstenu a malých, nenápadných náušnic
nejsou povoleny. Čistota a upravenost samozřejmě platí i pro vnější vzhled.
Aktuální situace s podstatnými informacemi k provozu bývá komunikována mezi všechny
kavárny prostřednictvím e-mailu, intranetu, nástěnek. Tyto informace následně manažeři
jednotlivých kaváren komunikují se svými baristy prostřednictvím sociálních sítí nebo ústně. Každý
týden také vychází interní časopis, který obsahuje marketingové informace, priority na daný měsíc,
úspěšné interní pohovory a ocenění. Brand President Starbucks pro AmRest také píše čtvrtletně tzv.
brand letter, ve kterém hodnotí uplynulé období a motivuje zaměstnance na následující období.
Neformální komunikace probíhá na jednotlivých kavárnách přes skupinovou konverzaci
přes instant messaging. Výhodou této formy je přijímání a odesílání zpráv v reálném čase. Pokud je
potřeba něco sdělit okamžitě a jedná se o důležitou, ale neformální informaci, je tato forma často
využívána. Nevýhodou je, že pokud někdo položí otázku ke které se rozvine diskuze a někteří lidé
nejsou zrovna on-line, když se připojí, už si nechtějí prohlížet celou diskuzi a k původní otázce se
často vůbec nedostanou a unikne jim.
Jednou měsíčně probíhá průzkum spokojenosti všech partnerů prostřednictvím online
dotazníku. Zhruba jednou za dva měsíce pořádá manažer určité kavárny meeting pro zaměstnance
své kavárny. Na tomto meetingu se komunikuje úspěšnost dané kavárny, jak dosáhnout
stanovených cílů a také probíhá zpětná vazba. Zpětná vazba by měla probíhat na každé směně a
klade se na ni velký důraz.
Dvakrát ročně se pořádá tzv. roadshow, kdy se sejdou manažeři jednotlivých kaváren a před
vyšším managementem prezentují úspěchy a výsledky své kavárny. Také zde probíhají různé
workshopy. Na manažerovi kavárny a jeho asistentovi je také pořádání různých teambuildingů pro
svůj tým, například kurz vaření, únikové hry nebo grilování. Jednou ročně se pořádá vánoční večírek
pro všechny zaměstnance. Každá kavárna si volí nejlepšího baristu za uplynulý rok a tito jednotlivci
jsou právě na večírku vyhlášeni.

