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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na oblast psychologie reklamy a jejího využití na podporu image spo-

lečnosti. Teoretická část zasazuje reklamu do marketingového celku a věnuje se teoretickému po-

pisu marketingové komunikace. Druhá část teoretické práce je zaměřena na psychologii reklamy a 

faktory, které ovlivňují chování spotřebitele. Cílem praktické části je detailní vyhodnocení reklamní 

kampaně společnosti ČSOB a.s. metodou dotazníku, analýzy prodejů produktů společnosti a polo-

strukturovaným rozhovorem. Na základě výsledku těchto analýz vznikl soubor doporučení.  
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Abstract 

The diploma thesis is focused on the psychology of advertising and its use to support the image of 

society. The theoretical part places advertising in the marketing unit and deals with the theoretical 

description of marketing communication. The second part of the theoretical work is focused on the 

psychology of advertising and factors that affect consumer behavior. The goal of the practical part 

is a detailed evaluation of the advertising campaign of ČSOB a.s. by questionnaire method, analysis 

of sales of the company's products and a semi-structured interview. Based on the results of these 

analyzes, a set of recommendations was created. 
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Úvod 

Reklama, jako jeden z nejdůležitějších prvků marketingu je velmi často přehlížena a její účinky 

podceňovány. Ačkoliv je to právě reklama, která dokáže být konkurenční výhodou a pomyslným 

jazýčkem vah, který na první pohled nemusí být zřejmý. Důležité je si uvědomit, že prostředky in-

vestované do reklamy se společnosti vrací, nejedná se tedy o zbytečně vynaložené náklady. Tímto 

vrácením ovšem není myšleno pouze vrácení peněžních prostředků v podobě zvyšujících se pro-

dejů. Velmi důležitá je také tvář a image organizace, která v mnoha případech rozhoduje o koupi 

produktu více než daný produkt samotný. Právě tvář a image značky je komodita, kterou nelze 

pevně uchopit, a proto je velmi těžké si představit, jaká by asi měla být a jaké konkrétní kroky pod-

niknout k tomu, aby se tato oblast vnímání spotřebitelů změnila. 

 

Právě reklama je prostředek, kterou je možnost toto vnímání zákazníků a spotřebitelů velmi vý-

razně ovlivnit a měnit. Nejedná se ovšem pouze o klasickou TV reklamu, kterou si zřejmě většina 

populace vybaví. Jedná se o propracovaný soubor interní i externí komunikace, public relations, 

sponzoring, podporu prodeje aj. Právě mozaika těchto všech aspektů následně vede k celkové 

image a stačí vypadnutí pouze jednoho dílu z celku, který může být tím klíčovým pro celkový obraz. 

 

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na celkový popis marketingového mixu a komuni-

kace, do čehož spadá i následně zkoumaná reklama. Následně jsou teoreticky popsány aspekty psy-

chologie reklamy a jejího působení na chování spotřebitele – zákazníka. Právě tento fakt je klíčový 

k pochopení praktické části práce. Poslední kapitola teoretické práce je věnována image, firemní 

identitě, ale opět je zde probírána i psychologická rovina vzhledem k tomuto tématu, konkrétně 

emoční. 

 

Praktická část diplomové práce je ve svém úvodu zaměřena na popis společnosti, ve které pro-

bíhal výzkum. Následně bylo cílem praktické části detailní vyhodnocení reklamní kampaně společ-

nosti ČSOB a.s. metodou dotazníku, analýzy prodejů produktů společnosti a polostrukturovaným 

rozhovorem. Na základě výsledku těchto analýz vznikl soubor doporučení. Ve zkoumání je zmíněn 

jak reálný dopad na prodejní čísla společnosti, tak více „softový“ dopad na vnímání společnosti a 

její image, jejíž důležitost je popsána výše. 

 

Společnost Československá obchodní banka, a.s., ve které probíhal výzkum praktické části diplo-

mové práce, je jednou z největších a nejúspěšnějších bank jak v České Republice, tak i v Evropě. 

S počtem více než 10 000 zaměstnanců v celé ČSOB skupině se řadí k jednomu z největších zaměst-

navatelů v naší zemi a v obecném povědomí je velmi známá. Pro výzkum byla společnost velmi dob-

rým partnerem, jelikož je v obecném povědomí známá, a tak se velmi dobře dala zkoumat změna 

pohledu široké veřejnosti na tuto společnost.  
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1 Marketingový mix 

Marketingový mix nebo také 4P můžeme chápat jako soubor nástrojů podniku, které umožňují 

ovlivňovat chování spotřebitele. Tyto nástroje – produkt, cena, distribuce a komunikace musejí být 

vzájemně kombinovány a harmonizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly trhu, neboli vnějším pod-

mínkám (Zamazalová, 2009). 

Hovoříme-li o marketingovém mixu, tak tím myslíme soubor taktických marketingových ná-

strojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují přizpůsobit 

nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu (Zamazalová, 2009). 

Pro dosahování podnikatelských cílů ve specifických oborech podnikání bývá často 4P rozší-

řeno o další P, kdy bývají často zmiňování také lidé (People). Pro služby se jako typický marketingový 

mix také vžil model 7P, kdy přidaná P charakterizují zaměstnance (Personnel), proces (Process) a 

fyzický důkaz (Physical evidence). Také pro obchod někteří autoři zmiňují rozšířený model 7P, kdy 

přidaná P jsou v podobě prodejny (Product 1), sortimentu (Product 2), sortimentu vlastních značek 

(Product 3), lidí (People) a obvyklé Place, Price a Promotion (Zamazalová, 2009). 

Podle Karlíčka by měl marketingový mix vycházet ze strategických marketingových rozhodnutí, 

přičemž veškerá taktická rozhodnutí musí odpovídat cílovému segmentu a podporovat tzv. positio-

ning značky. Není-li toto kritérium dodrženo, nemůže zvolená marketingová strategie efektivně fun-

govat (Karlíček, 2018).  

 

Produkt (Product) 
 

Produkt zahrnuje veškeré výrobky a služby, které jsou nabízeny na cílovém trhu. Jinak řečeno, 

je to vše, co je možné nabídnout na trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou 

potřebu či přání. Lze sem zahrnout fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky 

(Kotler, 2007). 

Produkt lze vnímat v pěti různých úrovních. Ideální případem demonstrace těchto úrovní je 

podle Kotlera demonstrace na příkladu hotelu, kdy první úrovní je úroveň „základního užitku“, jenž 

představuje hlavní důvod ke koupi. Druhou úrovní je „základní produkt“, při které si hotelový host 

kupuje odpočinek a spánek. V tomto případě by základní produkt zahrnoval lůžko, koupelnu, ruč-

níky, stůl, prádelník a skříň. Další úrovní je „očekávaný produkt“ představující například čisté lůžko, 

vyprané ručníky či svítící lampy. Čtvrtou úrovní je pak „vylepšený produkt“, který může zahrnovat 

nadstandartní služby jako velkou masážní vanu nebo šampaňské zdarma. Na této úrovni dochází 

k odlišení od konkurence. A poslední pátou úrovní je „potencionální produkt“ zahrnující možné vy-

lepšení produktu (Karlíček, 2018). 

 

Cena (Price) 
 

Cenou rozumíme určitou sumu peněz, která je za daný produkt nebo službu požadována. Může 

jí také být suma hodnot, které zákazníci smění ta výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby 

(Kotler, 2007). 

Podle Viardota úspěšné marketingové společnosti vědí, že stanovení ceny přichází při formu-

laci marketingového mixu produktů. Důvod je zřejmý – cena musí pokrýt všechny náklady, včetně 
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nákladů na vývoj a správu produktů, distribuční náklady a náklady na komunikaci. Někdy se společ-

nost může rozhodnout, že za daný produkt na daném trhu stanoví cenu pod cenou po určitou dobu, 

ale jedná se o výjimku, která nemůže trvat věčně (Viardot, 2004).  

 

Distribuce (Place) 
 

Distribuce zahrnuje činnosti firmy, které činí produkt nebo službu dostupným pro cílové zákaz-

níky (Kotler, 2007). 

Pojem fyzická distribuce pak značí přesun produktu z místa, kde byl vyroben, na místo, kde 

bude uložen a prodán. Proces distribuce zahrnuje dopravu, skladování, správu zásob a zpracování 

objednávek (Cant, 2007). 
 

Komunikace (Promotion)  
 

Komunikace představuje činnosti, které sdělují atraktivitu produktu nebo služby a snaží se pře-

svědčit klíčové zákazníky, aby je koupili (Kotler, 2007). 
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2 Propagace a komunikace 

Reklama jako taková představuje jen část marketingového komunikačního programu, kterému 

se také říká komunikační mix. Propagaci můžeme znát jako nadřazený pojem pro jednotlivé části 

uvedeného mixu. Zde v podstatě hovoříme o marketingových komunikacích většinou komerčního 

charakteru (commercial communications), jejichž cílem je je ovlivnit poznávací, motivační a rozho-

dovací procesy jedinců, na které chceme zapůsobit ve shodě s našimi záměry (Vysekalová, 2012). 

2.1 Marketingová komunikace 

Do takzvaného komunikačního mixu můžeme v širším pojetí zařadit všechny formy komuni-

kace, které napomáhají k dosažení uvedených cílů (Vysekalová, 2012).  

Těmito komunikacemi myslíme: 

• reklamu 

• osobní prodej 

• podporu prodeje 

• práci s veřejností 

• přímý marketing 

• sponzoring 

• nová média  

• sociální sítě 

 

Komunikační mix úzce souvisí s mixem marketingovým. K dosažení optimalizace účinnosti obou 

mixů je nezbytné zmínit se o tzv. positioningu, který je jednou z nejdůležitějších strategických kon-

cepcí. Positioning představuje vytváření marketingové strategie, která je zaměřená na určitý tržní 

segment. Je navržený tak, aby docházelo k dosažení budoucí pozice výrobku, služby či myšlenky 

v zákazníkově mysli. Tuto strategii využívají především výrobci a obchodníci při snaze odlišit svůj 

výrobek, službu nebo celou firmu od konkurence (Přikrylová, 2019). 

 
Osobní prodej 
 

Jedním z nejefektivnějších prostředků komunikačního mixu je osobní prodej, nebo také 

osobní nabídka, která využívá psychologické poznatky z verbální i neverbální interpersonální komu-

nikace. Osobní prodej má celou řadu podob, od obchodního jednání přes zajišťování prodeje ob-

chodními zástupci až po prodej v maloobchodní síti. Díky osobnímu kontaktu lze lépe odhadnout 

potřeby druhé strany a podle toho se zaměřit na prodejní argumentaci. Při osobní nabídce získáme 

informace o prodejních možnostech či o možné konkurenci, které umožňují optimalizovat vlastní 

prodej. Nejdůležitějším bodem je přímý kontakt se zákazníky a možnost péče o ně již při nákupu, 

jako např. poskytování dodatečných služeb, nové nabídky nebo vyřizování případných reklamací 

(Vysekalová, 2012). 

Podle Přikrylové pojem osobní prodej nemusí znamenat pouze fyzickou přítomnost, ale 

také spojení se stejnými vlastnostmi jako má například Skype. Jde-li o hmotný produkt, musí být 
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dotažena do konce možnost fyzického nákupu. V případě e-produktu, neboli elektronického pro-

duktu, lze obchod dokončit online (Přikrylová, 2019). 

 
Podpora prodeje 
 

Podpora prodeje nebo také anglický výraz „sales promotion“ zahrnuje širokou paletu ná-

strojů, díky kterým si získáme pozornost spotřebitele. Jde o poskytnutí informací, které mohou spo-

třebitele dovést až ke koupi výrobku. Prostředky na podporu prodeje jsou tak zaměřeny jak na kon-

cové zákazníky, tak na obchod. I v tomto případě je možná přímá komunikace, jako je například 

předvádění výrobků na místě prodeje, ochutnávky zboží apod. Lze sem zahrnout také různé sou-

těže, hry, zábavní akce, vzorky nebo kupony. Při soustavném a opakovaném působením na místě 

prodeje lze také vytvořit i tzv. „podmíněný reflex“ na určitou značku nebo produkt právě spojený 

s příjemným emocionálním prožitkem vyvolaným danou akcí a zajistit tak dlouhodobé působení 

(Vysekalová, 2018). 

Podporu prodeje lze rozdělit do tří základních oblastí: 

• zákaznické akce zaměřené na spotřebitele: slevy, dárky, ceny, kupony, cenové ba-

líčky apod. 

• obchodní akce: mimořádné podmínky pro zákazníky, pozornost v podobě tužek, 

propisovaček, diářů, konference apod. 

• akce na podporu prodejních týmů: poznávací zájezdy, motivační plány či různé vý-

hody apod. (Vysekalová, 2018) 

 

Práce s veřejností 
 

Hlavním cílem práce s veřejností (PR – public relations) je získání sympatií a podpory veřej-

nosti a institucí, které mohou pozitivně ovlivnit dosažení marketingových záměrů. Jde převážně o 

dlouhodobé cílevědomé úsilí, kterým se snažíme podpořit vzájemné pochopení mezi organizací a 

veřejností. Velmi důležitým znakem pro práci s veřejností je její důvěryhodnost, mnohdy ovlivňující 

i tu část veřejnosti, která není přístupná reklamě. I když zde nehovoříme o přímé prodejní komuni-

kaci, tak ovlivňuje i kupní jednání a je jedním z důležitých nástrojů integrovaného komunikačního 

mixu (Vysekalová, 2012). 

Public relations lze členit na: 

• mezifiremní komunikace (B2B – business to business), které zahrnují komunikaci 

s obchodní veřejností z hlediska jejich nákupních rozhodnutí; 

• oborové, které se týkají vztahů mezi výrobci a poskytovateli zboží a jejich velkoob-

chodními a maloobchodními partnery; 

• spotřebitelské/produktové, které souvisejí výhradně se zbožím a službami, které 

jsou nabízeny a prodávány soukromým zákazníkům pro jejich vlastní spotřebu; 

• firemní, které zahrnují komplexní prezentaci a organizaci (Vysekalová, 2012). 

 Podle Temporala je práce s veřejností skvělým zdrojem pro budování značky a současně 

dobrým nápadem využití public relations jako součást komunikačního mixu k pozitivní propagaci 

značky na spotřebitelském trhu (Temporal, 2019). 
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Přímý marketing 
 

Přímý marketing neboli direct marketing, je výhodný zejména díky možnosti velmi přes-

ného zacílení a vymezení cílové skupiny. Jako nevýhodu však můžeme vnímat menší dosah k široké 

veřejnosti vzhledem k tomu, že je zaměřen na přesně vymezenou skupinu (Vysekalová, 2012). 

Mezi hlavní aspekty přímého marketingu řadíme prospekty, katalogy, telefonní seznamy, 

tištěné adresáře, časopisy pro zákazníky aj. Aktuálními tématy jsou e-mailová komunikace, newslet-

tery, direkt maily, dále také budování mailing listů či využití word-of-mouth (Vysekalová 2012). 

Při výběru nejvhodnější agentury je důležitým aspektem informovanost o tom, s jakými da-

tabázemi pracuje, jaké zdroje využívá, jak často a jakým způsobem databázi aktualizuje a jak chrání 

svá data (Vysekalová, 2012). 

 

Sponzoring 
 

V poslední době je jako nástroj marketingové a komunikační politiky stále častěji využíván 

sponzoring a jeho význam roste v posledních pár letech i u nás. Lze říci, že tato služba je založena 

na principu služby a protislužby, kdy sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky 

a za to dostává protislužbu, která mu pomůže k dosažení marketingových cílů a následnému zvidi-

telnění. V dnešní době trendy směřují spíše k věcným darům, jako jsou například různá technická 

zařízení nebo vlastní „produkty“. Příkladem může být letecká společnost, která poskytuje letenky či 

zajímavé slevy na ně nebo cestovní kanceláře, které věnují jako sponzorské dary nejrůznější zájezdy 

ze své nabídky. Je však nutné rozlišovat mezi sponzoringem a darem. U sponzoringu jsou primárně 

ve hře ekonomické zájmy, zatímco u dárcovství jde o dobročinné aktivity bez nároků na komerční 

návratnost (Vysekalová, 2012). 

Sponzoring se nejčastěji soustřeďuje na sportovní, kulturní a sociální oblasti, kdy se však 

nejčastěji můžeme setkat se sportovním sponzoringem, který zajišťuje většinou největší publicitu i 

prezentaci loga při různých sportovních příležitostech. Složitější situace nastává u sponzoringu 

v kulturní a sociální oblasti, ale již i zde se objevuje snaha zviditelnění u řady firem (Vysekalová, 

2012). 

Měření účinnosti sponzoringu není snadné, je možné využít dotazovacích technik ve vazbě 

na image nebo pomocí obsahové analýzy či dalších metod zpracovávat ohlasy tisku. Ovšem organi-

zace by neměly podceňovat ani působení „dovnitř“, na vlastní zaměstnance, na které se program 

sponzoringu může rovněž vztahovat (Vysekalová, 2012). 

