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1 Úvod 

Komunikace je už od nepaměti prostředek, díky němuž lidé dokázali vytvořit 

starověké civilizace nebo divy světa. Ani v dnešním světě počítačů a internetu neztratila  

na důležitosti a tvoří základ moderní společnosti. Má mnoho podob, což je spojeno 

s neustálým vývojem lidské populace. 

V současnosti je efektivní komunikace důležitým nástrojem, který je nejen  

pro ekonomické subjekty klíčem k úspěchu. Jako příklad můžeme uvést asijské firmy, 

které vystupují do popředí a dohánějí vše, co západní země budovaly celá desetiletí. Právě 

proto musí podniky zařadit do svých strategií efektivní fungující komunikaci zaměřenou  

na novou generaci zákazníků označovanou též jako Net Generation. 

Veškerá komunikace je spjata s používáním internetu, a proto firma, která dnes nemá 

webové stránky, jako by ani neexistovala. Nová generace zákazníků považuje nové 

technologie za nezbytnou součást svého života, a proto je důležité, aby k tomu podobně 

přistupovaly také firmy. 

Dnešní společnost můžeme považovat za velice vzdělanou, díky čemuž neustále 

narůstají její nároky na objem informací, jejich pravdivost, relevanci a způsoby přenosu. 

Právě informovanost veřejnosti prošla za posledních sto let obrovským vývojem. 

Není divu, že oblíbená fráze mediálních odborníků říká, že průměrný člověk v 18. 

století se za život dozvěděl tolik informací, jako obsahuje dnešní vydání nedělních Times.
1
 

Velké množství zpráv zároveň dává lidem možnost si z nich vybrat jen to, co je zajímá. 

Ostatně různé studie prokazují, že stále více lidí věří mediálnímu zpravodajství, které se 

logicky jeví jako nejlepší způsob informování veřejnosti. To má za následek rozvoj 

mediálních a PR agentur. 

 

Cílem diplomové práce je nalézt takové prostředky mediální komunikace, kterými by 

se firma dostala do povědomí veřejnosti. Při jejím vypracování bude použita analytická 

metoda, pomocí níž budou prozkoumány jednotlivé oblasti mediální komunikace. 

Následně bude představena firma, na které bude tato problematika aplikována. K dosažení 

stanoveného cíle bude použito měření návštěvnosti webových stránek, které bude 

základem při vyhodnocování jednotlivých použitých nástrojů mediální komunikace. 

V rámci práce byly stanoveny dvě hypotézy, jejichž pravdivost bude na základě 

získaných poznatků potvrzena nebo naopak vyvrácena. 

                                                
1 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 10. 
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Hypotéza 1: Využití nástrojů mediální komunikace bylo úspěšné.  

Hypotéza 2: Nástroje mediální komunikace nepřinesly okamžité ekonomické 

výsledky. 

 

Po úvodu následuje teoretická část práce, která přináší definici mediální komunikace 

a jejich jednotlivých nástrojů. Krátce budou zmíněny také počátky komunikace a médií 

obecně. Vzhledem k tomu, že mediální komunikace bývá někdy mylně označována 

termínem Public relations, je část kapitoly věnována i této oblasti, aby byl teoretický 

kontext ucelený. 

Samotná strategie mediální komunikace je velice rozsáhlým tématem, proto jsme se 

rozhodli vyčlenit zvláštní kapitolu věnující se představení analyzované firmy. Podíváme se 

na její předmět podnikání, vznik a vývoj, cílový trh, konkurenci a její dosavadní propagaci. 

Čtvrtá část práce se věnuje strategii mediální komunikace. Ukážeme si jednotlivé 

nástroje a jejich praktické využití v podmínkách konkrétní firmy. Stěžejní částí této 

kapitoly je zhodnocení použitých nástrojů. 

Shrnutí poznatků o použitých nástrojích předkládá závěrečná část, obsahující 

vyhodnocení jejich úspěšnosti v mediální kampani. 