4.3 Externí Public Relations
Starbucks komunikuje se svými zákazníky především prostřednictvím dobře vyškolených
partnerů. Peníze na reklamu společnost investuje do svých zaměstnanců nebo do center na
podporu farmářů. Na vztazích se zákazníky si Starbucks zakládá, věří totiž, že zákazník, který byl
spokojený se svou návštěvou, je doporučí svým známým nebo rodině. Znamená to, že se spoléhá
na tzv. word-of-mouth marketing. V kavárnách se pořádají tematické semináře o kávě. Účast je pro
veřejnost zdarma. Semináře se týkají ochutnávek kávy, původu kávy, o oblastech pěstování kávy
nebo alternativních metod přípravy kávy. Kavárny také každoročně pořádají oslavu narozenin
(otevření pobočky), kdy se krájí velký dort a ochutnává se káva připravená různými způsoby.
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Na sociálních sítích využívá Starbucks Facebook (Starbucks Česká Republika) a Instagram
(Starbucksczech). Na Facebooku se stránka líbí 70 429 lidem k začátku dubna 2017. Příspěvky se
týkají probíhajících marketingových akcí a dále se zde zveřejňují události na semináře o kávě. Také
zde jsou příspěvky návštěvníků, na které Starbucks aktivně odpovídá. Co se Instagramu týče, česká
stránka Starbucks Coffee má k začátku dubna 2017 20 740 sledujících. Příspěvky jsou jiné než na
Facebookové stránce, ale také se týkají právě probíhajících promo akcí. Pod označení hashtagem
#starbucksczech se skrývá 1676 příspěvků. Pro zajímavost, pod všeobecným hashtagem #starbucks
je označeno 26 995 688 příspěvků.
Věrnostní program pro zákazníky My Starbucks Rewards funguje na principu dobíjitelné
kartičky, kdy minimální částka pro dobití je 200 Kč a touto kartičkou mohou zákazníci platit za své
nákupy. Za každý nákup zaplacený touto kartičkou získá zákazník hvězdičku a pokud jich nasbírá 10,
11. nápoj dle vlastního výběru získá zákazník zdarma. Často probíhají akce, kdy při nákup určitého
produktu (například zrnkové kávy, dezertu s kávou) obdrží zákazník více hvězdiček. Tyto akce jsou
komunikovány přes e-mail, který zákazník zadá při registraci. Na narozeniny obdrží zákazník e-mail
s kódem na nápoj dle vlastního výběru zdarma. Od listopadu 2015 byla v České republice
představena nová aplikace pro tento věrnostní program. Tu si oblíbí především lidé, kteří neradi
nosí věrnostní kartičky v peněžence. Do aplikace stačí zadat číslo kartičky, vytvořit si heslo a
následně zákazník za nákup zaplatí přes čárový kód, který je v aplikaci. Dále také zákazník získá za
registraci zdarma muffin a k narozeninám dostane muffin nebo nápoj dle svého výběru zdarma.
Může si také zjistit historii svých transakcí, současný počet hvězdiček a aktuální odměny. Aplikace
je dostupná pro IOS a Android.
Každý rok si kavárny stanovují takzvané komunitní hodiny. Konkrétně měsíc duben se
nazývá měsícem komunitních hodin a jsou to hodiny, které společnost věnuje do zapojení do
komunit. V dubnu se jezdí uklízet řeka Sázava nebo se kavárny zapojují do celorepublikové akce
Ukliďme Česko. Často se chodí darovat krev a například Ostravské kavárny spolupracují s městskou
nemocnicí, kdy dárci krve získávají vouchery na kávu zdarma.
Mnoho kaváren v Praze spolupracuje se základními školami, kdy například rozlévají
čokoládu zdarma na školních akcích. V současné době Starbucks spolupracuje s českými
bloggerkami. Starbucks jakožto velká značka totiž skvěle doplňuje jejich image. Spolupráce s nimi
se využívá ke komunikaci právě probíhajících marketingových akcí. Významná je také spolupráce se
sportovními kluby, konkrétně s HC Dukla Praha a Prague Lions. Starbucks jako partner těchto dvou
sportovních klubů rozdává na vybraných zápasech kávu, čaj a čokoládu zdarma. S Prague Lions se
před Vánoci v kavárnách pořádá sbírka hraček pro dětské onkologické oddělení v Motole. Každý
zákazník, který přinese hračku, dostává voucher na kávu zdarma.
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V dubnu 2016 se také pořádala akce, kdy si každá kavárna vybrala 2 útulky ve svém městě,
kam se jeli dva partneři podívat a vybrali psa nebo kočku, pro kterého budou po celý měsíc hledat
nový domov. Fotky a příběh zvířátka zveřejnili na nástěnce v kavárně a zákazník, který si dané zvíře
adoptuje, mohl získat kávu po dobu 1 měsíce denně zdarma (30 nápojů, 1 každý den). Zároveň pro
vybrané dva útulky probíhala sbírka potřeb, které si útulky samy specifikovaly.

5 Analýza vnímání interního a externího Public
Relations
Výzkumné šetření bylo realizováno pomocí metody kvantitativního výzkumu – dotazování.
První dotazování, ke zjištění vnímání interního PR, bylo provedeno mezi zaměstnanci vybrané
společnosti. Druhé dotazování, ke zjištění vnímání externího PR, bylo provedeno mezi širokou
veřejností. Cílem výzkumu bylo zjistit současný stav vnímání komunikace uvnitř a vně společnosti.

5.1 Analýza vnímání interního Public Relations
Toto výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím nereprezentativní marketingové
sondy, která obsahovala 6 uzavřených otázek, jednu polootevřenou a jednu ohledně aktuální pozice
ve společnosti. Sledovaný vzorek sestával z 50 respondentů. Sestupně dle nejvyšší pozice je skladba
respondentů následující: Store manager/Assistant store manager 16,7%, Product/Facility manager
12,5%, Key partner 12,5%, Barista trainer/Barista advance 41,7% a Barista 16,7%.

Předmět a cíle průzkumu - V rámci teoretické části této bakalářské práce bylo identifikováno interní
Public Relations. Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit vnímání současného stavu interní
komunikace ve společnosti Starbucks. Vedlejším cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaký konkrétní
problém se vyskytuje a navrhnout možné opatření. Výzkum validuje následující hypotézy:
Hypotéza č. 1: Interní komunikace vybrané společnosti mezi zaměstnanci probíhá nejčastěji přes
e-mail.
Základní soubor – Základní soubor budou tvořit zaměstnanci společnosti Starbucks Coffee. Pro
průzkum budou vybráni zaměstnanci pracující v této společnosti minimálně tři měsíce.
Zaměstnanci, kteří zde pracují kratší dobu by nemuseli ve svém hodnocení být objektivní. Průzkum
proběhl v březnu 2017.
Metoda shromáždění dat – Technikou průzkumu je zvoleno dotazování, které se skládá převážně z
uzavřených otázek.
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Otázky a odpovědi z tohoto dotazníku jsou uvedeny v příloze 1. V následující části
bakalářské práce jsou představeny a shrnuty nejdůležitější závěry a výstupy.