 

Nová média 
 

Rychlý rozvoj nových medií vede, a hlavně bude vést v budoucnosti ke změnám v komuni-

kačním mixu. Velmi důležitým krokem je nasazení nových medií tam, kde mohou nahradit nebo 

doplnit média tradiční. Největší pozornost je samozřejmě věnována reklamě na internetu, který má 

bezesporu svá specifika, ale i zde jde o komunikaci mezi lidmi se všemi jejich vlastnostmi. Nejvíce 

se odborníci zabývají technickou a ekonomickou stránkou využití nové technologie, ale již méně o 

psychologické problémy subjektů, které toto médium využívají. Řada reklamních agentur a jejich 

klientů zcela logicky řeší otázku, jak účinné mohou být reklamní kampaně vedené po internetu a 
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jaký marketingový efekt mohou přinést. V tomto momentu je nutné rozlišit webovou prezentaci 

firmy a tzv. proužkové reklamy neboli banner. K měření účinnosti proužkové reklamy lze využít tato 

kritéria: 

• počet impressions (zobrazení banneru); 

• CPM (cost per thousand, finanční náklady vynaložené na získání tisíce impressions); 

• click-trough (číselná hodnota vyjadřující využití proužkové reklamy kliknutím na 

banner) (Vysekalová, 2012). 

Je zřejmé, že reklamy na internetu se týká požadavek na optimální komunikaci s cílovou 

skupinou stejně jako u jiných medií, avšak v tomto případě také záleží na tom, jak online reklama a 

internetové prezentace osvědčí svou schopnost upoutat pozornost a jak budou respektovat poža-

davky svých návštěvníků na vstřícné uživatelské prostředí apod. (Vysekalová, 2012). 

 Kromě reklamních titulků a proužkové reklamy je z komunikačního hlediska velmi důležitá 

také prezentace na webových stránkách. Výsledky, které přinesly zahraniční výzkumy ukazují, že 

pro hodnocení internetové stránky je důležitý především její obsah, dále aktuálnost a provedení. 

Nepostradatelným faktorem pozitivního přijetí a opakovaných návštěv webových stránek je samo-

zřejmě také zájem o určitou problematiku, produkt nebo intenzita surfování (Vysekalová, 2012). 

 

Sociální sítě 
 
 Sociální sítě jsou v dnešní době jeden z nejpoužívanějších komunikačních nástrojů. A právě 

proto by měla být marketingová sdělení na sociálních sítích charakter přátelského kontaktu se znač-

kou, kterou mohou uživatelé přidávat do osobního profilu. Skrze sociální sítě tak lze optimálně in-

formovat o zajímavých akcích v rámci event marketingu (Machková, 2015).  
 Konkrétně facebook nabízí mnoho možností doručení reklamy. Během vytváření reklamy si 

můžeme sami navolit, komu se má daná reklama zobrazovat, jinak řečeno lépe zacílit na konkrétní 

cílovou skupinu. Následně se bude zobrazovat pouze lidem, kteří patří do této cílové skupiny a u 

kterých je více méně pravděpodobné, že provedou požadovanou akci (Semerádová, 2019). 
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3 Reklama 

Reklama je komunikační disciplínou, díky které dokážeme cílovou skupinu informovat, pře-

svědčovat a marketingové sdělení jí účinně připomínat. Hlavní funkcí reklamy je navázání vztahu 

s potenciálním nebo stávajícím zákazníkem. V masmédiích jde zadavatelům především o zvyšování 

povědomí o značce a ovlivnění postojů k ní, tedy o tzv. brand building. Díky masovým médiím lze 

zasáhnout velké segmenty populace (Karlíček, 2018). 

Ve většině případů si lidé pod pojmem komunikace firmy vybaví právě reklamu. Avšak nejde 

o nejdůležitější a jediný nástroj. Obvykle je nutné, aby se vhodně propojila s ostatními komunikač-

ními nebo i dalšími marketingovými nástroji, které firma používá. Jako příklad lze zmínit často pou-

žívané vzájemné propojení nástrojů podpory prodeje a reklamy, kdy reklama vystupuje obvykle jako 

podpůrný nástroj, upozorňuje na realizovanou podporu prodeje a umocňuje její efekt (Zamazalová, 

2009). 

Reklama představuje nejvýznamnější způsob, jak může značka značně posílit svou image. 

Skrze reklamu se značka spojuje s jistými atributy, které zvyšují její atraktivitu. Reklama je navíc 

spojena s tzv. false fame efektem (efekt falešné popularity). Takto se označuje tendence vnímat 

produkty propagované reklamou jako všeobecně populární (Karlíček, 2018). 

S reklamou se lze setkat téměř všude, ať už jste kdekoliv, stačí se rozhlédnout kolem sebe. 

Pravděpodobně alespoň jednu reklamu spatříme, ať už jde o reklamní letáček nějaké restaurace, 

froté pantofle uloupené z nějakého hotelu s jasně čitelným hotelovým logem či odhozenou igelitku 

ze supermarketu. Jsou to hned tři nezávislé pobídky, abychom si něco koupili – ať už večeři, noc 

plnou rozmazlování, nebo pytel brambor v akci (Giles, 2012).  

Podle Oliviera Toscaniho se moderní reklama svým andělským způsobem nevymyká křesťan-

ské mytologii, jen ji hodlá redukovat na pár formulek a doufá, že se vymaní z její dramaturgie. Re-

klama nám prý předstírá království Boží, aniž bychom museli učinit něco víc než koupit. Ve své pod-

statě nám slibuje ráj na úvěr a každý nový den nám nabízí zjevení božských věcí. Reklamu chápe 

jako opak lásky – slíbí vše, ale nedá nic. Prodává nám blaženost, stejně jako kdysi církev prodávala 

„odpustky“, což vedlo k reformaci (Toscani, 1996). 

Hlavní typy sdělení reklamy: 

• Produktová informace – produkt a jeho přednosti jsou hlavním sdělením informace 

(např. prací prášek, mycí prostředek na nádobí, apod.) 

• Produktová image – produkt je představován v souvislostech, které by nás nenapadly 

(např. pivo a cesta kolem světa – pěna jako vrcholky Kilimandžára) 

• Personalizace – navození přímého vztahu mezi produktem a člověkem 

• Lifestyle – produkt symbolizuje určitý životní styl (Ftorek, 2012) 

 

Zákon o regulaci reklamy 
 

„Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství upravující regulaci reklamy, 

která je nekalou obchodní praktikou, reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na humánní 

léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojenec-

kou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povin-

ností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy na 
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alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti po-

hřebnictví.“ (Zákon č. 40/1995 Sb., Zákon o regulaci reklamy) 

 

3.1 Historie reklamy 

Reklamu lze vystopovat až k samým počátkům psané historie, kdy archeologové pracující ve 

Středomoří vykopali cedule s nápisy, oznamující různé akce a nabídky. Například Římané si své re-

klamy malovali po zdech, aby ohlásili gladiátorské zápasy a Féničané kreslili obrázky na propagaci 

jejich zboží na velké kameny podél promenád. Během řeckých dějin byly ohlašovány prodeje do-

bytka, řemeslných výrobků, a dokonce kosmetiky městskými vyvolavači. Jedna ze starověkých „zpí-

vaných reklam“ zněla asi takto: „Pro zářící oči a planoucí líčka. Pro krásu, jež trvá a dlouhé dny 

přečká. Za rozumné ceny vždy kupují ženy kosmetiku u Aesclypta.“ (Kotler, 2007). 

Ústní reklama je jedním z nejstarších typů reklamy. S tímto typem reklamy jsme se mohli se-

tkat již v období antiky, do Evropy se však tato forma reklamy dostala až v polovině 15.století, s pří-

chodem knihtisku, který vynalezl Johannes Gutenberg. Zprvu plnila reklama pouze londýnské zdi 

formou plakátů, později se objevila formo prvních novin (Beard, 2017). 

Slovo „reklama“ tak jak ho známe dnes vzniklo z latinského reklamare, což má za význam 

znovu křičeti s čímž souvisí dobová „obchodní komunikace“. I přes všechny změny, které se v ob-

chodním prostředí udály, tento pojem zůstal. V dnešní době je reklama definována jako „každá pla-

cená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatel-

ného sponzora.“ Avšak když se na to podíváme z psychologického hlediska, tak jde o určitou formu 

komunikace s komerčním záměrem (Vysekalová, 2012).  

Podle definice reklamy z roku 1995, která byla schválena Parlamentem České republiky, je 

reklama přesvědčovací proces, kterými jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek pro-

střednictvím komunikačních medií. Zde můžeme hovořit o placených zprávách, které využívají jed-

notlivá média k dosažení cílové skupiny (Vysekalová, 2012).  

Další odbornou definici lze také nalézt v materiálu Mezinárodní obchodní komory (Internati-

onal Chambre of Commerce), kde je reklama definována jako komerční komunikace konkrétního 

sponzora, který využívá různých komunikačních platforem jako tisku, rozhlasu, televize, billboardů, 

satelitu, internetu, apod., aby oslovil určitou skupinu lidí, tedy potencionální zákazníky (Vysekalová, 

2012). 

Reklama jako taková umožňuje prezentaci produktu v zajímavé formě s využitím všech prvků, 

které působí na smysly člověka. Na naše smysly může mít vliv samotný titulek, druh písma, barvy, 

v rozhlasové a televizní reklamě to však může také být zvukový či jiný hudební doprovod apod. Po-

mocí reklamy lze oslovit široké spektrum potencionálních zákazníků, avšak na druhé straně se tu 

lze setkat také s jednosměrnou komunikací a neosobností, které lze chápat jako nevýhodu (Vyseka-

lová, 2012). 
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3.2 Druhy reklamy 

Reklamu lze dělit ze dvou hledisek, a to – dělení reklam podle orientace a dělení reklam podle 

účelu.  

Dělení reklam podle orientace: 

• Reklama orientovaná na spotřebitele – hlavním úkolem je získat nové zákazníky, za-

jistit si jejich věrnost a udržet si stávající zákazníky. 

• Reklama orientovaná na produkt – informuje o novém výrobku, který přichází na trh. 

• Reklama orientovaná na trh – snaha oslovit konkrétní cílovou skupinu, pro kterou je 

daný produkt, výrobek či služba určen.  

• Reklama orientovaná na vlastní podnik – tady se organizace nebo i produkt pokouší 

upevnit nebo vylepšit svoji pozici na trhu a být nejlepší v očích veřejnosti. 

 

Dělení reklam podle účelu: 

• Informativní – informuje o nových produktech uvedených na trh. 

• Přesvědčovací – snaha přinutit zákazníky k rychlé koupi nějakého svého produktu. 

• Připomínková – úkolem je připomínat, že daný produkt na trhu existuje (Kotler, 

2007) 

 

3.3 Vlastnosti reklamy 

Při vyjmenovávání vlastností reklamy se můžeme setkat jak s pozitivními vlastnostmi, tak 

s těmi negativními. Zde zmíníme čtyři základní: 

• Veřejná prezentace – jde o veřejný způsob komunikace s veřejností. Reklamu spatří 

mnoho lidí a díky její četnosti, vlivu a všudypřítomnosti jich i mnoho reklamovaný vý-

robek zakoupí. 

• Účinnost – reklama je velmi pronikavé médium, dostane se opravdu všude. Výběr mé-

dia, místo nalezení a počet jejího opakování výrazně ovlivňuje její účinnost.  

• Znásobená působivost – reklama nepůsobí jen na jeden lidský smysl, nýbrž hned na 

několik současně. Například TV spot působí díky zvuku, barvě nebo písmu na zrak i 

sluch současně.  

• Neosobní charakter – zde se setkáváme s negativní vlastností reklamy. Reklama ne-

musí být tak přesvědčivá jako jsou zástupci firmy při osobním prodeji, kteří dokáží kli-

enty lépe přesvědčit, jsou výmluvnější a uvedou více důvodů pro jejich koupi (Kotler, 

2007). 

 

3.4 Cíle reklamy 

Prvním krokem k vytvoření reklamy je stanovení cílů reklamy. Cíle by měly vycházet z rozhod-

nutí na jaký cílový trh chceme reklamu orientovat, positioningu a marketingovém mixu, která určují 

čeho musí reklama v rámci kompletního marketingového programu dosáhnout. Cílem také rozu-

míme specifikační komunikační úlohu, kterou je potřeba splnit se specifickým cílovým publikem 
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během specifického období. Cíle lze klasifikovat podle různých účelů, jak již bylo zmíněno výše – zda 

má reklama informovat, přesvědčovat nebo připomínat. Informativní reklamou rozumíme reklamu 

využívanou k informování spotřebitelů o novém produktu nebo funkci a k vytvoření primární po-

ptávky. Pod pojmem přesvědčovací reklama si lze představit reklamu, která je využívána k vytvoření 

selektivní poptávky po značce a k přesvědčení spotřebitelů, že nabízí za jejich peníze nejvyšší mož-

nou kvalitu. Tuto reklamu využila například značka Sony při zavedení DVD přehrávačů na trh a pře-

svědčovala je, že jim tato značka nabídne za jejich peníze nejvyšší kvalitu. Naopak upomínací re-

klama je používána k tomu, aby spotřebitelé na produkt nezapomněli. Můžeme se setkat také s in-

formativní reklamou, jež se využívá při zavádění nové kategorie produktů. V tomto případě je cílem 

vytvořit primární poptávku. Proto například výrobci DVD přehrávačů nejprve informovali spotřebi-

tele o kvalitě obrazu a komfortních funkcích nového produktu (Kotler, 2007). 

 

3.5 Tvorba reklamní kampaně 

Při tvorbě reklamní kampaně je nutné vycházet z marketingové analýzy, která poskytne po-

třebné informace o trhu, zákaznících a konkurenci. Mnohdy však klasická analýza 4P (product, price, 

place a promotion) jako východisko marketingové strategie nestačí. Přibývají k ní další jako people, 

programming, packaging a partnership. V tomto případě dochází k „přechodu“ od P k S, kdy dále 

uvedená 4S vyjadřují podstatu relationship marketingu v současném pojetí (Vysekalová, 2018).  

Čtyři S: 

• Segmentace zákazníků – identifikace cílových skupin. 

• Stanovení užitku – určení výhod, které značka, produkt nebo služba přinášejí.  

• Spokojenost zákazníka – celková orientace na uspokojení potřeb a očekávání. 

• Soustavná péče – navázání vztahů dlouhodobé spolupráce se zákazníkem (Vysekalová, 

2018).  

Existuje však také teorie 4C (customer, costs, competition a channels) z nichž často vycházejí 

reklamní agentury. Tato 4C představují profil cílové skupiny, kolik peněz bude na kampaň k dispo-

zici, co dělá konkurence a komunikační možnosti (Vysekalová, 2018).  

Ať vycházíme z jakékoli teorie, musíme mít na paměti, že komunikační mix je součástí celého 

marketingového mixu a cíle komunikační kampaně musejí odpovídat vybrané strategie (Vysekalová, 

2018).  

Při přípravě reklamní kampaně je nezbytné postupovat krok za krokem. Nejprve si stanovíme 

cíle kampaně – je nutné je jasně určit, zda cílem je přímo zvýšení prodeje, zvýšení známosti značky 

atd. Dalším krokem je potvrzení rozpočtu, který máme na danou kampaň k dispozici. Poté si musíme 

stanovit cílovou skupinu, na kterou chceme naši kampaň zaměřit a podrobně ji charakterizovat. 

Čtvrtým krokem je stanovení požadavků na kampaň a jejich podrobná formulace pro reklamní agen-

turu. Dále si musíme ujasnit, co chceme dané cílové skupině pomocí kampaně sdělit a jak, aby 

zprávě porozuměla a správně ji interpretovala. Šestým krokem je správný výběr médií, jejichž pro-

střednictvím chceme danou skupinu oslovit, jejich kombinace a návaznost. A posledním krokem je 

kontrola výsledků účinnosti dané kampaně ve vztahu k naplnění stanovených cílů (Vysekalová, 

2018).  
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Reklama je jistý přesvědčovací proces. Je zde snahou nám něco konkrétního prodat. Kolem nás 

je jí příliš a mnohé z nás už otravuje. Její účinnost je značně problematická. Značná část investic na 

reklamu vynaložených bývá promrhána. Abychom dosáhli upoutání pozornosti a aby se reklama 

stala zapamatovatelnou, je nutné, aby byla kreativní a nápaditá. Odlišit se tak od konkurence. Je 

tedy nutné na reklamu nahlížet jako na jisté umění. Může vyvolat úsměv, souhlas či předpokláda-

nou reakci. Kreativita je dar a byl darován každému. Kreativita v reklamě má přistřihnut křídla, nikoli 

odstřihnutá. Kreativitě se tedy zde meze nekladou (Vysekalová, 2018).  

 

3.6 Nástroje reklamy 

Reklama na nás působí ze všech stran, neboť je nesena radikálními změnami v technologiích a 

médiích. Kanály, jimiž je šířena se množí, od potištěné stránky v časopise, přes brožurky, plakáty 

v dopravních prostředcích, po billboardy, které jsou jen těžko k přehlédnutí. Reklamě se nevy-

hneme ani tehdy, sedneme-li k práci a na počítači si otevřeme internet (Čmejrková, 2000). 

Hlavními reklamními nástroji jsou: 

• televizní spoty 

• rozhlasové spoty 

• venkovní reklama 

• tisk – noviny, časopisy, katalogy, brožury… 

• reklama na internetu  

• reklama v kinech aj. 

 
Televizní spot 
 

Reklamy spoty v televizi mají velký vliv jak na pozici výrobku na trhu, tak na značku. Při tvorbě 

samotného spotu v televizi musí mít tvůrce na paměti, že se divákova pozornost musí vzbudit již ze 

začátku, jinak divákova pozornost upadne (Zyman, 2004). 