V práci jsme využili literaturu dostupnou v Moravskoslezské vědecké knihovně 

v Ostravě, knihovně Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava a na webových serverech. Z autorů věnujících se této disciplíně jsme vybrali 

zejména Jana Tomandla nebo Vojtěcha Bednáře, kteří jsou odborníky v tomto oboru.  

Stěžejním zdrojem informací byly rovněž interní materiály firmy Tomáš Buroň – TB 

Computers.   
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2 Role mediální komunikace a public relations ve společnosti 

Mediální komunikace vychází z principů obecné komunikace a fungování médií. Než 

přistoupíme k vymezení termínů mediální komunikace a public relations, uvedeme několik 

poznámek ke komunikaci a k médiím obecně. 

 

2.1 Komunikace jako základní prvek médií 

Komunikace pochází z latinského communicare neboli spojovat. Jejím cílem je 

přenos nebo předávání informací a sdílení jejich významů mezi lidmi.
2
 

Termín informace chápeme v této souvislosti jako každý obsah procesu komunikace. 

Význam tohoto pojmu je tedy podstatně širší než je běžné v hovorové řeči. Informací je  

např. novinářská zpráva, referát, komentář, popis, ale též každé literární či výtvarné nebo 

hudební dílo. 

Komunikace je podstatným prvkem při vytváření sociálních vazeb a struktur, a tedy 

vždy hrála podstatnou roli v každém pojetí člověka, společnosti, politiky a filozofie. 

Společenskovědní obory dlouhou dobu pokládaly komunikaci za něco tak samozřejmého, 

že samotná věda o ní se postupně vytváří teprve ve 2. polovině 20. století a její koncepce 

není dosud zcela ustálená, protože právě komunikační a informační vědy patří 

k nejdynamičtěji se vyvíjejícím oblastem.
3
 

Pro společnost má význam vše, o čem lidé komunikují. Jakákoliv komunikace se 

vždy uskutečňuje za nějakým účelem.
4
 

 

Komunikace má obecně čtyři základní funkce: 

o informativní funkce – jak už sám název napovídá, tak má za cíl zprávu předat 

a případně doplnit  

o instruktážní funkce – tato druhá základní funkce má za cíl někoho něco naučit 

nebo ho navést 

o persvazivní funkce – tato funkce je typická pro dnešní média, má za cíl lidi 

přesvědčit, zmanipulovat nebo ovlivnit 

                                                
2 REGEC, Vojtěch. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 

 s. 14. 
3 MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 15. 
4 SUCHÁNEK, Petr. Analýza personální práce ve vybrané organizaci. Brno, 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. 
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o zábavní funkce – cílem je rozveselení sebe a také ostatních
5
 

Komunikace je termínem, který je používán v mnoha vědních oborech a většinou jde 

o předávání informací mezi komunikátorem tedy tím, kdo informaci sděluje, a 

komunikantem, tím kdo ji přijímá. Podstatou je umět jednotlivé zprávy a informace 

dekódovat čili převést je do řeči, které komunikant dokáže porozumět.
6
 

 

Proces komunikace se dá rozdělit na několik prvků, kterými jsou: 

o mluvčí neboli komunikátor, jehož úkolem je vyslat informaci, která v sobě 

nese obsah komunikace ve formě symbolických znaků jazyka, kterým aktéři 

rozumějí, 

o sdělení, které v sobě nese samotný obsah informace, 

o komunikační kanály slouží k přenosu obsahu informace a obecně vzato je to 

soubor technických, fyzikálních, organizačních a dalších podmínek, které 

umožňují uskutečnění komunikace, 

o příjemce neboli komunikant význam informace dekóduje a přijme.
7
 

Pokud projde informace všemi výše uvedenými fázemi, můžeme konstatovat, že 

příjemce obsahu sdělení porozuměl. Následný mechanismus můžeme označit jako  

o zpětná vazba, ve které se buď přijímá, nebo naopak vyvrací porozumění 

významu předané informace.
8
 

V průběhu komunikace informace jen nesdělujeme, ale také přijímáme, čteme a 

píšeme. Reagujeme podle toho, jak sdělení porozumíme. I pouhým mlčením můžeme 

sdělovat náš postoj k dané situaci.  