Standardně by veškeré důležité firemní informace včetně organizačních oznámení měly být
komunikovány přes e-mail. Platí to jak pro komunikaci mezi manažerským týmem dané kavárny a
centrálou, tak pro komunikaci mezi manažerským týmem a baristy. Přístup k centrálním informacím
mají manažeři. Ti poté tyto informace dále komunikují baristům. V dotazníku bylo cílem jedné
otázky zjistit, zda manažeři komunikují tyto informace dříve, než se rozšíří mezi baristy. Tato
komunikace probíhá perfektně, jelikož více než polovina respondentů odpověděla, že se důležité
informace dozvídá od manažerů. Pokud by se baristé dozvídali nové informace od jiných baristů,
může být původní informace zkreslená díky komunikačnímu šumu.

Komunikace na kavárnách tedy probíhá přes e-mail a dále přes sociální sítě nebo instant
messaging. Nespornou výhodou instant messagingu je komunikace v reálném čase. Telefon
s datovým připojením dnes vlastní téměř každý, proto si zprávu přes tuto platformu mohou přečíst
okamžitě a také na ni okamžitě reagovat. Jednou za Odpověď meeting žádný respondent nezvolil.
Je to z toho důvodu, že se meetingy pořádají zhruba jednou za dva měsíce a v průběhu této doby
se baristé mezi sebou několikrát potkávají na kavárně. Navíc, pokud se jedná o důležitou informaci,
je třeba ji sdělit okamžitě, například přes instant messaging a nenechávat si ji na meeting, kdy by
tato informace mohla být už zastaralá.

Graf 3 Odpovědi na otázku č. 1 a 2
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Z dotazníku vyplynulo, že zaměstnanci vnímají interní komunikaci jako bezproblémovou,
jelikož nejvíce respondentů odpovědělo, že se nesetkává s žádným problémem na pracovišti. Mezi
problémy komunikace patří například nejednoznačné informace, kdy z informací jasně nevyplývá
následek pro baristy. Dále to mohou být neúplné informace, což bylo myšleno tak, že si zaměstnanci
musí dohledávat podrobnosti k dané informaci, jelikož není úplná. Respondenti měli možnost
napsat svou vlastní odpověď. Objevilo se zde, že jsou málo informováni o změnách ve směnách
nebo že komunikace přes e-mail je občas zbytečná a jinou formou by to bylo rychlejší a efektivnější.
Zajímavou odpovědí byl nedostatek informací ohledně aktuálně probíhajících marketingových akcí
pro členy věrnostního programu. V praxi se často stává, že se baristé dozví o této akci od samotných
zákazníků. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, tyto akce jsou komunikovány v interním časopise.
Ve Starbucks funguje otevřená kultura, což znamená, že veškeré návrhy jsou vítány.
Zaměstnanci vnímají, že jejich připomínky nebo návrhy se oceňují a podporují. Poukazuje to na fakt,
že mezi zaměstnanci panuje přátelská atmosféra a nemusí se bát vyslovit svůj názor. Někteří
zaměstnanci mohou vnímat, že se jejich připomínky formálně podporují, ale dále se nic neděje a
nijak se jejich myšlenka nerozvíjí, tohle vnímá však jen 16% respondentů. Žádný respondent
nevnímá, že by se jeho návrhy vůbec nepodporovaly.

Graf 4 Odpovědi na otázku č. 6
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Je důležité, aby každý zaměstnanec znal cíle kavárny, ve které pracuje, aby mohl k jejich
splnění přispívat. Z odpovědí na tento výrok vyplývá, že veškeré úspěchy a cíle by mohly být
komunikovány častěji. Zpětná vazba je také pro komunikaci důležitá. Pokud člověk nevysloví svůj
názor a zpětnou vazbu ať už pozitivní nebo konstruktivní, daná věc se nikdy nezmění. Velmi pozitivní
je, že si zaměstnanci uvědomují, že je jejich názor vítaný a nemusí se bát projevit. Opět se zde
projevila neznalost aktuálních výhod pro držitele Starbucks Card, což znamená, že v této oblasti by
se dalo navrhnout zlepšení. Ohledně spolupráce v týmu se dalo předpokládat, že většina
zaměstnanců odpoví spíše ano, jelikož nikdy nic nemůže být úplně bezproblémové a určité
drobnosti v týmu se vždy najdou. Jinak z dotazníku vyplynulo, že si zaměstnanci se svými
spolupracovníky rozumí natolik, že s nimi tráví volný čas i mimo směny. Poukazuje to na fakt, že
pokud by komunikace ve firmě nefungovala správně, mimo směny by kontakt s ostatními
nevyhledávali. Pouhých 4,2% respondentů odpovědělo, že se vídá se spolupracovníky pouze na
směnách.