Televizní spoty trvají zpravidla 20-30 vteřin. Jsou složeny z obrazu, pohybu, barvy, slova, zvuku 

a hudby, což žádný jiný reklamní prostředek nemá. Reklamu, kterou můžeme vidět a slyšet, si za-

pamatuje asi 60 % z nás (Zyman, 2004). 

 Výhodou televizního spotu je one-to-one komunikace, což znamená, že divák má pocit, jako 

by televize mluvila přímo k němu. Má však i nevýhody a těmi jsou vysoké náklady, možnost přepí-

nání kanálů nebo omezené informace (Zyman, 2004).  

Jako televizní spot lze označit i krátký šot, který je před či hned po ukončení pořadu. Hovoříme 

zde o sponzoring televizních pořadů. Organizace, která se stane sponzorem pořadu, tak může 

značně ušetřit finance a nemusí pro aktuální dobu vytvářet jiný reklamní spot. Sponzoring televiz-

ních pořadů má také tu výhodu, že nemusí bojovat o pozornost diváka, jelikož je součástí jeho ob-

líbeného pořadu (Vysekalová, 2018).  
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Rozhlasový spot 
 

Reklamní spot v rozhlase má značně těžší úlohu, jelikož k oslovení posluchačů musí být 

opravdu úspěšný. Rozhlas či rádio totiž bereme jako médium v pozadí. Pořádně nevnímáme, jaké 

informace nám sděluje a důležité je pro nás to, že hraje (Křížek, 2012). 

Délka rozhlasového spotu je obvykle 30 vteřin, což odpovídá textu o pěti řádcích. Začátek musí 

být výrazný, aby upoutal naši pozornost. V tomto spotu je nutné, aby byl opakován název produktu 

nebo jméno společnosti. Z průzkumu vyplynulo, že je důležitost kladena na 24. vteřinu, kdy jde o 

boj o posluchačovu pozornost, v této délce by tedy mělo zaznít nějaké zvláštní zvukové angažmá. 

Nutno říct, že rozhlasový spot někdy funguje jako součást TV reklamy, kdy má větší úspěšnost (Kří-

žek, 2012).  

Výhodou tohoto spotu je bezesporu vysoká segmentace – mnoho rozhlasových stanic, napří-

klad i regionálních. Výhodou je také cenová dostupnost, rychlost tvorby a osobní forma oslovení, 

kdy na nás promluví známý hlas herce, moderátora či jiné celebrity. Nevýhodou je již zmíněné mé-

dium v pozadí a přeplněnost frekvence (Křížek, 2012). 

 

Venkovní reklama 
 

O venkovní reklamě je známe, že se dostane tam, kam jiná reklama ne. Oslovuje koncové zá-

kazníky venku, v průběhu jejich aktivního života. Největší skupinový záběr má především ve měs-

tech. Hovoříme zde o reklamních nosičích umístěných na otevřených prostranstvích a jiných veřej-

ných místech. Tuto reklamu tvoří: billboardy, megaboardy, citylighty (světelné reklamy na zastáv-

kách), rozcestníky, mobiliáře (nejčastěji v podobě otáčecích hodin), plachty na fasádách, plakáty, 

telefonní budky, velkoplošné obrazovky, lavičky a reklamy na dopravních prostředcích (traffic) (Ma-

chková, 2015). 

Výhodou této reklamy je pestrost forem, tvůrčí příležitost, velký počet míst a široký zásah a 

efektivita. Nevýhodami jsou omezené množství informací, dlouhá doba realizace, vysoké náklady 

na celoplošné kampaně a špatné umístění, kde si jich lidé většinou ani nevšimnou (Machková, 

2015). 

 

Tisk  
 

Do tištěných prostředků lze zařadit reklamní texty jako je například leták, katalog, brožura, 

prospekt, tisková zpráva nebo PR článek (Vysekalová, 2018). 

Zde hraje důležitou roli tzv. model AIDA – Attention, Interest, Desire a Action (Ma-

nagementmania.com, 2017).  

Náš zájem musí získat již z titulku neboli z headline, aby vzbudil pozornost, musí být zajímavý 

a originální. Je prokázané, že titulek si přečte pětkrát více lidí než samotný článek, přičemž by délka 

titulku neměla být delší než osm slov (Managementmania.com, 2017). 
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Reklama na internetu 
 

Internetová reklama je v dnešní době asi nejvíce oblíbenou reklamou a zažívá velký rozmach. 

Je sice pravda, že ve většině případech se dá rychle ukončit, ale jsou případy, kdy jsou tyto reklamy 

zajímavé, poutavé či zábavné (Blažková, 2005).  

Co se internetu týče, hovoříme o nejrychleji rostoucím médiu vůbec. Má obrovský vliv na po-

pulaci a značná část populace je schopna s ním pracovat. Nejznámější internetovou reklamou jsou 

tzv. bannery, které mají podobu obdélníkových obrázků či animace (Blažková, 2005). 

Výhodou internetové reklamy je bezpochyby jeho rychlost, kapacita sítě, modernost a dostup-

nost. Má však určité nevýhody a mezi ty řadíme příliš velké množství informací, někdy i neověřených 

a omezený přístup či nedůvěru (Blažková, 2005). 

 

Reklama v kině 
 

Reklamy v kině jsou obecně známé svojí snadnou zapamatovatelností. Je to tak, protože v kině 

nemáme možnost přepnout kanál jako v televizi (Vysekalová, 2018).  

Výhodou reklamy v kině je, že ve většině případů navštěvují kina mladší lidé a lidé z vyšších 

vrstev, kteří tyto reklamy berou jako součást představení. Nevýhodou jsou zde vysoké náklady a 

krátké sdělení (Vysekalová, 2018). 
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4 Psychologie reklamy 

4.1 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Spotřebitelské nákupy jsou významně ovlivněny společenskými, kulturními, osobními a psy-

chologickými faktory. Zkušení marketéři obvykle nedokáží tyto faktory řídit, avšak berou je v úvahu 

(Kotler, 2007). 
 

 

 

 

Zdroj: doclecture.net 

 
Společenské faktory  
 

Spotřebitelské chování je ovlivněno například menšími skupinami spotřebitelů, rodinou, so-

ciálním postavením a rolí. Tyto faktory mohou významně ovlivnit reakci spotřebitelů, a proto je 

nutné se jimi při tvorbě marketingových strategií zabývat. Skupiny výrazně ovlivňují chování jednot-

livců. Těmto skupinám, které mají přímý vliv na člověka se říká členské skupiny, někdy také primární 

skupiny, příkladem je rodina, přátelé či spolupracovníci. Zejména děti jsou citlivé na tlaky skupiny, 

což jde také vidět na měnící se oblíbenosti hraček. Nutno zmínit také sekundární skupiny, které jsou 

však formálnější a jejich interakce není pravidelná. Do této skupiny spadá například náboženská 

skupina, profesní asociace nebo odborové svazy (Kotler, 2007). 

Existují však také referenční skupiny, které fungují jako přímé nebo nepřímé srovnávací 

body při vytváření lidských postojů a chování. S touto skupinou souvisí tzv. aspirační skupina, což je 

Obrázek 1: Faktory ovlivňující chování spotřebitele 
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skupina, do které by jedinec chtěl patřit a identifikuje se s ní, ačkoli nedochází k osobnímu kontaktu 

(Kotler, 2007). 

 

Kulturní faktory 
 

Tyto faktory mají na člověka nejsilnější a nejvýznamnější vliv. Kulturou je myšlen soubor 

základních hodnot, postojů, přání a chování, které člen společnosti přejímá od rodiny a dalších dů-

ležitých institucí. Lidské chování je z větší části naučené a tak je nutné, aby marketéři byli schopni 

zachytit změny v kultuře, aby mohli přijít na to, jaké nové produkty může společnost požadovat. 

Změny v kultuře, které znamenají vyšší zájem o zdraví a fyzickou zdatnost, vytvořily obrovské od-

větví zahrnující cvičební stroje, sportovní oblečení, biopotraviny, zdravotnické služby a posilovny 

(Kotler, 2007). 

Každá kultura zahrnuje menší subkultury, tedy skupiny lidí se společenskými hodnotovými 

systémy vytvořenými na základě životních zkušeností. Setkáváme se zde také s pojmem společen-

ská třída, kterou má téměř každá společnost. Společenské třídy představují poměrně trvalé a spo-

řádané rozdělení společnosti, kdy jejich členové mají podobné hodnoty, zájmy a vzorce chování 

(Kotler, 2007). 

 

Osobní faktory 
 

Rozhodování nákupčích je také z velké části ovlivněna osobními charakteristikami, jako je 

věk, fáze života, zaměstnání, ekonomická situace, životní styl a osobnost. Lidé během života obmě-

ňují zboží a služby, které kupují. Preference při nákupu, ať už potravin či oblečení se s věkem značně 

mění. Nákupy jsou často ovlivněny životním stylem rodiny. Marketéři se snaží definovat své cílové 

trhy pomocí fází životních cyklů a pro každé stádium vyvinout vhodné produkty a marketingové 

plány (Kotler, 2007). 

Zaměstnání jako jeden z osobních faktorů také ovlivňuje typ zboží a služeb, které člověk 

kupuje. Příkladem jsou dělníci, kteří si kupují více pracovních oděvů, zatímco lidé pracující v kance-

láři si kupují spíše elegantní obleky (Kotler, 2007). 
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Psychologické faktory 

 

 

Zdroj: filosofie-uspechu.cz 

 

Podle toho do jaké výše potřeby jednotlivých lidí sahají, podle toho vypadají i jejich nákupy. 

Někdo má nakupování jako hobby, dopřává si a nakupuje výrobky, které by si někdo jiný dovolit 

nemohl, třeba proto, že mu to nedovolí jeho finanční situace. Nutno podotknout, že by o produk-

tech neměl zdání, kdyby je nespatřil v reklamě. Reklama vědomě a někdy i podvědomě ovlivňuje 

spotřebitelovo chování a nakupování. Je dokázané, že největší vliv na nás mají právě reklamní spoty 

(Ftorek, 2012).  

Aby se reklama stala účinnou, existují techniky, jak toho lze dosáhnout. Podle Ftorka mezi 

ně patří klíčová slova jako – nový, lepší, osvěžující, čistší, bělejší apod. Lidé v mnohých případech 

dají rádi na doporučení známé osobnosti, která konkrétní produkt také používá. Další technikou, jak 

ovlivnit spotřebitele, je sdělení pomocí statistických údajů, jako například: „Zubní pastu doporučuje 

děvět z desti zubních lékařů.“ Další úspěšnou technikou je podle Ftorka technika expertní, která 

začíná větou: „jako zubní lékař svým pacientům doporučuji…“ nebo také techniku nostalgie: „když 

jsem byl ještě malý kluk…“ (Ftorek, 2012). 

4.2 Zaujetí cílové skupiny 

Pozornost je charakterizována jako soustředění smyslů na přijímání vnějších poselství nebo 

podnětů. Získání pozornosti spotřebitelů je nejdůležitějším taktickým cílem reklamy. Dalšími cíli je 

– informovat, připomínat, přesvědčovat a vytvářet loajalitu ke značce (Tellis, 2000, str. 165). 

Většina spotřebitelů je denně bombardována stovky poselství nebo podnětů, které si kaž-

dodenně získávají jejich pozornost. K poselství řadíme informace z knih a časopisů, komunikaci 

s přáteli, příbuznými nebo obchodními partnery a reklamní šoty v různých médiích. Některé studie 

Obrázek 2: Maslowova pyramida potřeb 
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nám odhadují, že někteří spotřebitelé jsou denně ovlivněni stovkami reklam a tisícům poselství (Tel-

lis, 2000).  

Díky tomuto nadměrnému množství nejrůznějších marketingových sdělení se zde setká-

váme s pojmem – marketingový smog. V tomto důsledku jsou lidé vůči marketingové komunikaci 

apatičtí a nevěnují jim dostatek pozornosti. Mnoho komunikačních kampaní proto nedokáže danou 

cílovou skupinu dostatečně zaujmou, což se poté projeví jejich nízkou efektivitou (Karlíček, 2018). 

Zde se můžeme setkat se zásadou selektivní pozornosti, což znamená, že spotřebitelé si 

sami třídí, která poselství se k nim dostanou a která ignorují, zpravidla se však soustředí na jedno 

v určitém čase. Selektivní pozornost můžeme vysvětlit třemi způsoby: pragmatismem, preferen-

cemi spotřebitele a kognitivní konzistencí. Pragmatismem je myšleno, že člověk se nemůže soustře-

dit na dvě nebo více věcí najednou. Preference nám zase vysvětlují, že spotřebitelé raději věnují 

pozornost předmětům, které mají v oblibě, se kterými jsou obeznámeni nebo se kterými mají zku-

šenosti. Třetím vysvětlením je to, že lidé si díky selektivní pozornosti udržují kognitivní konzistenci 

neboli harmonii mezi svými znalostmi a svým chováním (Tellis, 2000). 

Přestože mnoho z nás považuje reklamu za nezbytnou, najdu se i tací, kteří se reklamě spíše 

vyhýbají. Je jen málo spotřebitelů, kteří vyhledávají média kvůli reklamě. Velmi mnoho z nich re-

klamy nemá rádo a snaží se jim vyhnout. Existují však reklamy, které nás pobaví, ale existují i takové, 

které nás naopak nudí. Výzkumní pracovníci vytvořili čtyři kategorie, jak spotřebitelé vnímají re-

klamy: vyhledávání (např. informace o zboží), aktivní zpracování (spotřebitelé přemýšlejí o posel-

ství), pasivní zpracování (přijmutí poselství bez aktivního zpracování) a vyhýbání se reklamě (Tellis, 

2000). 

4.3 Nákupní chování zákazníka 

V dnešní době jsme svědky rychlého vývoje moderních technologií, který se promítá do 

všech oblastí života společnosti. Díky zdokonalení výrobních technologií je umožněn vývoj a nabídka 

stále dokonalejších produktů. Tyto změny však mají dopad také na zákazníka a jeho chování, jelikož 

i jemu je usnadněn přístup k informacím o výrobcích, službách, ale i firmách, které produkty či 

služby prodávají. Zákazník disponuje větší mocí než kdykoli předtím, tím pádem se stává náročněj-

ším, protože má velkou možnost výběru. Je obtížné zákazníka zaujmout, jelikož výrobky a služby 

jsou si navzájem podobné (Zamazalová, 2009). 

Každý spotřebitel se při nákupu chová individuálně. Jsou zde patrné rozdíly mezi chováním 

při nakupování mužů a žen. To, co upoutá pozornost ženy, nemusí upoutat muže a naopak. Naku-

pování se může stát zábavou, odměnou, terapií, výmluvou umožňující vzdálit se z domu, nebo jen 

způsobem, jak trávit volný čas. Proto je důležité, aby marketingoví specialisté pochopili co nejrych-

leji důvody a odlišnosti nákupního chování. To je důvodem snahy vytvořit typologii zákazníků a for-

mulovat určitá zobecnění, která budou pro maloobchodníky užitečná (Zamazalová, 2009). 

Nákup jako takový je jednou z fází kupního rozhodovacího procesu spotřebitele. Lidé jsou 

tvorové společenští, sociální bytosti, kterým je vlastní být součástí celku, ve kterém žijí. Pokud je 

toto lidské konání jakkoli spojeno s předměty určenými ke spotřebě, hovoříme o spotřebním cho-

vání. Spotřební chování je takové chování, jež se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřeb-

ních výrobků – produktů. Nevztahuje se jen k samotnému užití produktů nebo k jejich pořízení, ale 

jedná se o chování lidí ve všech fázích (Zamazalová, 2009). 
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Spotřebního chování vysvětlují tyto přístupy: 

• Racionální 

• Psychologické 

• Sociologické 

• Komplexní (Zamazalová, 2009) 

 

Racionální přístup 
 

Racionální přístup vychází z popisu spotřebitele jako „rozumné“ bytosti, která se rozhoduje 

na základě racionální uvažování a z vyplývajících přínosů z kupního rozhodnutí a jejich porovnávání 

s cenami, příjmy a dostupností obchodu. Příkladem tohoto přístupu je tzv. Marschallův model cho-

vání, který bere v úvahu především ekonomickou stránku věci, jako jsou příjmy, ceny a ceny substi-

tutů (Zamazalová, 2009). 

 

Psychologický přístup 
 

Tyto přístupy se opírají o psychické faktory uplatňujícím se ve spotřebním chování jedince. 

Lze hovořit o modelech S-R, případně S-O-R, které předpokládají reakci v chování spotřebitele na 

vnější podněty. Zde však hovoříme pouze o měřitelných proměnných v chování jedince, protože 

vychází z předpokladu, že jisté chování je naučeno ve vazbě na jisté podněty. Dále lze spotřební 

chování charakterizovat pomocí Freudova učení o vzájemném působení podvědomí a vědomí. To 

vychází z teze, že lidské jednání je ovlivněno z devíti desetin nevědomím, respektive podvědomím 

a příčiny jednání nám zůstávají skryty. Pouze jedna desetina motivů vyplouvá na povrch a je uvědo-

mována (Zamazalová, 2009). 

 

Sociologický přístup 
 

Sociologické přístupy vyzdvihují v chování spotřebitele sociální prvek, který se podílí na jeho 

rozhodování. Je spojen s úsilím získat uznání v určité skupině lidí a snaha zaujmout jistý společenský 

status. Tyto modely jsou chápány jako reflexe působení referenčních skupin. Jedním z hlavních 

představitelů tohoto směru je T. Veblen, americký ekonom (Zamazalová, 2009). 

