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Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na oblast psychologie reklamy a jejího využití pro 
podporu image společnosti. Teoretická část zasazuje reklamu do marketingového celku a 
věnuje se teoretickému popisu 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 polostrukturovaným rozhovorem. Na základě výsledku 
těchto analýz vznikl soubor doporučení. 

Výzkumné otázky:

• Jaký byl dosah reklamní kampaně a způsobila kampaň změnu názoru široké veřejnosti ve 
vnímání značky ČSOB, a.s.?

• Vzrostly na základě spuštění reklamní kampaně prodeje produktů, které jsou určeny pro 
cílový segment kampaně?

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

Závěr: Společnosti ČSOB, a.s. se 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 kampaně 
posunout ještě na vyšší úroveň, Dlouhodobost kampaně umožňuje tvůrcům v průběhu času 
měnit koncepty a hlavní cíle jednotlivých vizuálů, TV spotů, apod. Společnost ČSOB, a.s. se touto 
kampaní vydala správným směrem a pouze to podtrhuje profesionálnost a zápal zaměstnanců 
celé společnosti. Je ovšem velmi důležité neuspokojit se s úspěchem kampaně a neustále 
pracovat na jejím zlepšováním a obohacování.
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