5.2 Analýza vnímání externího Public Relations
Toto výzkumné šetření bylo realizováno prostřednictvím nereprezentativní marketingové
sondy, která obsahovala 8 uzavřených otázek, 4 polootevřené otázky a dvě otázky zaměřené na
demografická data. Sledovaný vzorek sestával ze 113 respondentů. 92,8% byly ženy, 7,2% muži.
89,4% respondentů bylo z věkové kategorie 15-29 let, 8,8% z věkové kategorie 30-44 let a 1,8%
z kategorie nad 45 let.

Předmět a cíle průzkumu – V rámci teoretické části této bakalářské práce bylo identifikováno
externí Public Relations a v praktické části byl popsán současný stav externích PR v této společnosti.
Hlavním cílem tohoto průzkumu je zjistit vnímání současného stavu externích PR společnosti
Starbucks veřejností. Vedlejším cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaký konkrétní problém nebo
nedostatek se vyskytuje a navrhnout možné opatření. Výzkum validuje následující hypotézy:
Hypotéza č. 2: Pokud by zákazníci svým známým tuto společnost nedoporučili, bylo by to zejména
z důvodu vyšších cen nápojů.
Hypotéza č. 3: Věrnostní program My Starbucks Rewards zná více než 50% respondentů.
Základní soubor – Základní soubor bude tvořit široká veřejnost. Z průzkumu byli vyřazeni současní
i bývalí zaměstnanci Starbucks. Průzkum proběhl v březnu 2017.
Metoda shromáždění dat – Technikou průzkumu je zvoleno dotazování, které se skládá převážně z
uzavřených otázek.
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Otázky a odpovědi z tohoto dotazníku jsou uvedeny v příloze 2. V následující části bakalářské práce
jsou představeny a shrnuty nejdůležitější závěry a výstupy.

Dotazník nejprve zjišťoval, zda respondenti navštěvují kavárny. Tři čtvrtiny respondentů do
kaváren chodí. Dále dotazník zjišťoval povědomí respondentů o kavárenských řetězcích v České
republice. Starbucks Coffee vybralo 110 respondentů. Jeden z největších konkurentů společnosti
Starbucks, Costa Coffee, zvolili respondenti 99x. Tchibo vybrali 98x, McCafé 92x a řetězec
Coffeeshop Company 27x. Respondenti mohli připsat svou vlastní odpověď. Mezi nimi se objevil
český řetězec kaváren CrossCafe, dále Mamacoffee. Často zde byly zmíněny malé kavárny, které
mezi kavárenské řetězce nespadají. Každý řetězec je něčím specifický, ať se jedná o vzhled kaváren
nebo o chuť nápoje, či samotné kávy. Největší rozdíl vnímají respondenti v cenách. Ceny ve
Starbucks se mohou zdát vysoké, ale v této ceně se promítá například podpora farmářů
spolupracujících se Starbucks. Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí byl rozdíl v prostředí a celkové
atmosféře vybrali respondenti a dále ve kvalitě kávy. Pouhých 6 respondentů nevidí mezi
kavárenskými řetězci rozdíl a 5 respondentů nemůže posoudit, jelikož navštěvují pouze jeden
řetězec. Mezi vlastními odpověďmi se objevilo, že se někteří kavárenským řetězcům vyhýbají a dále
rychlost a kvalita obsluhy a výhody pro zákazníky.

Ohledně četnosti návštěv Starbucks odpovědělo skoro 50% respondentů, že do Starbucks
nechodí. S ohledem na otázku ohledně vnímání rozdílu mezi řetězci se dá předpokládat, že hlavní
roli v tom hrají ceny. Důvodem návštěvy Starbucks je pro několik respondentů celková atmosféra a
prostředí kavárny. Vzhledem k tomu, že se Starbucks snaží svým zákazníkům vytvářet jedinečné
zážitky a tzv. třetí místo, kam se budou rádi vracet je pozitivní, že respondenti si tuto snahu
uvědomují. Druhá nejčastěji zvolená odpověď byla kvalitní káva, což je pro Starbucks také skvělý
ukazatel, jelikož na kvalitní kávě a podpoře farmářů si zakládá. Mezi vlastními odpověďmi byla
například zmíněna nabídka bezlaktózového mléka, nejen rostlinných variant. Dále sem několik
respondentů chodí kvůli speciálním nabídkám nebo je pro ně tradice dát si Vánoční ochucené latté.
Často zde bylo zmíněno, že sem respondenti chodí, když nic jiného nezbyde nebo v okolí není nic
kvalitnějšího. Několik respondentů znovu potvrdilo, že do Starbucks nechodí. Důvod napsali pouze
dva respondenti, z čehož jeden nechodí kvůli negativnímu zážitku při první návštěvě, kdy je
Starbucks neoslovil a káva byla zklamáním a druhá odpověď se týká zbytečného plýtvání kelímky.
Všechny kelímky Starbucks jsou recyklovatelné a na kavárnách se třídí odpad.