 

Komplexní model 
 
 Komplexní přístup vyrovnává slabinu výše uvedených přístupů a to, že neberou v úvahu 

další faktory, které se podílejí na formování chování spotřebitele. Také zde se můžeme setkat s růz-

nými přístupy, jako je například tzv. model černé skříňky. Ta je chápána jako mysl spotřebitele, na 

niž působí nespočet vnějších podnětů z makro a mikrookolí. Zde probíhá rozhodování, jehož výsled-

kem je určitá reakce v podobě zakoupení produktu, služby nebo odmítnutí nákupu. Důsledky to-

hoto jednání se v budoucnu projevují v dalším kupním chování jedince (Zamazalová, 2009). 
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5 Image a firemní identita 

 V dnešní době se lze setkat s několika pojmy „firemní identity“ ( CI – corporate identity) a 

„image“. V různých nabídkových tiskovinách nebo na webových stránkách se lze setkat s vyjádřením 

typu CI – vizuální identita, CI – jednotný vizuální styl a CI – komplexní grafický manuál (Vysekalová, 

2020).  

 Pod pojmem firemní identita si lze představit něco jedinečného, vyjádření osobnosti firmy, 

či její specifické vlastnosti a charakteristiky. Firemní identita obsahuje také historii firmy, filozofii a 

vizi, lidi pracující v dané firmě a její etické hodnoty. Jinak řečeno jedná se o vytváření uceleného 

obrazu firmy, který je vytvářen řadou nástrojů, jako například firemní komunikace, firemní design, 

firemní jednání či firemní kultura (Vysekalová, 2020). 

 Jedním z nejvýznamnějších cílů marketingové komunikace je posílení firemní image. Jelikož 

právě image ovlivňuje myšlení a jednání zákazníků, v některých případech i myšlení celé veřejnosti.  

Právě tyto ovlivněné osoby, které si o dané firmě vytváří jisté představy a názory, jednají na základě 

těchto představ například tím, že preferují nebo naopak ignorují produkty určité firmy (Přikrylová, 

2019). 

 

Důležitost firemní identity 
 
 Firemní identitou je třeba se zabývat ve chvíli, pokud je značným způsobem narušena ko-

munikace ve firmě a je zapotřebí stanovení firemní komunikační strategie. Dalším důvodem jsou 

bezpochyby organizační změny ve firmě, kdy může docházet ke změně zaměření firmy, nebo změ-

nám v jejím vedení. Zabývat se firemní identitou je nezbytné také ve chvíli, kdy dochází ke změnám 

na trhu, změně produktů či při zvýšené konkurenci. Firma by měla být schopna pružně reagovat na 

tyto změny společenského prostředí. Také v případě, kdy firma dojde ke zjištění, že identita firmy 

nekoresponduje se současným zaměřením a postavením firmy je nezbytné se firemní identitou 

opět zabývat (Vysekalová, 2020).  

 

Firemní identita nadnárodních společností 
 
 S novými přístupy a souvislostmi se setkáváme při analýze skupinové i firemní identity, 

které jsou úzce spojené s procesem globalizace. S globalizací spojuje mnohou autorů ztrátu identity 

ať už konkrétních jedinců, tak celé skupiny. V dnešní době roste význam nadnárodních společností 

téměř bleskovou rychlostí, kdy mnohdy v rámci své firemní identity prosazují společnou kulturu, 

které není utvářena národním prostředím, ale prostředím mateřské firmy. S rostoucí globalizací je 

potřeba zabývat se nejen domácí, ale i zahraniční kulturou, abychom byli schopni komunikovat od-

povídajícím způsobem (Vysekalová, 2020). 
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Vztah firemní identity a image 
 

 

 

 

Zdroj: Vysekalová, 2020 

 

 Vzájemným působením jednotlivých prvků firemní identity, neboli designu firemní komu-

nikace, firemního chování a produktu vytváří firemní image. Firemní identitu nelze považovat za 

stálou, jelikož s postupnou globalizací má i řada nadnárodních firem problémy s logem, obchodní 

značkou a podobně (Vysekalová, 2020). 

 

5.1 Firemní identita, značka a symbol firmy 

 Podle Svobody vychází jednotný design ze značky. Stává se kombinací názvu, slov, symbolů 

či obrazů. Značka představuje lehce zapamatovatelné označení, které odlišuje výrobek od příbuzné 

skupiny jiných výrobků a současně je propaguje. Značku, neboli logotyp je nutné registrovat jako 

ochrannou známku. V tuto chvíli se tak firma stává jedinečnou a její značku nesmí používat jiný 

subjekt. Značka může být registrována podle platných právních předpisů v tuzemsku i v zahraničí 

dle tzv. madridské a pařížské dohody (Svoboda, 2009).  

 Také při zaměstnávání pracovníků hraje značka firmy značnou roli. Silný brand firmy bývá 

často zdrojem pýchy. Je tedy poměrně časté, že v některých částech světa zaměstnání u silné glo-

bální značky vyvolává u rodinných příslušníků pracovníka značný pocit hrdosti (Tegze, 2019). 

 Význam značky pro firemní identitu netkví pouze v jejím využití ve firemním designu, se 

kterém je nejčastěji spojována a kde je nejvíce na očích. Prolíná se všemi subsystémy firemní iden-

tity. Je nutné vycházet ze základních funkcí značky, které lze charakterizovat následovně: 

Obrázek 3: Vztah firemní identity a image 
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• Funkce identifikace – značka strukturuje nabídku a umožňuje rozpoznat produkt na základě 

různých charakteristik. 

• Funkce garance – značka představuje kvalitu, kterou zákazník vyžaduje. 

• Funkce personalizace – značka je komunikována v určitém sociálním prostředí, kde přispívá 

na jedné straně k integraci nebo na straně druhé k diferenciaci vůči němu (Vysekalová, 

2020). 

 

Strategie firemní značky 
 
 Značka firmy v mnoha případech nenese v zásadě žádnou výpověď o kvalitě produktu, ale 

místo toho definuje hodnoty. Má definovat určitý životní styl, objasňovat spojení mezi obecně ce-

něnými kulturními vlastnostmi a konkrétní firmou. Úspěšně zavedená firemní značka funguje nezá-

visle na konkrétních výrobcích. Během vytváření strategie firemní značky by mělo dojít k vytvoření 

mytologie firmy, který bude mít takový vliv, že jméno firmy propůjčí význam běžným předmětům 

denní potřeby. Hlavním cílem firemních značek je, aby se co nejtěsněji napojily na životní prostor 

lidí nebo alespoň určité cílové skupiny. Dosažením tohoto cíle se pak značka stává kulturním sym-

bolem (Jakubíková, 2013). 

 Efektivita firemní značky závisí na čtyřech aspektech: 

• Vytváření důvěry – produkty přicházejí a odcházejí, ale dobrý značka zůstává.  

• Uspokojení potřeby hodnot – firemní značka pomáhá lidem uvědomit si vlastní hodnoty či 

nalézt a přijmout hodnoty nové. 

• Vytváření klima spolehlivosti a přívětivosti – s budováním známosti značky jsou spojeny ur-

čité závazky firmy, kdy podniky nesoutěží o nejlepší kvalitu produktu, ale o blízkost firem-

ních hodnot a hodnot zákazníků. 

• Firemní značka jako maják – firemní značky si konkurují s tradičními zdroji identity, jako je 

společenské postavení, náboženství či národnost (Jakubíková, 2013). 

 

Strategie volby designu 
 
 Právě design představuje rozsáhlý koncept zahrnující design výrobku, design souvisejících 

služeb, grafický design a design prostředí (Jakubíková, 2013). 

Firemní design je často označován jako jednotný vizuální styl a jde o soubor vizuálních znaků, které 

jsou využívány v rámci firmy. Grafická podoba jednotlivých článků by měla být zachycena v design 

příručce, která stanoví jejich normy využívání. Grafická příručka je souhrnné zpracování pravidel a 

doporučení pro tištěnou i elektronickou prezentaci společnosti. Obsahem této příručky jsou násle-

dující položky: 

• Souhrn grafických pravidel 

• Definice firemních dokumentů 

• Definice a pravidla využití stylů písem 

• Definice barev a pravidel pro jejich užívání 

• Logo a jeho varianty  

• Firemní dokumenty, jako např. šablony, vizitky aj. (Vysekalová, 2020). 
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 Především správným výběrem písma dochází především ke zprostředkování sdělení. Proto 

je dobré, aby působilo jasně, bylo snadno čitelné, přehledné a vyvážené. Odborníci, zabývající se 

korporátním designem zdůrazňují, že organizace by se měla rozhodnout pro určitý typ písma a ten 

by měla využívat trvale, aby si tak vytvořila jednotnost tiskovin a nezaměnitelný profil. V dnešní 

době masového nasazení osobních počítačů je dodržování jednotného písma a typografie obzvlášť 

důležité. V softwaru organizace se proto zavádějí opatření, aby nedocházelo k libovůli užívání druhů 

písem (Svoboda, 2009). 

 Vysekalová se také zabývá pojetím značky na základě poznatků kognitivní psychologie, jako 

komplexnějšího schématu, který představuje myšlenkovou mapu dané značky. Tyto mapy nám po-

máhají k pochopení toho, co značka komunikuje i interakci mezi značkou a spektrem prvků před-

stavujícím image značky. Mentální mapa je pak složena z řady prvků a představuje základní kámen 

pro skutečnou funkci značky a její pochopení. Prostřednictvím analýzy mentálního mapování lze 

rozlišit specifické prvky dané značky a ukázat na možnosti komunikace značky (Vysekalová, 2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vysekalová, 2020 

 

Rebranding 
 
 Se změnou značky se lze setkat z několika důvodů. Značky se k rebrandingu přiklání, pokud 

neplní svůj účel, čili pokud se „nepovedly“. K rebrandingu dochází například u ČSOB a Poštovní spo-

řitelny. Největší tuzemská značka ČSOB postupně končí se samostatnou kamennou sítí poboček 

Poštovní spořitelny, kterou vytvářela pro klienty vyžadující širší spektrum služeb. Tato síť tzv. finanč-

ních center Poštovní spořitelny, kterou ČSOB budovala mimo Českou poštu postupně mizí a červené 

pobočky Poštovní spořitelny buď prochází rebrandingem, nebo úplně zanikají (Vysekalová, 2020). 

 

 

 

 

Obrázek 4: Systém identity značky 
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Zdroj: Vysekalová, 2020 

 

Logo 
 
 Logo neboli identifikační značka patří mezi nejdůležitější prvky firemní identity, která musí 

splňovat mnoho požadavků. Logo by mělo být jedinečné, nezaměnitelné, jednoduché a použitelné 

na různých aplikacích. Také má funkce emocionální i racionální, jelikož je určitým symbolem a sou-

částí značky. Značka je složena ze dvou prvků – ze symboliky a významu značky. Symbolika je před-

stavována především logem, jménem, stylem písma a barvou, díky které dokáže spotřebitel značku 

identifikovat. Význam značky je způsobem, jak značku mohou pochopit spotřebitelé ve smyslu jejich 

racionálních a emocionálních výhod (Vysekalová, 2020). 

Podle studie, která je zaměřena na vnímání loga, byly tvary rozděleny do tří skupin: 

• Tvary popisné – jsou okamžitě rozpoznatelné. 

• Tvary sugestivní – symboliku nelze snadno určit. 

• Tvary abstraktní – nedisponují žádným známým významem (Vysekalová, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: csob.cz 

 

 

Obrázek 6: Logo společnosti ČSOB 

Obrázek 5: Postupné střídání Poštovní spořitelny 
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5.2 Firemní image 

 V dnešní době se setkáváme s několika definicemi slova image, od filozofického a literár-

ního přístupu, až po sociální a psychologické definice. Pokud je řeč o definici image z marketingo-

vého hlediska, jde především o firmu a značku. Na základě zkušeností spotřebitele přisuzujeme 

značce a firmě dané vlastnosti. Image je pak výsledkem výměny názorů mezi jednotlivcem a firmou. 

Image působí na názory a chování a velmi podstatně je ovlivňuje. Lze konstatovat, že image má 

povahu zobecnělého symbolu, který je založený na soubor představ, postojů, názorů a zkušeností 

jedince ve vztahu k určitému objektu. Pochází různými etapami vývoje, stejně jako vývojové etapy 

celé firmy. Je možné zde zaznamenat etapy dynamického rozvoje, ale i stereotypního upevnění. 

Image usnadňuje jednotlivcům vytvořit si o dané firmě jistou představu a usměrnit tak jejich roz-

hodnutí. Pro firmy se stává image důležitá právě tím, že značně ovlivňuje rozhodování cílových sku-

pin. Správná image firmy vede cílové skupiny k pozitivnímu vnímání firmy, které ovlivní jejich roz-

hodování při nákupu, během obchodní spolupráce či zájmu o zaměstnání (Vysekalová, 2020). 

 Image značky v návaznosti na image firmy si lze představit jako kvalitu, jistou prestiž, tradici, 

známost, přiměřenou cenu či zajímavé balení. Tyto vlastnosti mohou být chápány odlišně v rámci 

různých cílových skupin. Image jakožto komunikační nástroj, s jehož pomocí se obracíme na svět 

kolem nás či naše cílové skupiny a který vypovídá o tom, kým jsme či kým chceme být. Komunikace 

má tak za úkol působit na image společnosti a také poskytovat veřejnosti dané informace (Solomon, 

2006). 

 

Druhy image 
 
 Jedním z možných druhů členění je dělení na univerzální image, který je platný na celém 

světě bez značných rozdílů v jednotlivých zemích či skupinách a na specifický image, ve kterém jsou 

více uplatňovaná specifika jednotlivých skupin. Podle Foreta, lze image dělit na tři druhy: 

• Vnitřní image – firma si tvoří image sama o sobě a o svém produktu. 

• Vnější image – jak se firma snaží prezentovat svému okolí. Může být jak chtěný a tvořený 

záměrně, tak nechtěný, který si okolí firmy vytváří nezávisle na cílených aktivitách firmy 

v dané oblasti. Lze ho rozčlenit na image týkající se vlastní firmy a image jejich produktů. 

Obojí spolu může, ale také nemusí splývat. 

• Skutečný image – tento druh je tvořen ve vědomí veřejnosti. Tento druh je pro firmu nej-

důležitější a cílový, jelikož není podstatné, jaké představy chtěla firma vyvolat, ale jaké sku-

tečně vyvolala (Foret, 2003). 

 

 Můžeme se setkat také s rozdělením druhů image na základě ovlivňování druhu: 

• Druhový image – významnou roli zde hrají emocionální vztahy k určité třídě výrobků, lze ho 

přiřadit k celé škále nebo skupině produktů a právě tento druh vytváří pole pro realizaci 

značkového image. 

• Značkový image – tento druh je pro produkty, které jsou známy pod určitou značkou, která 

je klíčová pro spotřebitele v celé škále nabídky. Soustřeďuje se především na vyzdvihnutí 

vlastností produktu kterým se odlišuje od obdobných produktů jiných značek. 
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• Firemní image – tvořený kvalitou firmy, způsobem její komunikace a především způsobem, 

jakým je firma vnímána okolím (Foret, 2003). 

 

 

Vztahy mezi druhy image 
 

 Při zavádění nového, zcela odlišného produktu ke stávající image firmy dochází k tzv. izolaci, 

tedy oddělení značkového a firemního image. Identita produktu značí firmu a firma představuje 

značku. Ve velké míře se tyto image překrývají. S tímto vztahem se převážně lze setkat u firem v in-

vestiční oblasti. U pozitivní integrace nejde o překrytí image, ale o úzké spojení značkového a firem-

ního image. Lze ho využít pouze v případech, kdy značkový a produktový image mají shodné psy-

chologické body. Negativní integrace je pak úzké spojení značkového firemního image, které je 

možné použít pouze na jistý počet produktů, které mají shodné psychologické body s firemní image. 

S řešením vztahu firemního a značkového image se setkává dnes a denně každá firma. Struktura 

firemní identity se dělí na: 

• Monolitickou identitu 

• Strategie individuální značky 

• Diverzifikovanou identitu (Solomon, 2006). 

 Tyto tři druhy spolu vzájemně úzce kooperují, což znamená, že při působení na trhu tvoří 

jeden celek. Také ve struktuře firemní identity je hlavní značka firmy, nebo značka produktů, ale lze 

se setkat i s kombinací obojího (Solomon, 2006). 

 

Společenská odpovědnost 
 

 Jedním z mnoha důležitých faktorů, které ovlivňují image firmy je jejich společenská odpo-

vědnost. K vytvoření pozitivního image firmy je zapotřebí hned několika vzájemně navazujících ná-

ležitostí, jako například: 

• Kvality produktu 

• Výborného zákaznického servisu 

• Adekvátní ceny 

• Nepřetržitého inovačního procesu  

 

 Dodržením těchto komunikačních zásad může firma směřovat k řadě možností a výhod. 

Zejména tím, když veřejnost bude vhodně informována se může dané firmě naskytnout nových ob-

chodních možností a tím rozšířit počet jejich zákazníků. V neposlední řadě také dojde ke zlepšení 

reputace firmy či značky. Pokud firma vhodně zvolí svou komunikaci, může tím také pozitivně mo-

tivovat své zaměstnance, zvýšit tím jejich loajalitu nebo hrdost na náležitost k firmě. Také často 

dochází ke zlepšení vztahů s okolím firmy či s veřejnými orgány (Solomon, 2006). 

