
Marketingová 

komunikace Nadačního 

fondu Kapka naděje

• Event marketing

Vánoční benefiční Galakoncert NF Kapka 

naděje, Benefiční dostih Kapky naděje aj.

• Public Relations

Externí – prostřednictvím mediálních 

partnerů  např. Český rozhlas Radiožurnál, 

deník Blesk, DVTV, časopis Reflex aj.

Interní – především prostřednictvím loga 

nadačního fondu

• On-line komunikace

On-line komunikaci NF Kapka naděje 

provádí skrze své webové stránky a 

sociální sítě

Dotazníkové šetření

Marketing vybrané neziskové organizace
Řízení a ekonomika průmyslového podniku

Masarykův ústav vyšších studií, České vysoké učení technické v Praze

Lucie Šimůnková

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se soustředí na využívání marketingových metod v oblasti neziskového sektoru, který se vyznačuje řadou specifik na rozdíl od marketingu

v organizacích, které vytvářejí zisk. V rámci teoretické části je vysvětlen pojem marketing a posléze uvedeny hlavní atributy marketingu služeb, pod který se tematicky řadí

marketing neziskového sektoru. Práce se v další části zaměřuje především na hlavní specifika užití marketingové komunikace a strategického plánování organizace.

Praktická část pak vychází z části teoretické a soustředí se zejména na marketingovou komunikaci a situační analýzu Nadačního fondu Kapka naděje. Samotný závěr

praktické části je pak doplněn o krátké dotazníkové šetření a doporučení pro zvýšení povědomí a důvěryhodnosti ze strany veřejnosti a obchodních partnerů.

Abstract

This bachelor thesis concentrates on the use of marketing methods in the non-profit sector, which are characterized by a number of specifics compared to the marketing

methods used by the profit-making organizations. In the theoretical part of the paper, the term marketing is explained. Further, the section introduces main attributes of the

marketing of services under which the non-profit sector belongs thematically. Next, the thesis aims to describe the main specifics of using marketing communication and

strategic planning of organizations. The practical part is based on the theoretical section and focuses on marketing communication and situatin analysis of the Endowment

Fund Kapka naděje. The chapter is complemented by results of a short questionnaire survey and recommendations for boosting awareness and trustworthiness by general

public and business partners.
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Shrnutí dotazníkového šetření

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že většina

dotazovaných je k nadačním fondům nedůvěřivá.

Nejpravděpodobnějším důvodem je špatná prokazatelnost

věnovaných prostředků, jelikož respondenti často uváděli, že by

NF finančně podpořili v případě, že by věděli, jak byly jejich

finance využity. Z výsledků je dále patrné, že více než polovina

respondentů, která NF Kapka naděje zná, ho považuje za

důvěryhodný nadační fond. Přesto 30 % z nich o Kapce naděje

nikdy neslyšelo. Dalších 26 % o ní sice slyšelo, ale nevěděli, na co

je zaměřena a jaká je její hlavní činnost. Tzn., že ze 100 studentů

více jak polovina neví, kam Kapka naděje směřuje své úsilí

prakticky od svého vzniku. Výzkum také přinesl zjištění o tom, že

se mladá generace staví k přispívání na dobročinné účely

odmítavě nebo se o nadace a nadační fondy vůbec nezajímá. Na

dobrou věc přispívá pouze 21% respondentů, kteří volili jako

nejčastější odpověď dar v podobě zakoupení dárkového

předmětu a zaslání dárcovské DMS. Pokud respondenti nějakou

formu pomoci poskytují, ve většině případů se tak děje

jednorázově nebo nepravidelně.

Výsledky dotazníkového šetření

Hypotézy:

1. Povědomí o NF Kapka naděje je vysoké,

předpokládaná znalost nadačního

fondu mezi studenty je 70 % - 80 %.

ANO/NE

2. Studenti ČVUT obecně přispívají na

dobročinnost, předpokládaný počet

studentů, kteří přispěli alespoň jednou,

kolem 50%. ANO/NE

3. Studenti ČVUT jsou obecně nedůvěřiví k

nadacím a nadačním fondům,

předpokládaný počet nedůvěřivých

studentů kolem 80 %. ANO/NE

Fundraisingový nástroj 

“O kapku lepší“

“O kapku lepší boty“

VM Footwear je partnerem NF Kapka naděje

již od roku 2014 a jedná se o společnost,

která se zabývá zejména prodejem

uceleného sortimentu, např. pracovní,

bezpečnostní, ale také outdoroové obuvi.

Spoluprací VM Footwear a NF Kapka naděje

vznikl projekt “O kapku lepší boty“.

Nákupem každého páru označeného

symbolem “O kapku lepší boty“ zákazník

přispěje NF Kapka naděje částkou 10Kč.

“O kapku větší radost z pečení“

Projekt “O Kapku větší radost z pečení“ je

výsledek spolupráce s tradiční značkou

rostlinného tuku Hera, která je jedním

z hlavních partnerů NF Kapka naděje od

roku 2018. Od listopadu 2018 do koce roku

mohli všichni zákazníci přispět nákupem

Hery 1 % z její celkové ceny právě NF Kapka

naděje. Celková finanční částka z toho

projektu byla vynaložena na zakoupení

specializovaných lékařských vybavení pro

nemocnice po celé České republice.

“O kapku lepší zmrzlina“

Od roku 2018 NF Kapka naděje také

spolupracuje se společností Prima

zmrzlina. Prima zmrzlina, výrobce tradiční

české zmrzliny Mrož, je jedním z

partnerů, kteří finančně podporují Kapku

naděje částkou vyšší než 250.000 Kč ročně.

Koupí jakéhokoliv výrobku Mrož zákazníci

přispějí na NF Kapka naděje a tím podpoří

projekt “O kapku lepší zmrzlina“.

2018/2019

12%

51%

37%

Jaký máte názor na nadace a nadační 

fondy v ČR?

Jsou prospěšné a mám

jistotu, že se příspěvky

dostanou těm, kteří je

potřebují

Jsou prospěšné, ale

nemám jistotu, že se

příspěvky dostanou

těm, kteří je potřebují.

Nevěřím nadacím a

nadačním fondům, a

proto jim nepřispívám

44%

26%

30%

Znáte NF Kapka naděje?

Znám a vím, na co

je zaměřen.

Znám, ale nevím na

co je zaměřen.

Neznám.

6%

15%

79%

Přispíváte obecně na dobročinné 

účely?

Ano.

Ano, ale jen

výjimečně.

Ne

ANO

ANO

NE

Doporučení

• Zviditelnění se pomocí oudoorové

reklamy

• Rozšíření produktového portfolia

• Využívání bezplatné aplikace pro 

neziskové organizace Google Ad Grants

• Komunikovat rebranding nového loga

• Neustále upevňovat vztahy se stávajícími 

donátory

• Využívat diferencovaných typů 

marketingových výzev