Starbucks nevkládá vysoké částky na svou reklamu. Jak se tedy respondenti o této kavárně
dozvěděli? Nejčastěji zvolenou odpovědí byla možnost ze zahraničí. V zahraničních metropolích se
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nachází mnoho poboček poblíž sebe, proto je pravděpodobné, že pokud si respondenti chtěli zajít
na kávu, narazili právě na Starbucks. Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí jsou sociální sítě a
internet. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, Starbucks je velmi aktivní na Facebooku nebo
Instagramu a své webové stránky má přehledně zpracované. O Starbucks se 25,7% respondentů
dozvědělo díky svým přátelům/známým a 12,4% z filmu nebo knihy. Z vlastních odpovědí vyplynulo,
že se někteří respondenti o Starbucks dozvěděli při návštěvě obchodního centra, když se v jejich
okolí postupně začalo otevírat více poboček nebo šli zrovna kolem. Reklamou pro Starbucks je
pozitivní slovo jejich zákazníků. Pokud je zákazník v kavárně spokojen, řekne o svém zážitku svým
známým, kteří tento „zážitek“ budou chtít zažít také a proto tuto kavárnu navštíví. Toto pozitivní
slovo přivádí do Starbucks nové a nové zákazníky. Co se týče doporučování Starbucks respondenty,
odpovědi byly víceméně půl na půl. Nejčastějším důvodem pro doporučení kavárny byla chuť
nápoje a příjemné prostředí kavárny. Jak se z předchozích odpovědí dalo předpokládat, žádný
respondent nezvolil možnost ceny. Ta byla nejčastějším důvodem pro nedoporučení Starbucks.
Mezi vlastními důvody se objevila například celková chuť nápoje („sladké mléko s příchutí kávy“,
„velmi přepražená káva“) nebo „kvalita neodpovídá ceně“, „nevidím nic jedinečného oproti
ostatním kavárnám“ nebo „snažím se nepodporovat nadnárodní koncerny“.

Graf 5 Odpovědi na otázku č. 9
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Graf 6 Odpovědi na otázku č. 10
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Co se týče aktivit v okolí, které Starbucks pořádá nebo se jich účastní, nejvíce respondentů
se setkalo s ochutnávkami před kavárnou nebo v nákupním centru. O kávových seminářích slyšelo
20,4%, o spolupráci s psími a kočičími útulky slyšelo 8,8% a o pomoci dětskému onkologickému
oddělení v Motole slyšelo pouhých 6,2%. Polovina respondentů se s žádnými výše uvedenými, ani
jinými aktivitami nesetkalo. Může to být díky tomu, že velké procento respondentů do Starbucks
nechodí a tak neměli příležitost, ale zároveň to může být malou propagací těchto aktivit.

Věrnostní program My Starbucks Rewards neznají tři čtvrtiny respondentů. Opět se zde
může promítnout, že nechodí do Starbucks, ale na druhou stranu to může být i tím, že tento
program není moc propagován na sociálních sítích nebo prostřednictvím baristů na kavárnách. Jak
bylo zmíněno v předchozí kapitole, v současné době spolupracuje Starbucks s českými bloggerkami,
které mimo jiné komunikují mezi své fanoušky aktuálně probíhající akce pro členy věrnostního
programu. Respondenti, kteří tento program znají, vybrali nejčastěji odpověď, že se o tomto
programu dozvěděli v kavárně. Kromě posteru na zdi jsou u pokladen vystavené jednotlivé designy
kartiček, které si zákazník může vybrat. Mnoho zákazníků si tak při placení objednávky těchto
kartiček všimne a zeptá se, k čemu slouží nebo jim sám barista na pokladně může tento program
nabídnout. Na sociálních sítích se často zveřejňují speciální akce právě pro členy tohoto programu.
Pokud někdo navštěvuje Starbucks často a usoudí, že se mu kartička vyplatí, může si ji hned pořídit.
Zřízení karty nic nestojí, pouze se na ni musí vložit peníze. Tato kartička je také skvělým dárkem pro
rodinu nebo známé, kteří tuto kartu mohou využít jakkoliv – za peníze si nemusí koupit pouze nápoj
nebo dezert, ale také merchandise nebo zrnkovou kávu.
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6 Návrhy a opatření
Z dat získaných prvním dotazníkem vyplývá, že interní komunikace probíhá víceméně
bezproblémově. Samotní zaměstnanci si tento fakt uvědomují. Všímají si, že informace se k nim
většinou dostávají neúplné nebo přesně neví, jak si je mají vyložit a co to pro ně znamená. Dále jim
často chybí informace ohledně aktuálně probíhajících akcích pro členy věrnostního programu, a tak
se mnohdy dozvídají o takovéto akci od samotných zákazníků. Zde bych doporučila určit člověka
z každé kavárny, který si poctivě pročte interní časopis, v němž jsou tyto marketingové akce
sepsány. Tento vybraný barista pak vytvoří nástěnku nebo v případě, že kavárna svou nástěnku v
kanceláři má, vytvoří papír, kde budou vždy sepsaná období, kdy nějaká akce probíhá a také
komentář, jak mohou tuto akci komunikovat nebo třeba zadávat do pokladny. Dále by se tento
papír nebo možná spíše plakát s informacemi ohledně právě probíhajících akcí mohl dát i za
samotný bar, kde by byl na očích baristům na pokladně a ti by nemuseli chodit až do kanceláře, aby
zákazníkovi zodpověděli otázky k dané akci.