 Další částí společenské odpovědnosti je manažerský přístup, kdy se organizace snaží zúčast-

nit aktivit, které mají pozitivní dopad na společnost podporou veřejného zájmu. K těmto aktivitám 

patří podpora ochrany životního prostředí, účast na podpoře pozitivních společenských změn a pro-

pagace kulturní různorodosti. Firmy, ve kterých jejich vedení a zaměstnanci věří ve společnou 
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odpovědnost, disponují hodnotovým systémem přesahujícím perspektivu krátkodobého zisku (So-

lomon, 2006). 

 

5.3 Emoce ve vztahu k image 

 V současné době jsou emoce chápány jako základní impulzy pro rychlé a racionální rozho-

dování. U každé emoce se lze setkat s jejím protikladem, jako například libost a nelibost. Základní 

funkcí emocí je funkce hodnotící. Emoce jsou součástí procesu, který je citlivý, komplexní a pro-

měnlivý v průběhu vývoje jedince. Mnoho psychologů uvádí tři základní složky emocí. Subjektivní 

komponentu pozitivního či negativního vnímání, vnější výrazové chování a tělesnou složku (Solo-

mon, 2006). 

 

Uplatnění emocí pro marketing 
 
 Emoce u každého z nás tvoří tzv. kameny pro rozhodování a jsou tak i předmětem zájmů 

marketérů. Emoce jsou reakcí zákazníka na vnímaný objekt. Je dané, že čím jsou emoce silnější, tím 

déle je vzpomínka uložena v paměti jedince. A právě z tohoto důvodu se emoce staly součástí mar-

ketingových strategií. Pozitivní emoce, které si značka či image firmy sama vyvolá  u cílových skupin, 

jsou motorem pro úspěch image organizace. Emoce musí být v souladu s produkty, které jistá firma 

nabízí. Příkladem mohou být vztahy pojišťovna – bezpečí nebo sport – adrenalin. Jednotlivé emoce 

pak následně vstupují do zážitků. V marketingu musí být emociální mix naplánován citlivě, aby při-

nesl žádoucí výsledky, jelikož emoce jsou nedílnou součástí komunikace se zákazníky. Abychom 

správně oslovili spotřebitele, jsou uváděny tři modely emočního oslovení: 

• Implicitní model – budí v zákazníkovi určitý druh empatie. Provádí se předvedením vlast-

ností produktu, vynucuje si pozornost a vtahuje do děje. 

• Explicitní model – na základě tvrzení jsou zde užívány racionální argumenty a emoce tu mají 

charakter citového zaujetí. Spotřebitel by pak měl racionalizovat svá rozhodnutí na základě 

svých emocí.  

• Asociativní model – tento model by měl zaujímat spotřebitele na základně příjemného zá-

žitku, spojeného se sledováním reklamy (Solomon, 2006). 

 Výhodou těchto modelů založených na emocích je jejich trvalé zakotvení v paměti cílových 

zákazníků. Příběhy v reklamách založené na emocích lze dělit do čtyř základních bodů. Jsou jimi  

emoční zvrat, pozitivní přechod, upevňování a posílení emocí. Emoční zvrat značí přelom od nega-

tivního k pozitivnímu stavu. Pozitivní přechod pak značí zesílení původní nízké úrovně do pozitivní 

vyšší úrovně. Plynulý tok pozitivních pocitů, který vrcholí na samém konci nazýváme upevňování. 

V poslední koncepci pak dochází k využití pozitivních emocí (Salomon, 2006). 
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6 Stanovení výzkumných otázek 

Cílem výzkumného šetření v praktické části diplomové práce je detailní vyhodnocení současné 

reklamní kampaně společnosti Československá obchodní banka a.s. několika metodami a na zá-

kladě zjištěných výsledků vytvoření souboru doporučení a návrhů k budoucímu zlepšení.  

Mezi výzkumné metody patří dotazníkové šetření na vzorku přes 200 respondentů různých po-

hlaví, věkových skupin a taktéž příjmových skupin. Další výzkumnou metodou je porovnání pro-

duktů, které jsou primárně určeny pro cílovou skupinu, na kterou reklamní kampaň míří. Třetí vý-

zkumnou metodou je polostrukturovaný rozhovor s manažerkou útvaru Reklama ČSOB Andreou 

Hubáčkovou, která popisuje, jak se taková reklamní tvoří a co vše je potřeba pro úspěšně uvedení 

kampaně na trh.  

Na základě těchto výzkumných metod byly stanoveny následující výzkumné otázky: 
 

1. Jaký byl dosah reklamní kampaně a způsobila kampaň změnu názoru široké veřejnosti ve 

vnímání značky ČSOB, a.s.? 

2. Vzrostly na základě spuštění reklamní kampaně prodeje produktů, které jsou určeny pro cí-

lový segment kampaně? 

3. Jak dlouho trvá proces a co vše je potřeba k vytvoření reklamní kampaně této velikosti? 
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7 Představení společnosti 

Úvod praktické části diplomové práce je věnování představení společnosti ČSOB, a.s. V této spo-

lečnosti pracuji čtvrtým rokem a prošel jsem různými pozicemi. V úvodu jsem začínal jako praktikant 

v oddělení Recruitmentu, kdy jsem se staral především o personální administrativu s ohledem na 

výběrová řízení v bance. Přes brigádní pozici mi byla nabídnuta smlouva na plný úvazek, kterou jsem 

přijmul a stal jsem se tak specialistou náboru. Především v této pozici jsem měl k marketingu nej-

blíže, protože jsem se staral o nábor pracovníků do oddělení Skupinové komunikace. V tomto od-

dělení jsem společně s hiring manažery pomáhal hledat marketingové specialisty pro ATL a BTL 

kampaně, specialisty na sociální sítě a na on-line marketing. V neposlední řadě jsem vedl výběrové 

řízení na manažera marketingové komunikace pro dceřiné společnosti ČSOB. Standardem ve spo-

lečnosti je jsou stáže specialistů náboru v útvarech, pro které následně nabírají nové pracovníky. 

Především během této stáže jsem tedy pronikl do světa marketingu a rozšířil jsem si obzory v tom 

smyslu, že marketing je mnohem více, než za co jsem ho celou dobu považoval.  

Po zhruba dvouletém působení v oblasti náboru jsem se přesunul v rámci společnosti na pozici 

Local Risk and Compliance Manager pro oblast HR. Ve zkratce tato pozice řídí a kontroluje rizika, 

která vyplývají z činnosti HR na každodenní bázi a snaží se odstraňovat nedostatky v procesech. I na 

této pozici se poměrně blízce potkávám s marketingem, ačkoliv jde především o HR marketing. Spo-

lečně s týmem komunikace kontroluji, zda náš Employer branding splňuje veškerá pravidla, která 

máme interně nastavena a zda je HR komunikace v souladu s bankovní strategií a kulturou.  

Vzhledem k mému působení ve společnosti ČSOB, a.s. a výše popsanými zkušenostmi a kontakty 

jsem se tak rozhodl praktickou část diplomové práce vypracovat právě ve spolupráci s mým zaměst-

navatelem. Velká část praktické části je podložena daty, která jsem získal ve spolupráci s ČSOB, a.s. 

Především se jedná o prodejní data, která jsem na přání společnosti v diplomové práci neuváděl 

v konkrétních číslech, nýbrž v procentech. I tak je ale velmi dobře poznat vliv reklamní kampaně, 

kterou budu níže popisovat. Velmi přínosný je pro práci také rozhovor s marketingovou manažer-

kou pro oblast reklamy ČSOB, a.s. Andreou Hubáčkovou, která dala nahlédnout pod pokličku toho, 

jak se celá reklamní kampaň rodila a vyvíjela v čase. Tento rozhovor obsahuje taktéž různé překážky, 

které se v průběhu natáčení, ale i před ním.  

 

Zároveň bych chtěl celé společnosti velmi poděkovat za vstřícnost, se kterou se mnou spolupra-

covala na vytvoření této diplomové práce a poskytnutí veškerých dat, která přispěla ke komplex-

nosti výzkumu. 
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7.1 Základní informace o společnosti 

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. 

ČSOB byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování za-

hraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. 

V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala 

belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny 

KBC Group.  

KBC Group je integrovaná bankopojišťovací skupina, která se zaměřuje především na klientelu 

v oblasti fyzických osob, privátního bankovnictví, malých a středních podniků a středně velkých kor-

porací. Geograficky skupina působí především na svých domácích trzích v Belgii, v České republice, 

na Slovensku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Irsku a v omezené míře také v několika dalších zemích 

světa (podpora korporátních klientů hlavních trhů). Na konci roku 2017 skupina KBC na svých do-

mácích trzích obsluhovala 11 milionů klientů a zaměstnávala přibližně 42 tisíc zaměstnanců, z toho 

asi polovinu v zemích střední a východní Evropy. 

 
Tabulka 1 - základní údaje společnosti 

 BANKA 

Obchodní firma Československá obchodní banka, a.s. 

Sídlo Radlická 333/150, 150 57, Praha 5 

Právní forma akciová společnost 

Základní 

kapitál 
5 855 000 020 Kč (splaceno 100 %) 

Předmět 

podnikání 
banka 

Orgán dohledu Česká národní banka (ČNB), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

Kód banky 0300 

Zdroj: webové stránky banky 

 

 

Jak je již uvedeno výše, majoritním vlastníkem je belgická skupina KBC Bank, která zde v České 

republice vytvořila tzv. skupinu ČSOB. Pro lepší představu, jak velká skupina je a že ČSOB není pouze 

o ČSOB bance je v práci přiložena tabulka viz níže.  
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ČSOB skupina 

 

Tabulka 2 - Společnosti ČSOB skupiny 

 

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB) 
Českomoravská stavební spořitelna, a. s. (ČMSS) 
ČSOB Advisory, a. s. 
ČSOB Factoring, a. s. 
ČSOB Pojišťovací makléř, s. r. o. 
ČSOB Leasing, a. s. 
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB 
ČSOB Pojišťovací servis, s. r. o., člen holdingu ČSOB 
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

Hypoteční banka, a. s. 

Patria Corporate Finance, a. s. 

Patria Finance, a. s. 

Patria Investiční společnost, a. s. 

Eurincasso, s. r. o. 

Top-Pojištění.cz s.r.o. 

Bankovní informační technologie, s.r.o. 

Ušetřeno.cz Finanční služby, a. s. 

Ušetřeno.cz s.r.o. 

K&H Payment Services Kft 

MallPay s.r.o. 

Zdroj: webové stránky banky 

 
Právě skupinovost služeb je jedno z témat, které je v posledních měsících v rámci banky nejdis-

kutovanější. Vyvíjí se velký důraz na to, aby byl klient obsloužen tzv. skupinově. V praxi to znamená, 

že pokud přijde klient na pobočku, měly by mu být nabídnuty všechny produkty od všech dceřiných 

společností ČSOB – od založení běžného účtu, přes pojištění, hypotéku, investice atd. 

Právě tato komplexnost služeb a pohodlné vyřízení všech záležitostí na jednom místě dělá 

z ČSOB skupiny velmi silného hráče na trhu bankovnictví a udává konkurenční výhodu před ostat-

ními bankami na českém trhu. 

 
Co se týče počtu klientů, ČSOB, a.s. se řadí k naprosté špičcedo počtu klientů patří banka k tu-

zemské špičce, s celkovým počtem 3,1 milionu klientů se řadí na druhou příčku. V součtu s dceři-

nými společnostmi banka na území České republiky obsluhuje celkem 210 poboček. 

7.2 Historie banky 

Banka byla založena státem již v roce 1964 jako specializovaná součást tzv. monobankov-

ního systému Státní banky československé a měla v tehdejším Československu zajišťovat financo-

vání zahraničního obchodu pod přímým dohledem státu a půjčky v zahraničních měnách z meziná-

rodních kapitálových trhů pro komunistický stát. Po Sametové revoluci v roce 1989 rozšířila banka 

své služby z tehdejších podniků zahraničního obchodu („PZO“) i pro nově vzniklé podnikatelské 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1964
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monobanka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monobanka
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_banka_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_socialistick%C3%A1_republika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989


 

 38 

subjekty a fyzické osoby. Také dramaticky rozšířila svou pobočkovou síť. V 90. letech 20. stol. byl 

minimální vklad pro fyzické osoby 100 000 Kč. V prosinci 1997 rozhodla tehdejší vláda o privatizaci 

významných bankovních domů v Česku, v prvním tendru v bankovním sektoru vyhlásila prodej 

ČSOB. Po tendru v červnu 1999 stát prodal svůj akciový podíl vítězné belgické bance KBC Bank za 

téměř 40 mld. Kč (dle tiskové zprávy ČSOB). 

7.3 ČSOB v číslech 

Tabulka 3 - ČSOB v číslech 

 

Zaměstnanci skupiny ČSOB (FTEs) 8 626 

Klienti skupiny ČSOB (v mil.) 4,241 

Pobočky ČSOB (banka) 225 

PS – obchodní místa České pošty cca 2 600 

Bankomaty 1 068 

Zdroj: webové stránky společnosti 

 

Velká část ze zaměstnanců sídli v tzv. ČSOB kampusu na Radlické v Praze, což je centrála společ-

nosti, která svými prostory pojme okolo 4 000 zaměstnanců. Zbytek zaměstnanců je rozložen po 

pobočkách a dalších budovách, které společnost vlastní. I počtem zaměstnanců se tak společnost 

řadí k jedné z největších bank v České republice. 

7.4 Pracovní prostory 

V práci musí být blíže specifikován již zmíněný ČSOB Kampus, který slouží jako centrála společ-

nosti. Kampus se skládá ze dvou velkých administrativních budov, které svou rozlohou dovolí plno-

hodnotně působit až 4 000 zaměstnancům. Obě velké kancelářské budovy jsou postaveny ve spo-

lupráci s předními ekology a ne nadarmo budova centrály společnosti byla také oceněna LEED – 

ocenění za ekologii, které získala budova banky jako jediná v Evropě. Může se také pochlubit titulem 

„Stavba roku“. Titul „Stavba roku“ byl udělen za vytvoření nevšední a netradiční administrativní 

budovy s výraznými ekologickými aspekty se zřetelem k požadované a dosažené přátelskosti pra-

covního prostředí. 

 Na centrále působí zaměstnanci, kteří vhodně doplňují distribuční sítě, ve kterých probíhá sa-

mostatný prodej. Pro lepší představu lze popsat, že na centrále působí podpůrné útvary jako Mar-

keting, HR, IT, Řízení Rizik, Compliance, Řízení Financí aj.  

Pro zaměstnance je připraven veškerý servis od dvou velkých jídelen, kde se podávají snídaně, 

obědy a večeře, přes kavárny, poštu, vlastního lékaře a zubaře, tělocvičny s organizovaným cviče-

ním (například jóga) a mnoha dalším. Co se týče pracovních prostorů, tak standardem jsou tzv. pro-

story „Open space“, kde je na velkém prostoru v jedné kanceláři umístěno přibližně 20 pracovních 

stolů. V prostorech ČSOB kampusu ovšem nechybí ani odpočívací zóny, pracovní mosty pro nefor-

mální setkání, telefonní budky a nebo například videokonferenční místnosti. Tyto místnosti jsou čím 

dál více využívané při přechodu a vzdálenou práci on-line. 

     

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1990%E2%80%931999
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stol.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1997
https://cs.wikipedia.org/wiki/1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/KBC_Bank
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zdroj: csob.cz 

7.5 Strategie skupiny ČSOB 

Strategie skupiny ČSOB stojí na základech kultury PEARL, která zahrnuje 5 principů: výkonnost, 

zmocňování, zodpovědnost, vnímavost a lokální ukotvení. Podpora zaměstnanců se zaměřuje na 

férové odměňování, diverzitu a vytváření flexibilního a inspirativního pracovního prostředí. Skupina 

ČSOB také podporuje zaměstnance, aby rozvíjeli nápady jako jeden tým. Byť je naše skupina tvořena 

rozmanitými jednotkami, všichni zaměstnanci patří do velké rodiny, kterou nazýváme Team Blue. 

Team Blue symbolizuje spolupráci napříč skupinou KBC, podporuje sdílení úspěšných nápadů, což 

zvláště v dnešním, rychle se měnícím digitálním světě, představuje výjimečnou výhodu. 

PEARL: 

• PERFORMANCE / VÝKONNOST 

• EMPOWERMENT / ZMOCŇOVÁNÍ 

• ACCOUNTABILITY / ZODPOVĚDNOST 

• RESPONSIVENESS / VNÍMAVOST 

• LOCAL embeddedness / LOKÁLNÍ UKOTVENÍ 

Zdroj: webové stránky společnosti 

 

 

 

Obrázek 7 - ČSOB kampus 
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Performance – výkonnost 

Zaměstnanci usilují o dosahování vynikajících výsledků ve všech úkolech, a tím potírají podprůměr-

nost. jsme zaměřeni na zákazníky. pomocí dokonalého provedení neustále zlepšujeme kvalitu svých 

produktů a služeb tak, aby překonávaly očekávání našich zákazníků. 

Empowerment – zmocňování 

Styl manažerského vedení povzbuzuje kreativitu každého zaměstnance a podporuje jejich spolu-

práci. zaměstnanci mají dostatečný prostor pro vytváření takových postupů a pravidel, které pře-

svědčí naše zákazníky o vysoké úrovni našich služeb. 