Pokud chceme porovnat naslouchání, čtení a psaní, můžeme jejich poměr uvést 

v procentech, přičemž naslouchání zaujímá 45 %, mluvení 30 %, čtení 16 % a psaní 9 % 

komunikace.
9
 

                                                
5 SUCHÁNEK, Petr. Analýza personální práce ve vybrané organizaci. Brno, 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. 
6 REGEC, Vojtěch. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 

 s. 14. 
7
 SUCHÁNEK, Petr. Analýza personální práce ve vybrané organizaci. Brno, 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. 
8 tamtéž 
9 REGEC, Vojtěch. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 

 s. 14. 
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Komunikaci můžeme také rozlišit podle počtu aktérů, na základě čehož rozlišujeme 

tyto její typy: 

o intrapersonální – jedinec na základě svých osobnostních rysů, vlastností a 

zkušeností interpretuje a vyhodnocuje informace. 

o interpersonální – u tohoto typu se jedná o komunikaci mezi dvěma jedinci 

nebo o komunikaci v malé skupině. 

o veřejná – samotné sdělení je předáváno široké veřejnosti nikoliv pouze 

jednotlivcům.
10

 

Jiné dělení umožňuje rozdělit komunikaci podle forem. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme: 

o komunikaci verbální – touto komunikací rozumíme dorozumívání se jedné, 

dvou a více osob pomocí slov. Jinými slovy rozumíme slovní komunikací 

výběr, kombinování a produkci jazykových znaků. 

o komunikaci neverbální - je podle většiny autorů považována za komunikaci 

beze slov. 
11

 

 

2.2 Komunikace a její vývoj 

Vývoj lidské civilizace je doprovázen vznikem nových způsobů komunikace.  

Na začátku byla mimoslovní komunikace s využitím gest a mimiky, následovalo ústní 

podání, obraz, písemný projev, tisk, rozhlas a na konci vývojového řetězce televize a 

internet.  

Celou tuto historii můžeme z časového hlediska rozdělit do několika epoch:
12

 

Epocha signálů a její komunikační postupy nacházíme také u zvířat. V této epoše 

narůstal význam hlasových signálů, které byly nezbytné pro komunikaci ve skupině 

rozptýlené při akci v prostřední, kde nebyl možný vizuální kontakt.
13

 

                                                
10 SUCHÁNEK, Petr. Analýza personální práce ve vybrané organizaci. Brno, 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie. 
11

 HOLČÁKOVÁ, Vendula. Rozvoj neverbální komunikace pomocí metod dramatické výchovy u dětí se  

sociálním znevýhodněním. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 

Katedra pedagogiky. 
12 MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 29. 
13 tamtéž 
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Epocha mluvení a jazyka byla poprvé doložena přibližně od období cca  

35 000 let př. n. l. Jednalo se o důležitý mezník, protože na základě tradice předávání řeči 

začalo fungovat lidské společenství.
14

 

Písmo vzniklo na několika místech současně přibližně v období 3 000 let př. n. l. 

Jeho původním účelem byla komunikace na dálku a z prvních písemných dochovaných 

záznamů je patrné, že se jednalo převážně o komerční korespondenci. Vznik písma 

umožnil uchování a zároveň předávání poznatků, které vedlo k rozvoji civilizace.
15

 

Epocha tisku je spojena s Gutenbergovým vynálezem knihtisku, který je datován 

někdy kolem roku 1450, byť princip tisku byl znám už mnohem dříve na Dálném 

Východě. Tisk s sebou přinesl výrazný pokles cen knih ve srovnání s rukopisy 

zhotovovanými ručně.
16

 

Epocha elektronické komunikace koresponduje s  rozšířením dalšího významného 

média, kterým byl ve druhém desetiletí 20. století rozhlas. Kromě rozhlasu pronikla 

k většině lidské populace také televize a v posledních letech i internet.
17

 

 