Mnoho lidí vnímá Starbucks jako ‚ten kavárenský řetězec s předraženou kávou‘. Vejdou
dovnitř, podívají se na nabídku, vidí vysoké ceny a hned si udělají obrázek. Netuší však, co vše se
v těchto cenách promítá a také, že nejde pouze o nápoj v kelímku s vlastním jménem, ale například
že se Starbucks aktivně zapojuje do komunit, kde působí.
Z dotazníků vyplývá, že mnoho lidí o těchto externích aktivitách neví. Určitě zde hraje roli,
že Starbucks nenavštěvují a nijak se o něj nezajímají. Na druhou stranu ale může být propagace
těchto aktivit nízká. Semináře o kávě, které Starbucks pořádá, jsou zveřejňovány prostřednictvím
událostí na Facebooku, ale tato událost není v den akce na této sociální síti dále propagována.
Doporučuji proto, aby byly v den konání nebo den před ním tyto události znovu připomenuty
aktuálním příspěvkem, který by zákazníky zval k účasti. Na kavárnách je kalendář se semináři
propagován na nástěnkách. Zde bych opět doporučila, aby v den semináře nebo den před konáním
baristé zvali stálé zákazníky k účasti nebo by tento kalendář mohl být umístěn v prostorách
pokladny.

Sbírky hraček pro dětské onkologické oddělení a pro psy a kočky z útulků bych
doporučovala propagovat přes sociální sítě. V kavárnách bývá kousek od pokladen umístěn koš,
kam zákazníci mohou své dary vkládat, ale myslím si, že sociální sítě by tyto akce ještě víc podpořili.
Už z mé vlastní analýzy například Facebooku Starbucks jde vidět, že lidé na příspěvky oznamující
aktuální akce Starbucks Card často reagují.
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Závěr
Cílem bakalářské práce byla analýza Public Relations strategie s důrazem na Corporate
Identity společnosti. Nejprve byly v této práci teoreticky popsány pojmy marketingový a
komunikační mix. Následně bylo hlouběji popsáno Public Relations, konkrétně jejich definice,
historie a nástroje. Dále byla popsána Corporate Identity, jež spadá pod Public Relations. Součástí
Corporate Identity je Corporate Culture, Corporate Philosophy, Corporate Design, Corporate
Communications a produkt organizace. Výsledkem těchto pěti součástí je Corporate Image, který
představuje celkovou představu veřejnosti o dané společnosti. Cílem společnosti je vybudovat
image pozitivní, nikoliv negativní. V praktické části této práce byl analyzován současný stav
Corporate Identity, konkrétně se práce soustředila na Corporate Communications, Corporate
Culture a Corporate Design. Dále byl analyzován současný stav interních a externích Public Relations
vybrané společnosti a následně byla navrhnuta doporučení. Myslím si, že se daný cíl podařilo splnit.

Z teoretické části vyplývá, že Public Relations jsou nedílnou součástí každé společnosti a že
mají nemalý podíl na jejím chodu. Firma by neměla opomíjet ani interní ani externí komunikaci,
naopak by měla neustále ve firemní kultuře o obě složky pečovat. V současnosti je trh přeplněn
velkým množstvím firem, které dennodenně soupeří o zisk nejlepšího místa. Z tohoto důvodu by se
každá firma měla zaměřit právě na to nejcennější, co má: svůj kapitál zaměstnanců a portfolio
zákazníků. Oběma pak poskytnout nejlepší péči a získat si jejich důvěru.