Accountability – Zodpovědnost 

Zaměstnanci přijímají osobní zodpovědnost za své úkoly. sloužíme zájmům našich zákazníků a za-

sloužíme si jejich důvěru tak, že pracujeme etickým a finančně rozumným způsobem. výsledky zve-

řejňujeme transparentním způsobem. 

Responsiveness – Vnímavost 

Zaměstnanci vnímají a pohotově a vstřícně reagují na návrhy, žádosti a snahy vedení, kolegů i našich 

zákazníků. 

Local embeddedness – lokální ukotvení 

Jako zaměstnanci jsme společensky zodpovědní. dodržujeme místní pravidla a předpisy. chováme 

se ekologicky. vítáme různorodost našich zákazníků, spolupracujeme a vytváříme dlouhodobé kli-

entské vztahy. 
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8 Marketing ve společnosti 

Ve společnosti ČSOB a.s. je skupinová útvar marketingu nazýván Skupinovou komunikací. 

Tento velký útvar se dělí do čtyř pod-útvarů. Prvním z pod-útvarů a pro tuto diplomovou práci nej-

důležitější je útvar Reklamy, který se stará o reklamu nejen pro ČSOB, ale taktéž pro Poštovní spo-

řitelnu. Tento útvar tvoří více než desítka pracovníků, která se stará jak o kreativu, tak o spolu-

práci s externími agenturami a operativní činnosti, které jsou v rámci banky vyžadovány od všech 

útvarů. V neposlední řadě v tomto útvaru působí i copywriteři společnosti.  

 

Druhým pod-útvarem je opět útvar reklamy – tento útvar se ovšem stará o reklamu pro dceřiné 

společnosti. Konkrétně se jedná o společnosti ČSOB Pojišťovny a Hypoteční banky. Tyto společnosti 

jsou největší dceřiné společnosti ČSOB a.s. a proto mají toto privilegium, které je opravňuje mít celý 

útvar marketingu outsourcovaný do ČSOB a.s. 

 

Třetím pod-útvarem je útvar Komunikace, event marketingu a sponzoringu. Již z názvu je jasné, 

že tento útvar se stará jak nejen o externí, ale i o interní komunikaci, která bývá v praxi společnostmi 

velmi často zanedbávána. Dalšími agendami tohoto útvaru jsou pořádání propagačních akcí na pod-

poru image a prodeje a spolupráce se sponzory a dobročinnými organizacemi.  

 

Posledním pod útvarem Skupinové komunikace je útvar Digitálního marketingu, o kterém se dá 

říci, že propojuje všechny výše zmíněné útvary a pomáhá jim přenášet reklamu do digitálního on-

line prostředí. Interně je taktéž známý jako „IT Marketing“.  
 

Zároveň má útvar skupinové komunikace nasmlouvané velké množství externích agentur, které 

pomáhají jak s kreativitou, tak s dodáváním grafických podob nápadů a to především pro velké ATL 

kampaně. 
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9 Reklamní kampaň Jindra a Jindra 

Pro hlavní výzkum v praktické části jsem zvolil analýzu reklamní a komunikační kampaně Jindra 

a Jindra. Tento koncept budu v následných kapitolách analyzovat z několika pohledů a všechny vý-

zkumné metody jsou stanoveny a vyhodnoceny v následujících kapitolách. 

 

     Reklamní a komunikační kampaň Jindra a Jindra je hlavní kampaní společnosti ČSOB od roku 

2018. V tomto roce se společnost rozhodla pro absolutní změnu své komunikační strategie a tvorbu 

nového konceptu. Hlavními aktéry této kampaně jsou známi herci Marek Taclík a Marie Doležalová. 

Oba hlavní aktéři působí v několika reklamních klipech, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní 

produkt. Mimo reklamní klipy jsou tito hlavní hrdinové kampaně vyobrazeny na reklamních foto-

grafiích, propagačních letácích, nebo například na dárkových předmětech. 

  

Hlavním mottem celé komunikační strategie je věta: „Nikdy nevěřte, že něco není pro vás“. Již 

z motta se dá odvodit, co je hlavním cílem kampaně a jak by měla na širokou veřejnost působit. 

Hlavním cílem kampaně je představit značku ČSOB jako značku, kterou si může dovolit každý. Hlav-

ním motivátorem pro tuto snahu bylo několik historických výzkumů společnosti, které ukázaly, že 

značku ČSOB považuje široká veřejnost za exkluzivní a za značku, která je určena pro spíše vyšší 

třídu společnosti co se příjmů týče. Úkol kampaně byl tedy tento pohled změnit a představit značku 

jako dostupnou pro všechny. Není tedy překvapením, že hlavním segmentem, na který tato kampaň 

míří, je segment „Mass“ – tedy segment zákazníků a potenciálních zákazníků v průměrné příjmové 

třídě. Zároveň bylo ovšem nutné dát si pozor na to, aby značka neztratila svoji úroveň. Základem 

bylo představit nabídku produktů, která je jednoduchá, chytrá a srozumitelná pro každého. Z logiky 

věci také vychází, že pokud má být nabídka opravdu pro každého, musí se v takové nabídce objevo-

vat možnosti uzavření produktů jak na pobočce, tak přes internet, nebo telefon.  

 

V rámci reklamních spotů je vždy vybrán jeden konkrétní produkt, kterému se spot věnuje. Ob-

sahem spotů jsou běžné situace běžných lidí (Jindry a Jindry), kteří žijí obyčejný život, který jim 

ovšem usnadňují produkty společnosti. Jelikož je primární cílovou skupinou segment Mass, v rámci 

spotů je odkazováno na základní produkty pro tento segment určené – běžný účet, učet Duo Profit, 

životní pojištění, půjčka na cokoliv, pravidelné investování. 
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Zdroj: csob.cz 
  

Obrázek 8 - Jindra a Jindra 
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10 Výzkumné šetření 

Cílem výzkumného šetření je jak je již výše uvedeno detailní vyhodnocení reklamní kampaně 

Jindra a Jindra několika metodami: 

1) Jaký byl dosah reklamní kampaně a způsobila kampaň změnu názoru široké veřejnosti ve 

vnímání značky ČSOB, a.s.? 

2) Vzrostly na základě spuštění reklamní kampaně prodeje produktů, které jsou určeny pro 

cílový segment kampaně? 

3) Jak dlouho trvá proces a co vše je potřeba k vytvoření reklamní kampaně této velikosti? 

10.1  Výzkumná otázka č. 1 

      Pro první výzkumnou otázku praktické části diplomové práce byla zvolena výzkumná metoda 

dotazníkového šetření.  

Dotazník je frekventovaná metoda v případě zkoumání většího počtu osob. Kvalita informací získa-

ných dotazníkem závisí na úrovni jeho tvorby a na samotných respondentech, kteří jsou do této 

výzkumné metody zapojení. Je velmi důležité klást důraz na formulaci otázek, které nesmí působit 

sugestivně, nicméně musí být zároveň jednoduché a srozumitelné pro všechny respondenty. Výho-

dou metody dotazníkového šetření je možnost jeho statistického zpracování.  

      Toto šetření bylo provedeno na 208 respondetech z několika věkových, ale například i 

příjmových skupin. Výzkum byl proveden on-line metodou skrze internetový dotazník, který byl 

rozšířen mezi několik skupin respondentů.   

 

Segmentace respondentů 

 

V rámci segmentace bylo respondentům položeno několik základních otázek, na základě kterých 

byli poté rozřazeni do jednotlivých skupin. Mezi segmentační otázky patřily tyto: 

 
- Jste muž/žena? 

- Kolik je Vám let? 

- Jaký je Váš průměrný měsíční čistý příjem? 

- Jste klientem banky ČSOB? 

 

Na základě těchto otázek tak bylo možno rozřadit respondenty do skupin podle pohlaví, věku, 

průměrného měsíčního příjmu a také podle toho, zda je daný respondent klientem banky, či nikoliv. 

Poslední segmentační otázka byla do dotazníku zařazena z toho důvodu, že tato skutečnost velmi 

ovlivňuje následné odpovědi, které se liší právě v tomto ukazateli.  

 

Na základě těchto segmentačních otázek byly pro výzkum vybrány tyto tři základní segmenty 

respondentů, jejichž odpovědi budou následně detailně zkoumány: 
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- Segment č. 1: Muž, 26–35 let, průměrný čistý měsíční příjem 20 001 Kč – 30 000 Kč, klient 

banky 

 

- Segment č. 2: Žena, 41–55 let, průměrný čistý měsíční příjem 30 001 Kč – 40 000 Kč, klient 

banky 

 

- Segment č. 3: Muž, 18–26 let, průměrný čistý měsíční příjem 15 000 Kč – 20 000 Kč, není 

klientem banky 

 

Segment č. 1 

 

Prvním vydefinovaným segmentem v oblasti respondentů je muž, který se nachází ve věku 26-

35 let, je tedy v nejproduktivnějším ekonomickém věku a jeho čistý měsíční příjem se nachází v roz-

mezí 20 001 Kč – 30 000 Kč. Dá se tedy předpokládat, že jeho měsíční příjem spadá do průměru 

v rámci České Republiky. Touto skutečností vzorový respondent spadá do kategorie „Mass“, na kte-

rou komunikační kampaň společností cílí.  Zároveň už je ovšem tento respondent klientem banky. 

Komunikační kampaň tak vzorový respondent bude více vnímat než respondent, který ještě v port-

foliu žádný produkt banky nevlastní.  

 

Celkový počet respondentů v této kategorii bylo celkem 52, jedná se tedy o čtvrtinový vzorek 

všech respondentů. V souboru těchto respondentů se objevují i samotní zaměstnanci ČSOB a.s. 

 

Otázka č. 1 

 

Graf 1 - Segment č. 1 - Otázka č. 1 (zdroj: autor) 

 

 
 

Z odpovědí vyplývá, že většina respondentů považuje společnost ČSOB a.s. za banku, která je 

určena převážně pro středně vydělávající a movitou skupinu klientů. Pouze 12 % respondentů po-

važuje tuto společnost za banku pro mladé. 

 

 

12%

56%

32%

Pro koho je podle Vašeho názoru 
primárně určena banka ČSOB?

Pro mladé lidi, kteří si začínají
vydělávat

Pro středně vydělávající třídu

Pro movité klienty
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Otázka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této otázce je zkoumán dosah komunikační kampaně jako takové. Více než polovina respon-

dentů uvedla, že tuto kampaň zná, nebo ji alespoň někdy zaregistrovalo. V rámci dosahu reklam-

ních kampaní se jedná o velmi dobré procentuální číslo. 

 

Otázka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

8%

39%

Registrujete/znáte reklamní kampaň 
Jindra a Jindra?

Ano, pravidelně kampaň
registruji

Nevím, nevzpomínám si

Kampaň vůbec neznám

62%13%

18%

7%

Jakým typem reklamního média Vás 
kampaň zastihla?

·         TV

·         Internet

·         Billboard

·         Tisk

Graf 2 - Segment č. 1 - Otázka č. 2 (zdroj: autor) 

Graf 3 - Segment č. 1 - Otázka č. 3 (zdroj: autor) 
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V třetí zkoumané otázce, na kterou logicky odpovídali pouze respondenti, kteří kampaň znají, je 

zkoumán dosah reklamních médií na respondenty. Více než polovina respondentů zná reklamní 

kampaň z TV, o další tři příčky se podělil internet, billboard a tisk. 

 

Otázka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 20 %, tedy jedna pětina všech dotazovaných reposdentů ze segmentu č. 1 si na základě 

reklamy pořídilo produkt společnosti, což je velmi dobrý zásah. Dalších 22 % pro koupi produktu 

uvažuje, tedy lze usoudit, že téměř polovina zasažených o koupi produktu uvažovala/uvažuje 

Otázka č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pro daný segment respondentů je v reklamě rozhodující hlavně originální provedení, produkt 

12%

8%

22%58%

Pořídil/-a jste si na základě této 
reklamy produkt ČSOB?

Ano, pořídil, stal jsem se
klientem ČSOB

 Ano, ale klientem ČSOB
jsem již delší dobu

Přemýšlím nad tím

Ne, nepořídil

5%

27%

32%

12%

24%

Co v reklamě Vás přesvědčí ke koupi 
produktu? 

·         Obsah reklamy

·         Produkt

·         Originální provedení
reklamy

·         Intenzita četnosti
reklamy

·         Vtipnost

Graf 4 - Segment č. 1 - Otázka č. 4 (zdroj: autor) 

Graf 5 - Segment č. 1 - Otázka č. 5 (zdroj: autor) 
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reklamy a vtipnost. Z odpovědí vyplývá, že pouze 12 % respondentů ovlivňuje při vnímání reklamy 

její četnost. 

 

Otázka č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě této odpovědí je velmi dobře vidět úspěšnost celé kampaně. Téměř třetina 

respondentů odpověděla, že po shlednutí tohoto reklamního konceptu změnilo svůj názor na 

společnost ČSOB a.s.. V rámci povinné volných odpovědí poté respondenti nejvíce uváděli odpovědi 

ve tom smyslu, že produkty jsou velmi jednoduché a je v nich velmi dobře vysvětlen benefit. V rámci 

hlavní cíle změny pohledu na společnost jako takovou lze tedy tento výsledek považovat za velmi 

úspěšný. 

 

Segment č. 2 

 
Druhým vydefinovaným segmentem v oblasti respondentů je žena, která se nachází ve věku 41-

55 let, opět tedy stále spadá do plně produktivního ekonomického věku. Její čistý příjem se nachází 

v rozmezí 30 001 Kč – 40 000 Kč. Z demografického pohledu České republiky se tedy jedná o re-

spondenta, který se nachází ve vyšší příjmové skupině. I tento respondent se ovšem se svým pří-

jmem stále dá považovat do kategorie „Mass“, tedy jedná se o cílovou skupinu komunikační kam-

paně.  

 

Celkový počet respondentů v této kategorii bylo celkem 39. V souboru těchto respondentů se 

objevují i samotní zaměstnanci ČSOB a.s. 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

Změnil/-a jste po shlédnutí této 
reklamy názor na banku ČSOB?

ano

ne

Graf 6 - Segment č. 1 - Otázka č. 6 (zdroj: autor) 



 

 49 

Otázka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V první otázce druhého segmentu respondetů se zvýšila procenta pro možnost, že je banka 

určena spíše pro movité klienty. Jedná se právě o ten názor, který se společnost snaží touto 

komunikační kampaní změnit. Stále ovšem přesně polovina všech dotazovaných odpověděla, že 

banka je určena pro středně vydělávající třídu. 
 

Otázka č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce, zda tento segment respondentů registruje reklamní kampaň došlo oproti segmentu č. 

1 ke zhoršení. V tomto segmentu zná tuto kampaň méně než polovina respondentů. 

8%

50%
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Pro mladé lidi, kteří si začínají
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Ano, pravidelně kampaň
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Nevím, nevzpomínám si

Kampaň vůbec neznám

Graf 7 - Segment č. 2 - Otázka č. 1 (zdroj: autor) 

Graf 8 - Segment č. 2 - Otázka č. 2 (zdroj: autor) 
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Otázka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při otázce na dosah reklamního média se v segmentu č.2 zvýšil podíl dosahu přes TV spoty, mírně 

se zlepšil také dosah internetu. Naopak ostatní dvě reklamní média (billboard, tisk) dosáhly 

zhoršení. 

 

Otázka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V segmentu č. 2 došlo  poměrně výraznému zlepšení v oblasti nákupu produktu na základě 

reklamního konceptu. Téměř třetina respondentů z této oblasti uvedlo, že si na základě reklamy 

70%

16%

12%2%

Jakým typem reklamního média Vás 
kampaň zastihla?

·         TV

·         Internet

·         Billboard

·         Tisk

15%
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reklamy produkt ČSOB?

Ano, pořídil, stal jsem se
klientem ČSOB

Ano, ale klientem ČSOB  jsem
již delší dobu

Přemýšlím nad tím

Ne, nepořídil

Graf 9 - Segment č. 2 - Otázka č. 3 (zdroj: autor) 

Graf 10 - Segment č. 2 - Otázka č. 4 (zdroj: autor) 
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pořídilo produkt ČSOB a.s.. Dalších 28 % respondentů o nákupu produktu přemýšlí. Méně než 

polovinu reklamní koncept nezasáhl, což je velmi dobrý výsledek. 

 

Otázka č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V otázce, co je největším motivátorem pro koupi produktu v reklamě, segment č. 2 více volil 

originálnost provedení a vtipnost na úkor produktu jako takového. Tato data tedy mohou hovořit o 

míře racionality při nákupním chování. Zároveň je možnost si všimnout, že segment č. 2 je také více 

citlivý na inzenzitu četnosti reklamy. 

 

Otázka č. 6 
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Graf 11 - Segment č. 2 - Otázka č. 5 (zdroj: autor) 

Graf 12 - Segment č. 2 - Otázka č. 6 (zdroj: autor) 
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Výsledek změny názoru po shlédnutí komunikační kampaně jsou v porovnání se segmentem č. 

1 horší, nicméně reálný dosah a působení 27 % respondentů daného segmentu lze stále považovat 

za velmi úspěšný. 

 

Segment č. 3 

 
Třetím a posledním vydefinovaným segmentem v oblasti respondentů je muž nacházející se ve 

věku 18-26 let, který se nachází v příjmovém rozmezí 15 001 Kč – 20 000 Kč. Může, ale také se ne-

musí jednat o respondenty v plně ekonomickém věku. Tento segment je záměrně vybrán z důvodu 

výzkumu pohledu mladší generace, která je pro banku velmi důležitá pro budoucí fungování. Re-

spondenti v tomto segmentu velmi již buď jsou, nebo velmi brzo přejdou do požadovaného seg-

mentu „Mass“.  

 

Celkový počet respondentů v této kategorii bylo celkem 36. V souboru těchto respondentů se 

objevují i samotní zaměstnanci ČSOB a.s. 

 

Otázka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment č. 3 poměrně logicky volil více odpovědí v tom smyslu, že banka je primárně určena i 

pro mladou populaci. V produktech si dokáží najít své potřeby a tužby, proto se procento této 

odpovědi zvýšilo. 
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Graf 13 - Segment č. 3 - Otázka č. 1 (zdroj: autor) 
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Otázka č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V otázce znalosti reklamní kampaně vyšlo pozitivní procento znalosti v segmentu č. 3 nejlépe 

ze všech porovnávaných segmentů. Za příčiněno to může být stále zvyšujícím se počtem reklam ve 

společnosti, kdy se tato mladší věková skupina značným zůsobem těmto reklamám vystavuje ať už 

svým pohybem na sociálních sítích, tak svým způsobem života. 

 

Otázka č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této otázce se promítl zvýšený vliv on-line prostředí a především internetu na mladou 

generaci, kdy zásah pomocí tohoto média se zvýšil oproti ostatním segmentům o více než 10 %. 
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Graf 14 - Segment č. 3 - Otázka č. 2 (zdroj: autor) 

Graf 15 - Segment č. 3 - Otázka č. 3 (zdroj: autor) 
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Koresponduje to s bankovním trendem nejen inzerce a reklamy, ale i prodeje přes on-line a 

digitální kanály. 

 

Otázka č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtá otázka zabývající se nákupem produktu na základě reklamy dopadla u segmentu č. 3 

nejhůře z hodnocených. Tyto procenta jsou logické, jelikož respondenti tohoto segmentu zaprvé 

nemají tolik finančních prostředků k uzavírání produktů, z čímž souvisí i jejich aktuální potřeba 

k uzavření toho či onoho produktu. 

 

Otázka č. 5 
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Graf 16 - Segment č.3 - Otázka č. 4 (zdroj: autor) 
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Otázka ohledně motivátorů pro koupi produktu v reklamně dopadla ještě více ve prospěch 

odpovědí „vtipnost“ a „originální provedení reklamy“. Je tedy znát, že skupina mladých 

respondentů se čím dál méně zaměřuje na produkt samotný a na jeho benefity, jako je spíš 

upoutá originalita a humornost reklamy. 

 

Otázka č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední zkoumaná otázka ohledně změny názoru na společnost po shlednutí reklamy dopadla 

nejhůře ze všech tří zkoumaných segmentů. Tento jev se dá odůvodnit menším zájmem o 

produkty banky v nižším věku, kdy jsou priority nastaveny odlišně, než je tomu u ekonomicky 

aktivních obyvatel. Nicméně i čtvrtinový změnu názoru všech dotazovaných lze považovat za 

úspěch. 

10.2  Výzkumná otázka č.2 

Druhá výzkumná otázka diplomové práce je zkoumána metodou procentuálního porovnání pro-

dejů vybraných produktů společnosti, a to v období před spuštěním televizní kampaně a po ní. Te-

levizní kampaň probíhala v období 7.1.2019 – 17.2.2019. Pro výzkum jsou vybrány tři hlavní pro-

dukty pro segment Mass, které byly obsahem televizních spotů komunikační kampaně Jindra a Jin-

dra. Jedná se o tyto produkty: 

 
- Plus konto 

- Půjčka na cokoliv 

- Pravidelné investice 

 

 

26%

74%

Změnil/-a jste po shlédnutí této 
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Graf 18 - Segment č. 3 - Otázka č. 6 (zdroj: autor) 
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Plus Konto 

 

Jedná se o základní a nejrozšířenější produkt, který má společnost v nabídce. Plus konto nabízí 

vedení debetního účtu, u kterého pro jeho vedení zdarma stačí posílat na účet více než 10 000 Kč. 

Vedení účtu zdarma mají také mladiství až do 26 let, matky na mateřské a rodičovské dovolené, 

postižení a taktéž lidé s věkem nad 58 let. K účtu náleží vyhotovení až dvou debetních platebních 

karet, dalšími doplňujícími službami jsou elektronické výpisy, vklady a výběry z bankomatů v síti 

ČSOB, zřízení povoleného přečerpání konta – kontokorentu. Všechny tyto uvedené služby jsou v pří-

padě sjednání Plus Konta zdarma.  S účtem se dá zároveň sjednat spořící účet s úrokem 0,5 % p.a,  

na základě tohoto produktu lze také získat sleva na pojištění až 48 %, případně lze získat slevu 0,1 

% na úroku z hypotéky. Za používání účtu jsou klienti odměňování získáváním bodů do tzv. Světa 

odměn. 

 

V TV spotu byla komunikována právě možnost odměny v podobě Světa odměn. Výsledek kam-

paně u produktu Plus konto lze považovat za úspěšný pouze z poloviny, jelikož sice s předchozím 

bez kampaňovým obdobím prodeje produktu vzrostly o 3 %, nicméně meziročně společnost zazna-

menala propad prodejů o 7 %. Propagace účtu spíše funguje jako image kampaň a podporuje zna-

lost a relevanci značky, nemá signifikantní dopad na prodeje. Důvodem může být méně atraktivní 

benefit pro klienty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjčka na cokoliv 

 

Půjčka na cokoliv je opět jeden z nejrozšířenějších produktů a jeho cílovým segmentem jsou do-

mácnosti. Jak je již z názvu zřejmé, při sjednání tohoto typů úvěru banka nepožaduje doklad, k ja-

kému záměru je produkt sjednáván. Na základě před schválených limitů si lze půjčit i on-line, ovšem 

3%

-7%

V KAMPANI MEZIROČNĚ

Prodeje produktu - Plus Konto

Graf 19 - Prodeje Plus Konto (zdroj: autor) 
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pouze v případě, že se jedná o již existujícího klienta banky. Půjčit si lze až do částky 800 000,- a 

splácení je možné rozložit do 8 let. Pevný úrok k úvěru se pohybuje na úrovni 4,9 % p.a. Tento pro-

dukt je osvobozen od všech poplatků za sjednání i vedení a zákazník má možnost pracovat se splát-

kami – lze je zvýšit, snížit, případně odložit. Bezplatná je také kdykoliv splatit část úvěru, stejně tak 

jako předčasné splacení celého úvěru. Společnost nabízí také možnost vrácení úroků pod podmín-

kou, že je úvěr splacen do tří měsíců od sjednání.  

 

V TV spotu byla propagována možnost vrácení až jedné splátky každý rok, nicméně v březnu roku 

2019 byl již tento benefit zrušen. Oproti Plus kontu byla kampaň z hlediska prodejů úspěšnější 

v rámci porovnání s před kampaňovým obdobím. Zvýšení je zaznamenáno jak v počtu nových žá-

dostí o úvěr, tak v celkovém počtu objemu úvěrů, více viz tabulka níže. Důvodem zlepšení prodejů 

je ovšem velmi pravděpodobně sezónnost, kdy prosinec obvykle patří k slabším měsíců z pohledu 

prodejů. Co se týče meziročního srovnání prodejů, tak i tento produkt zaznamenal meziroční snížení 

jak v počtu žádostí, tak v celkovém objemu poskytnutých úvěrů. Důležité je taktéž zmínit, že kam-

paň měla výraznější vliv na prodeje přes elektronické kanály (elektronické bankovnictví, helpdesk, 

atd.), než přes prodeje na pobočkách. Tento trend má stále stoupající tendenci a odráží to transfor-

maci českého bankovnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné investování 

 

Produkt pravidelné investice je opět určen pro domácnosti a zasahuje tedy do segmentu Mass. 

Při tomto produktu zákazník pravidelně každý měsíc investuje jím určenou částku, přičemž dolní 

hranice pravidelné investice je 500 Kč, horní hranice není omezena. Peníze se dají kdykoliv vybrat, 

mohou tedy sloužit jako rezerva na nečekané výdaje.  Klient si při založení pravidelné investice volí 

strategii, se kterou bude banka s jeho penězi obchodovat. Na výběr je strategie Opatrná, Odvážná 

a Velmi odvážná. Opatrnou strategii volí klienti, kteří chtějí pravidelně investovat kratší dobu (do 5 

10%

12%

-3% -5%POČTY ŽÁDOSTÍ OBJEM ÚVĚRŮ

Půjčka na cokoliv

V kampani Meziročně

Graf 20 - Půjčka na cokoliv (zdroj: autor) 
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let) a nejsou ochotni podstupovat vyšší míru kolísání investice. Od investice očekávají, že alespoň 

překoná inflaci. Přesto si uvědomují, že v průběhu investiční strategie dochází ke kolísání hodnoty 

investice spojeném s možnými dočasnými ztrátami. Strategie je vhodná pro tvorbu finanční rezervy 

nebo nashromáždění peněz pro konkrétní krátkodobý cíl. Naopak Odvážnou, či Velmi odvážnou 

strategii volí klienti, kteří vědí, že potenciálně vyššího výnosu dosáhnou podstoupením vyšší míry 

rizika a uvědomují si, že v průběhu investiční strategie dochází k vyššímu kolísání hodnoty investice 

spojeném s možnými dočasnými ztrátami. Chtějí pravidelně investovat 5 a více let a pokles hodnoty 

investice nepovažují za impuls k neuváženému prodeji. Strategie je vhodná pro budoucí zajištění 

dětí, či splnění střednědobých cílů.   

 

V TV spotu poutajícím na produkt pravidelného investování byla komunikována odměna 500 Kč 

za 12 pravidelných investic v minimální výši alespoň 1000 Kč měsíčně. Tento TV spot měl největší 

procentuální nárůst prodejů v porovnání s nekampaňovým obdobím. Tento nárůst se dostal až na 

úroveň 17%. Výsledky jsou ovšem opět ovlivněny sezónností, kdy v prosinci obvykle nastává pokles 

prodejů investic. V porovnání s minulým rokem se ovšem počet klientů zhoršil o 1 %. Zároveň se 

zvýšil průměrný objem pravidelných investic a to o 10 % - jak v průběhu kampaně, tak meziročně. 

Tato kampaň je tedy jediný ze třech porovnávaných, ve kterých nastal meziroční nárůst prodejů, a 

to konkrétně v ukazateli průměrného objemu pravidelných investic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální zhodnocení kampaně 

 

Z výzkumu provedeného společností ČSOB a.s. vyplývá, že komunikační mix kampaně signifikantně 

podporuje znalost značky a taktéž zvažování nad nákupem jednotlivých produktů společnosti. Tato 

kampaň dosáhla historicky nejlepší úrovně zásahu 42 % a v porovnání s předchozími kampaněmi 

společnosti a v porovnání s letním mixem došlo k nárůstu o 7 %. Kromě celkového zásahu mixu, i 
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Pravidelné investování

V kampani Meziročně

Graf 21 - Pravidelné investování (zdroj: autor) 
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zásah jednotlivých spotů byl vysoký, což je důsledkem již silné stávající znalost komunikačního kon-

ceptu a silné asociace se značkou ČSOB. Jednotlivé spoty měly velmi dobrou schopnost zaujmout, 

a podporovaly celkovou relevanci značky ČSOB, tj. zvažování banky jako poskytovatele finančních 

služeb. 

 

10.3  Výzkumná otázka č. 3 

Třetí výzkumná otázka je zkoumána metodou je polostrukturovaného rozhovoru s marketingo-

vou manažerkou týmu ČSOB Reklama, která stála za zrodem komunikační kampaně a dokázala tedy 

detailně popsat, jak se kampaň tvořila, jak dlouho vytvoření takové kampaně trvá a také například 

popsala, jak se tvůrci kampaně vypořádali s těhotenstvím hlavní aktérky Marie Doležalové. 

 
Otázka: Začněme úplně od začátku. Jak a kde vzniknul nápad, že je třeba vytvořit novou reklamní 

kampaň a co bylo tím hlavním důvodem?  

Odpověď: Vytvořit dlouhodobý koncept s výrazným zapamatovatelným prvkem jsme se rozhodli 

před třemi roky a impulsem byla změna propozice značky, potřeba přiblížit značku a její služby „běž-

ným“ lidem a v ne poslední řadě také výsledky předchozího konceptu, kdy nastavené komunikační 

ukazatele (znalosti, povědomí …) nedosahovaly požadovaných výsledků.   

 

Otázka: Jak dlouho trvalo vytvoření reklamní kampaně od první myšlenky v hlavě až po představení 

prvního reklamního spotu?  

Odpověď: Vždy záleží a timing ovlivní, zda je součástí procesu i výběrové řízení, kdy oslovíme více 

agentur. Pokud připravujeme kampaň v již existujícím konceptu, tak do 3 měsíců nové spoty před-

stavíme zaměstnancům i široké veřejnosti. Pokud hledáme i nový koncept, vypisujeme výběrové 

řízení, a to byl i náš případ, tak celý proces až do vzniku finální podoby nových spotů trvá 5 měsíců.  

 

Otázka: Jak probíhá proces při tvorbě kampaně takového typu? Dokáže marketing velikosti ČSOB 

reklamní kampaň vytvořit svépomocí interně, nebo využívá pomoci externích reklamních agentur?  

Odpověď: Pro velké ATL kampaně využíváme nápady/kreativu z externích agentur. Celý proces za-

číná briefem a diskusí nad ním (debriefem). Přijdou první nápady a výběr toho nejlepšího, když 

žádný nápad nezaujme, jedeme druhé kolo. Po schválení začíná produkční maraton.  

 

Otázka: Při výběru podoby reklamní kampaně jste určitě vybírali z několika typů. Proč vyhrál právě 

tento styl a toto téma?  

Odpověď: Ano, vybírali jsme z několika konceptů, které jsme i testovali, měli jsme od začátku na-

stavená kritéria, podle kterých jsme koncepty posuzovali, a to byl zejména – výrazný prvek/symbol 

díky, kterému bude naše komunikace jednoduše rozpoznatelná a lépe zapamatovatelná, odlišitel-

nost od jiné komunikace, dlouhodobost, tj. zda koncept může fungovat několik let a bude pořád 

atraktivní a důležitá byla i „zábavnost“, aby to bavilo.   

 

Otázka: Jaká měla být hlavní „message“ kampaně? Na jaké cílové skupiny jste primárně mířili? 
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Odpověď: Nový koncept jsme připravili s cílem oslovit širokou veřejnost (mass segment) a záměr 

byl ukázat, že ČSOB má služby/nabídku pro každého. V rámci konceptu jsme komunikovali různé 

služby/produkty, takže i hlavní sdělení byla různá, image spot jsme v rámci konceptu nerealizovali.  

 

Otázka: Byly definovány hlavní produkty, kterým měla kampaň pomoci v počtu prodejů? 

Odpověď: Ano, i když na začátku – při spuštění konceptu, jsme nekomunikovali akční nabídky, ale 

obecné benefity produktů, jako třeba u účtu – účet zdarma, který vás odmění za to, co běžně děláte.  

 

Otázka: Byli pro Vás hlavní herci, tedy Marek Taclík a Marie Doležalová volbou č. 1 od samého za-

čátku? 

Odpověď: Na začátku, tedy když jsme se rozhodli o konceptu, jsme měli seznam jmen pro obsazené 

obou rolí a Marek ani Maruška, tak nebyli jediní adepti. Roli při výběru herců hrálo i to, jak je vnímá 

široká veřejnost, s čím si je lidi spojují, zda tyto hodnoty korespondují s hodnotami naší značky, 

podstatné bylo, zda o spolupráci s námi mají zájem, zda se jim koncept líbí a zajímal nás i názor a 

doporučení agentury a režiséra.  

 

Otázka: Během natáčení reklamní kampaně přišla Marie Doležalová do jiného stavu. Jak moc to 

ovlivnilo Váš plán natáčení spotů a jak jste si s tím poradili? 

Odpověď: To že Maruška otěhotněla pro nás nebyl problém, natáčení jsme načasovali tak, aby ne-

probíhalo v týdnech kolem porodu a přiznání těhotenství v některých spotech nebylo žádnou pře-

kážkou. Navíc jsme během spolupráce tuto zkušenost absolvovali 2x.  

 

Otázka: Je kampaň ještě v této chvíli aktivní a natáčejí se další reklamní spoty?  

Odpověď: Ano, koncept považujeme za dlouhodobý a aktuálně s ním stále pracujeme a připravu-

jeme v něm další komunikace/kampaně.   

 

Otázka: Co se na kampani povedlo nejvíce? Jak byla úspěšná z pohledu finanční stránky? 

Odpověď: Kampaně v novém konceptu dosáhly skvělých výsledků z pohledu nastavených komuni-

kačních ukazatelů jako byla zapamatovatelnost, přiřazení ke značce, doručení sdělení, motivace 

k pořízení produktu, zvažování značky a líbivosti reklamy.  

 

Otázka: Co se na kampaň naopak nepovedlo a pokud by se dal vrátit čas, tak byste změnila?  