V praktické části byla zanalyzována výše zmíněná problematika na konkrétní společnosti.
Pro oba typy PR (externí a interní) byla zvolena metodu dotazníkového průzkumu. Z výsledků
vyplynulo, že společnost, kterou jsem si pro svou závěrečnou práci vybrala, má Public Relations
efektivně zpracované a jak interní, tak externí veřejnost si neuvědomuje žádné výrazné nedostatky.
U externí veřejnosti se projevil nezájem o vybranou společnost. Značku sice znají, ale její
komunikace se zákazníky je zatím nijak nezaujala, protože tuto společnost nenavštěvují. Společnost
si dobře uvědomuje, že si nezíská úplně všechny zákazníky, ale stále může investovat do svých
stálých zákazníků, kteří jsou velmi důležití jak z hlediska zisku, tak z hlediska konkurenční výhody.

Praktická část bakalářské práce ověřovala následující tři hypotézy:
Hypotéza č. 1: Interní komunikace vybrané společnosti mezi zaměstnanci probíhá nejčastěji přes
e-mail.
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•

48% respondentů uvedlo, že v interní komunikaci využívá nejčastěji e-mail. Tato hypotéza
se tedy potvrdila.

Hypotéza č. 2: Pokud by zákazníci svým známým tuto společnost nedoporučili, bylo by to zejména
z důvodu vyšších cen nápojů.
•

Svým známým by Starbucks kvůli vyšším cenám nedoporučilo 78,8% respondentů. Tato
hypotéza se potvrdila.

Hypotéza č. 3: Věrnostní program My Starbucks Rewards zná více než 50% respondentů.
•

Věrnostní program My Starbucks Rewards zná pouhých 27,4% respondentů, což je méně
než 50%. Tato hypotéza tedy byla vyvrácena.

Lze konstatovat, že z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že jedním z důvodů, které
odrazují veřejnost k návštěvě Starbucks je fakt, že tato společnost je mezinárodním řetězcem.
Mnoho lidí se snaží podporovat tuzemské společnosti, a proto se návštěvě nadnárodních koncernů
vyhýbají. V poslední době vzrostl celkový počet kaváren a je trendem zajímat se o menší kavárenské
řetězce a nezávislé kavárny. Toto odmítání řetězců není typické jen u gastronomie, ale týká se i
ostatních ekonomických odvětví jako je textil, obuvnictví, drogerie nebo potravinářský průmysl.

Na závěr lze tedy firmě doporučit v oblasti interní komunikace určit zaměstnance z každé
kavárny, který na základě interního časopisu sepíše aktuálně probíhající marketingové akce a tento
plakát nebo papír umístí někam k pokladnám, kde jej baristé na pokladně snadno najdou a budou
tak moct komunikovat lépe tyto akce se zákazníky. Ohledně externí komunikace lze společnosti
doporučit větší propagaci seminářů o kávě a to v den konání nebo den před konáním. Tato
komunikace by mohla probíhat nejen ústně na kavárnách, ale také plakátem umístěným v oblasti
pokladen, který by upozorňoval na seminář, jež právě na té dané kavárně v následujících dnech
proběhne. Toto by mohlo být i podpořeno prostřednictvím sociálních sítí, kdy by se opět v den
konání nebo den předtím na určitý seminář upozornilo a připomnělo se, kde se koná, v kolik hodin
a jaké je jeho téma.
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Příloha 1 – Dotazník Interní komunikace ve vybrané společnosti
Ahoj,
právě jsem ve třetím ročníku na ČVUT, obor Personální management. Zpracovávám bakalářskou práci
na téma "Public Relations vybrané společnosti". Pro zpracování této bakalářské práce jsou klíčové
informace získané dotazníkovým šetřením. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity pouze pro
účely této práce.
Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

Kačka

1. Jakým způsobem se k Vám nejdříve dostávají důležité informace?

16%

4%

12%

68%

E-mail

Ústně v kavárně

Instant messaging

Sociální sítě

2. Jaké prostředky interní komunikace využíváte nejčastěji?
0%
16%

48%

16%

20%

Meeting

E-mail

Facebook

Instant messaging

Osobní komunikace
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3. Stává se, že se k Vám důležité informace dostávají spíše od baristů než od manažerů?

16%

4%

12%

68%

E-mail

Ústně v kavárně

Instant messaging

Sociální sítě

4. S jakým problémem se v rámci interní komunikace setkáváte nejčastěji?

4%

32%
36%

0%

4%

24%

Nejednoznačné informace

Neúplné informace

Informace jdou většinou mimo mě

Moje názory se nerespektují

Žádné

Jiné

5. Jaký je ve Vaší kavárně přístup k připomínkám nebo návrhům na zlepšení?
0%

20%

80%

Oceňují se a podporují
Formálně se podporují, ale dále se nic neděje
Nepodporují se
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6. Z daných možností zvolte vždy jednu, s níž se ztotožňujete (ano/spíše ano/spíše ne/ne)
Znám aktuální výhody pro držitele Starbucks Card