Odpověď: U prvních exekucí (kampaní) v novém konceptu klíčové vizuály nedopadly podle před-

stav, primárně kvůli časovému presu, takže pro další exekuce jsme upravili timing a primárně focení 

věnovali více času.  
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11 Vyhodnocení výzkumných otázek a soubor 

návrhů na zlepšení 

Následující kapitola praktické části diplomové práce je věnována vyhodnocení tří výzkumných 

otázek, které jsou stanoveny a zkoumány výše. Na základě získaných dat lze analyzovat výsledky a 

navrhnout zlepšení, které by vedli k zefektivnění budoucích komunikačních a reklamních kampaní 

společnosti ČSOB, a.s. 

11.1  Vyhodnocení výzkumné otázky č. 1 

Vyhodnocení 

 

První výzkumná otázka se věnovala samotnému dosahu reklamní kampaně do široké veřejnosti 

a změně ve vnímání image a obrazu společnosti. Na základě provedení dotazníkového šetření na 

skupině více než 200 respondentů a následné segmentaci tří hlavních skupin tohoto vzorku je 

zřejmé, že co se týče dosahu měla kampaň velmi pozitivní výsledky. Ve všech třech zkoumaných 

segmentech znalo, nebo zaregistrovalo kampaň v průměru 50 % respondentů. Větší úspěch v do-

sahu měla kampaň u mladších respondentů, kteří jsou k otevřenější a také využívají více typů médií, 

je tedy jednodušší je kampaní zasáhnout. V rámci výzkumu bylo u respondentů taktéž zjišťování, 

jakými typy komunikačních médií byli respondenti nejvíce zasaženi. Výzkum prokázal, že suverénně 

největší zásah zaznamenaly TV spoty, které jsou pro tuto komunikační kampaň stěžejním médiem. 

Doplňujícími médii jsou billboardy, internetová reklama a tisk. 

Tvůrci komunikační kampaně mohou být spokojeni i s výsledkem změny obecného povědomí a 

vnímání ohledně značky ČSOB, a.s. Při dotazů, zda respondenti změnili názor na společnost byla 

zaznamenána průměrná pozitivní odpověď téměř u čtvrtiny všech dotázaných. Tento výsledek lze 

považovat na základě působení reklamní kampaně za velmi dobrý.  

 

Doporučení 

 

Z dotazníkového šetření stále vyplývá, že více než 50 % respondentů má značku ČSOB, a.s. za 

společnost, která je určena pro středně vydělávající třídu, potažmo pro movité klienty. Společnost 

stále cílí na to, aby byla spolehlivým a hlavně dostupným řešením opravdu pro každého. Tedy na-

příklad i pro rodiny, které nevlastní úspory na horší časy a žijí od výplaty v k výplatě. Obecný pohled 

na image společnosti se určitě změnil, nikoliv ovšem takovým způsobem, jakým si společnost přeje. 

Doporučením je tedy pokračování v komunikační kampani, jelikož je již veřejně známá a vizuály i 

obsahy reklam si v tuto chvíli již veřejnost spojí se značkou ČSOB. Pro oživení a zvýšení efektivnosti 

reklamy je na zvážení přinést do kampaně ještě více vtipu a originality. Právě tyto dva prvky vychá-

zely v otázce, co respondenty v reklamě donutí ke koupi/k zamyšlení nad produktem, na prvním 

místě. Určitě by originalitě a humornosti reklam dokázali pomoci i hlavní aktéři kampaně Marek 

Taclík a Marie Doležalová. Oba hlavní protagonisté mají pro tento typ tvorby potřebné vlohy, což 

oba potvrdili několika komediálními rolemi.  Důležité a klíčové ovšem bude najít potřebnou 
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rovnováhou mezi originalitou, humorností a profesionálností. Stále se jedná o komunikační kampaň 

bankovní společnosti, které lidé s důvěrou svěřují svoje peníze a věří ji. Tato vhodně vyvážen rov-

nováha může být cestou k úspěchu. 

Dalším doporučením je větší investice do internetové reklamy, což je v dnešní době jedno z klí-

čových médií jak pro reklamu, tak pro samotný prodej produktů. Bankovní svět obecně se posouvá 

směrem k dDruháigitalizaci svých produktů a služeb a k tomu, aby si mohli klienti co nejvíce záleži-

tostí vyřídit z pohodlí domova a bez toho, aby museli absolvovat návštěvu pobočky. Vzhledem k vý-

sledkům dosahu kampaně se dostává internet v průměru pouze na 15 %, což rozhodně není takové 

procento, jaké má internet v potenciálu. Doporučení tedy spočívá v posílení internetové reklamy 

jak vizuály, bannery, tak spoty u videí. Reklama a kampaň samotná musí být co nejvíce vidět, aby si 

ji lidé dokázali v prvním okamžiku spojit se značkou jako takovou. Mimo jiné může internetová re-

klama přímo odkazovat k on-line prodeji, což je, jak je popsáno výše, jeden z trendů dnešního ban-

kovnictví. Posílení internetové reklamy tedy může nejen zvýšit povědomí o značce a změnit image 

v tom smyslu, který chce společnost komunikovat, ale také pozitivně podpořit objemy prodejů skrze 

digitální platformy. 

 

11.2  Vyhodnocení výzkumné otázky č. 2 

Vyhodnocení 

 

Druhá výzkumná otázka byla zaměřena na prodej produktů, které jsou určeny pro cílový seg-

ment komunikační kampaně Jindra a Jindra, tedy na segment „Mass“.  Z výzkumu je zřejmé, že 

v kampaňovém období vzrostly prodeje s předchozím stejném časově dlouhém období, ve kterém 

kampaň neprobíhala. Tento nárůst prodeje se týkal všech zkoumaných produktů – tedy jak běžné 

účtu Plus Konto, úvěrového produktu Půjčka na cokoli, tak investičního produktu Pravidelné inves-

tování. Důležité je ovšem zmínit, že tyto výsledky v porovnání s obdobím, kdy kampaň neprobíhala 

mohou být zkreslené, a to především tím, že se porovnává období po novém roce (leden, únor) 

s obdobím předvánočním (listopad, prosinec). Předvánoční období je v bankovnictví z pohledu pro-

dejů produktů známo jako období slabší. 

Zajímavějším a v praxi také používanějším srovnáním je tedy porovnání meziročních prodejů 

produktů, tzn. porovnání ve stejných časových obdobích jednotlivých roků. V tomto porovnání do-

šlo u produktů Plus Konta a Půjčky na cokoliv k poklesu prodejů. U Půjčky na cokoliv je zaznamenán 

propad jak v oblasti žádostí o úvěr, tak v oblasti celkového objemu poskytnutých úvěrů. Jediný pro-

dukt, který meziročně zaznamenal nárůst v oblasti prodejů je tak Pravidelné investování. Tento ná-

růst může být zapříčiněn dvěma faktory. Investice jako takové jsou v dnešní době stále oblíbenější 

a lidé se přestávají bát investovat a vydělávat tak své prostředky. Tento trend v oblasti bankovnictví 

tedy mohl zapříčinit meziroční nárůst v objemu investic. Druhým faktorem je signifikantně komuni-

kovaný benefit v rámci reklamní kampaně. Benefit v podobě získání bonusu 500 za pravidelné in-

vestování alespoň 1000 Kč po dobu jednoho kalendářního roku je poměrně silný a mohl tak také 

zapříčinit nárůst v oblasti prodeje produktu. 
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Doporučení: 

 

Doporučením v oblasti zlepšení prodeje produktů je větší komunikace benefitu jednotlivých pro-

duktů. Vzhledem k tomu, že u tří zkoumaných produktů došlo v kampaňovém období k meziroč-

nímu nárůstu pouze u jednoho z nich lze vyvodit, že kampaň neměla tak velký vliv na samotný pro-

dej. Například u Půjčky na cokoliv byl navíc propagován benefit, který byl měsíc po ukončení kam-

paně zrušen. Tento přístup tedy není stoprocentně konzistentní a promyšlený. Doporučením je tedy 

zaměření se na benefity produktů, které mohou být konkurenční výhodou a jsou jedním z hlavních 

ukazatelů produktu. U Půjčky na cokoliv to může být například to, že klient nemusí dokládat, na co 

úvěr potřebuje, možnost vrácení úroků při splacení do tří měsíců, nebo možnost sjednání on-line 

pro klienty ČSOB. Poslední benefit může také ukázat, jak společnost umí pracovat se svými klienty 

a může to tak být motivátor pro potenciální klienty, kteří ještě nejsou s ČSOB, a.s. propojeni.  

U prodeje produktu Plus Konta je samozřejmě složitější prezentovat takový benefit, který by se 

stal konkurenční výhodou, jelikož nabídka na českém bankovním trhu je v oblasti vedení účtů velmi 

podobná. Doporučením je tedy zůstat spíše u propagační strategie v oblasti toho produktu, který 

slouží více k tomu, aby prohluboval znalost značky a také k tomu, aby přilákal více tzv. skupinových 

klientů, tedy klientů, kteří mají u ČSOB skupiny uzavřeny alespoň dva nebo více produktů.  Dalším 

doporučením také může být přidání takových benefitů u produktu, které se stanou konkurenční 

výhodou nad konkurenty. V takovém případě je nutné na takový benefit zacílit a vhodným způso-

bem ho komunikovat. Plus Konto jako takové je také vhodným produktem pro zacílení na doplňkové 

služby a digitální aplikace jako je Smartbanking, aplikace Na nákupy, nebo například nová služba 

ČSOB Drobné.  

 

 

11.3  Vyhodnocení výzkumné otázky č. 3 

Vyhodnocení 

 

Třetí otázka se věnovala procesu tvorby kampaně jako takové a všemi kroky, co za takovou 

tvorbou stojí. Výzkumnou metodou byl polostrukturovaný rozhovor s marketingovou manažerkou 

společnosti ČSOB, a.s. Andreou Hubáčkovou, která ochotně poskytla vnitřní pohled na celou kam-

paň. V rámci rozhovoru zaznělo, že první nápad na novou komunikační kampaň se zrodil již v roce 

2017. Hlavními motivátorem byla jak již bylo zmíněno výše, snaha o změnu vnímání značky a image 

Československé obchodní banky. Právě povědomí a znalost značky je element, se kterým společnost 

nebyla spokojena v předchozí komunikační kampani a pro tuto kampaň to tak byla hlavní oblast, na 

kterou se tvůrci kampaně soustředili. Tento fakt určitě ovlivnil i výsledky výzkumné otázky č. 2, kde 

se výzkumem ukázalo, že kampaň neměla primární vliv a na obchodní výsledky produktů určených 

pro cílové skupiny. Záměr byl opravdu spíše pozvednout image společnosti a s tím souvisí i důraz 

na hlavním prvkem kampaně, kterými byl  výrazný prvek/symbol, kvůli kterému je komunikace roz-

poznatelná, zapamatovatelná a odlišitelná od ostatní konkurence.  

Dále marketingová manažerka v rozhovoru popisovala, jak vlastně kampaň takové velikosti 

vzniká. Není v síle interního marketingu zajistit kampaň od A až do Z, využívá tedy pomoci externích 
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reklamních agentur. Vybírání těchto agentur probíhá standardním procesem výběrového řízení. Ví-

tězné agentury následně pomáhají s kreativitou, briefem, debriefem, nebo například i s výběrem 

hlavních protagonistů komunikační kampaně. 

V rozhovoru byl výběr hlavních postav taktéž více rozveden. Hlavním prvkem, na základě kterých 

tvůrci kampaně rozhodovali o obsazení do hlavních rolí byl například pohled na postavy širokou 

veřejností, s čím si je veřejnost spojuje a zda tento názor koresponduje s hodnotami značky ČSOB, 

a.s. 

 

Doporučení 

 

 V otázce, co by se dalo zpětně vylepšit, zazněla odpověď týkající se nedostatečného načasování 

při tvorbě vizuálů komunikační kampaně. S tímto tématem souvisí i výsledek odpovědí respondentů 

v otázce č. 4, kdy většina z nich zná kampaň na základě TV spotů, ostatní média ovšem takový zásah 

nezaznamenala. Tento časový diskomfort tedy mohl zapříčinit i celkovou úspěšnost ostatních médií, 

které využívaly vizuály (např. billboardy). I vzhledem k časové náročnosti tvorby nových TV spotů 

(dle rozhovoru 3-5 měsíců) je třeba timing řídit precizně a je to určitě jedna z klíčových oblastí, která 

musí být v rámci kampaně zohledněna a mělo by se s ní pracovat. 

Zároveň lze považovat za velmi efektivní spolupráci s externími agenturami, které pomáhají jak 

s kreativitou, tak výběrem herců. Činnost těchto reklamních agentur přinášejí do organizace myš-

lení „out of the box“ a přinášejí jiný pohled na celý koncept komunikační kampaně, než který mohou 

mít interní zaměstnanci marketingu. Doporučením je tedy v těchto spolupracích s externími re-

klamními agenturami pokračovat. 

Posledním doporučením je pokračování v dějové lince hlavních hrdinů příběhu. Tento děj může 

pokračovat tak, jak se to děje v běžných životních situacích a příbězích. Děj může být obohacen 

narozením potomka dvou hlavních hrdinů, při kterém je možné propagovat opět jiné produkty s ji-

nými benefity, které opět pomáhají běžným lidem v životních situacích, které nastávají denně. Pro 

komunikační kampaň by tento prvek byl určitě příjemným oživením a pro tvůrce kampaně by ote-

víral nové možnost dějové linky. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo teoretické zhodnocení vlivu reklamy na lidskou psychiku a vnímání 

člověka a detailní vyhodnocení reklamní kampaně několika metodami. Na základě výsledku těchto 

analýz vznikl soubor vyhodnocení a doporučení.  

Teoretická část je plně rozdělena na dvě části. V první marketingové části se práce zaměřuje na 

marketingový mix, komunikaci, propagaci a reklamu jako takovou. Druhá část se věnuje teoretic-

kému popisu psychologie, vlivu reklamy na lidskou psychiku a faktory, které ovlivňují chování spo-

třebitele a motivují zákazníky ke koupi produktů. Poslední kapitola teoretické práce se zabývá té-

matikou firemní image, identitou a sílou značky. V tomto smyslu je opět popsán vztah mezi firemní 

image a psychologickou stránkou, konkrétně lidskými emocemi a vzájemným působením.  

Praktická část začíná stanovením výzkumných otázek, které zkoumají aspekty komunikační kam-

paně společnosti Československá obchodní banka, a.s. Následuje popis společnosti, ve které je vý-

zkum proveden společně s popisem marketingového oddělení, které primárně stálo za vznikem sa-

motné kampaně. V rámci následných výzkumných otázek bylo použito několik výzkumných metod, 

kterými bylo dotazníkové šetření, analýza prodejů produktů určených pro cílový segment zákazníků 

v procentuálním vyjádření a pohled do nitra společnosti zajišťuje polostrukturovaný rozhovor 

s marketingovou manažerkou ČSOB Andreou Hubáčkovou.  

Prokazatelnými výsledky z dotazníkového šetření je dokázáno, že kampaň měla velmi dobrý zá-

sah na respondenty, a tedy i na širokou veřejnost. Zásah kampaně se pohybuje okolo 50 % dotáza-

ných, což je velmi dobrý výsledek. Dá se ovšem předpokládat, že výsledek může být zkreslený a 

s přibývajícím počtem respondentů by se zásah komunikační kampaně snižoval.  Za velmi dobrý lze 

považovat i výsledek v oblasti změny názoru na společnost a její image. Ve všech zkoumaných seg-

mentech se tak stalo v průměru u čtvrtiny všech dotázaných. Lze tvrdit, že byl naplněn hlavní cíl 

kampaně – tedy ukázat, že společnost a její produkty jsou tu opravdu pro každého, a ne pouze pro 

středí a vyšší vrstvu, co se příjmových skupin týče.  

Výzkum dále ukázal, že kampaň neměla velký vliv na prodej produktů, které jsou určeny pro 

cílový segment komunikační kampaně. Prodeje v meziročním porovnání klesly, vzestup společnost 

zaznamenala pouze u produktu Pravidelné investování. Ačkoliv vzestup v oblasti prodejů nebyl 

hlavním cílem kampaně, určitě je zde do budoucna možnost pro zlepšení, a to především ve větším 

komunikování benefitů produktů.  

Dalším doporučením je rozšíření dějové linky komunikační kampaně a to událostí, která je 

v běžné životě jednou z nejradostnějších. Narození potomka hlavních hrdinů Jindry a Jindry by při-

neslo velké množství nových nápadů a možností propagovat další produkty ČSOB, které jsou určeny 

pro segment Mass. 

Závěrem by se dalo říci, že se společnosti ČSOB, a.s. komunikační kampaň Jindra a Jindra velmi 

podařila a má skvěle našlápnuto v jejím pokračování. Úspěšnost se vždy posuzuje podle splnění 

hlavního cíle kampaně, což se v tomto případě podařilo. Soubor doporučení může efektivitu kam-

paně posunout ještě na vyšší úroveň, ovšem vždy záleží na rozhodnutí společnosti, co je pro ni 

v rámci kampaně klíčové. Dlouhodobost kampaně umožňuje tvůrcům v průběhu času měnit kon-

cepty a hlavní cíle jednotlivých vizuálů, TV spotů, což je další nesporná výhoda. Společnost ČSOB, 
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a.s. se touto kampaní vydala správným směrem a pouze to podtrhuje profesionálnost a zápal za-

městnanců celé společnosti. Je ovšem velmi důležité neuspokojit se s úspěchem kampaně a neu-

stále pracovat na jejím zlepšováním a obohacování. 
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