17

8
3

Spolupráce v našem týmu funguje bezproblémově
Způsob, jakým se mnou manažer komunikuje
ovlivňuje můj pracovní výkon a chování

29

18

2

8

40

Svůj názor mohu vyjádřit nadřízenému bez obav

23
1

Často získávám zpětnou vazbu od ostatních partnerů

8

1

Často dávám ostatním partnerům zpětnou vazbu

29
26

17

4

27

12

6

Znám cíle své kavárny

8

38

3 5

Znám vizi, strategii a poslání společnosti
Znám podrobně náplň své práce

42
6

3

S úspěchy mé kavárny jsem seznámen
0
Ne

25

5

Spíše ne

44
7
10

Spíše ano

40
15

20

25

30

35

40

45

Ano

7. Vídáte se s některými Vašimi kolegy i mimo práci nebo jen na směnách?
4%
24%

72%

Ano, často se vídáme na směnách

Občas

Ne, vídáme se jen na směnách

8. Vaše pozice ve Starbucks je:

16%

20%

12%

12%
40%
Barista

Barista Advance/Barista trenér

Key Partner

Product/Facility Manager

ASM/SM
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Příloha 2 - Dotazník Analýza vnímání vybrané společnosti
Dobrý den,
jsem studentkou třetího ročníku oboru Personální management na ČVUT. Momentálně
zpracovávám bakalářskou práci na téma "Public Relations vybrané společnosti". Pro zpracování této
bakalářské práce jsou klíčové informace získané dotazníkovým šetřením. Dotazník je zcela
anonymní a veškeré informace budou použity pouze pro účely této bakalářské práce.
Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.
Kateřina Plichtová

1. Chodíte často do kaváren?

4%
20%
34%

42%

Ano, často

Ano, občas

Spíše ne

Ne

2. Jaké kavárenské řetězce v České republice znáte?

27

10
110

98

99
92
Starbucks Coffee

Costa Coffee

McCafé

Tchibo

Coffeeshop company

Jiná
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3. Vnímáte mezi kavárenskými řetězci rozdíl?

6 5 6
72
55

44
68
V ceně
V prostředí a celkové atmosféře
V nabídce produktů
V kvalitě kávy
Nevidím rozdíl
Nemohu posoudit, navštěvuji pouze jeden řetězec

4. Jak často navštěvujete konkrétně Starbucks?
10%
5%
5%

35%

6%

39%
Nenavštěvuji Starbucks
1-2x měsíčně
1-2x týdně

Několikrát ročně
Několikrát měsíčně
Několikrát týdně

5. Z jakých důvodů chodíte do Starbucks?

28
54

36

18
16
5
Kvůli kvalitní kávě
Kvůli celkové atmosféře, prostředí kavárny
Kvůli obsluze
Abych byl/a in
Kvůli rodině/přátelům/známým
Jiná
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6.Jak jste se poprvé dozvěděli o Starbucks?
8%
27%

34%
10%

21%
Ze sociálních sítí/internetu

Z filmu/knihy

Od známých/přátel

Ze zahraničí

Jiná

7. Se kterými aktivitami Starbucks jste se setkali?

14%
27%

17%

42%
Pomoc dětskému onkologickému oddělení v Motole
Pomoc psím a kočičím útulkům
Ochutnávky před kavárnou nebo v nákupním centru
Semináře o kávě v kavárnách

8. Doporučili byste svým známým Starbucks?

18%

19%

29%
34%

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne
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9. Pokud jste odpověděli určitě ano nebo spíše ano, z jakého důvodu?
0
11
40
27

29
36
Ceny za produkty

Etický nákup kávy

Obsluha

Rozmanitost produktů

Příjemné prostředí

Chuť nápoje

9.Pokud jste odpověděli určitě ne nebo spíše ne, z jakého důvodu?
0
2
12

52

29

Obsluha

Rozmanitost produktů

Prostředí kavárny

Chuť nápoje

Ceny za produkty

10. Znáte program My Starbucks Rewards?
19%

10%

71%

Ano

Možná, tuším o co jde

Ne
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11. Pokud jste odpověděl/a ano nebo možná, jak jste se o tomto věrnostním programu dozvěděli?

11%
18%

42%

29%

Byl to dárek od rodiny/známého
V kavárně
Na internetu/sociálních sítích
Někdo z rodiny/známý je členem

12. Vaše pohlaví:

9%

91%

Muž

Žena

13. Váš věk:

9%

3%

88%

15-29

30-44

Nad 45 let
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Evidence výpůjček
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Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto
práci řádně citovat v seznamu použité literatury.
Jméno a příjmení: Kateřina Plichtová
V Praze dne: 16. 05. 2017
Jméno

Oddělení/ Pracoviště

Podpis:
Datum

Podpis
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