Výše uvedený stručný vývoj nepředstavuje sérii přechodů, ale ve skutečnosti přibírá 

další možnosti realizace stále stejného cíle, kterým je mezilidská komunikace. Žádná 

z uvedených typů komunikace nebyla vypuštěna, ikdyž se význam jejich jednotlivých 

forem a rozsah používání mění.
18

 

 

2.3 Média ve starověku a v současnosti 

Pokud bychom chtěli byť jenom stručně nastínit dějiny médií, obávám se, že by nám 

k tomu ani tato práce nestačila. Níže uvedené odstavce mají sloužit ke srovnání médií  

ve starověku a médií dneška. 

Původní význam tohoto slova tkví v latině litteras in medium proffere, což 

v překladu znamená ve veřejnou známost uvésti.  

Média jako prostředek komunikace prošla neskutečně rychlým vývojem v návaznosti  

na to, jak lidé toužili rychleji, barvitěji i přesněji sdělovat si různé informace.
19

 

                                                
14MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 29. 
15

 tamtéž 
16 tamtéž 
17 tamtéž 
18 tamtéž 
19 CÉZAR, Jan. I zázrak potřebuje reklamu. Brno: Computer Press, 2007. s. 32. 
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V médiích se v minulosti objevovaly výhružky, vyhlášení války nebo také básnická 

vyznání lásky. K těmto sdělením sloužila média až do počátku novověku, kdy si přibrala  

do svého pomyslného živnostenského listu také činnost reklamní. První inzerát se objevil 

v Anglii již v 17. století. Do té doby sloužila média výhradně jako informační nosiče.
20

 

Česká společnost se po roce 1989 o sobě dozvěděla krutou pravdu. Zjistila, že 

nepatří do klubu náročného diváka. Není divu, že Vladimír Železný je dodnes na pranýři  

za to, že jenom vyslyšel prosby diváků, kteří toužili po nekomplikovaném rozptýlení. 

Komerční stanice dodnes vidí diváka, který má pevně uzavřené své obzory a nijak je 

nehodlá rozšiřovat.
21

 

Po roce 1989 došlo ke vzniku ještě jednoho typu média, které u nás do této doby 

nebylo. Tímto médiem je bulvár neboli tabloid. Kdysi jeden americký tiskový magnát řekl: 

„Když čtete noviny a ani jednou si nad jejich stránkami nepovzdechnete: Ježíšikriste, pak 

jsou to špatný noviny.“
22

  

Bulvár se vyznačuje údernými a jednoduchými větami, skandalizujícími titulky, 

polonahými ženštinami. Nedělá mu žádný problém lehce se přesunout  

od národohospodářských a zahraničních témat k drbům a skandálům bohatých nebo 

známých osobností. Ano, přesně takto by se dal definovat bulvární tisk, který se stal 

nedílnou součástí mediálního trhu.
23

 

Od začátku nového tisíciletí klesá na celém světě význam tištěných deníků. Řada 

známých a tradičních zanikla a v budoucnu se očekává pokračování nastaveného trendu. 

Díky digitalizaci došlo k nárůstu televizních stanic, které vedou mezi sebou válku a 

přetahují se o pozornost diváků.
24

  

Pro dnešní společnost má největší význam internet. Stále jsou však odborníci, kteří 

odmítají jeho zařazení mezi hromadné sdělovací prostředky s poukazem na to, že má také 

celou řadu jiných možností a funkcí, které u klasických médií nenajdeme. V síti sítí 

najdeme jednak textové zpravodajství s videozpravodajstvím, televizní a rozhlasové 

vysílání s novými multimediálními a interaktivními formami. Vedle klasických tištěných 

médií vznikly na internetu nové zpravodajské portály. Televize se rozšířily o vysílání  

po internetu a rozhlasové stanice o online rádia.
25

 

                                                
20 CÉZAR, Jan. I zázrak potřebuje reklamu. Brno: Computer Press, 2007. s. 32. 
21 tamtéž 
22

 tamtéž 
23 tamtéž 
24 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 15. 
25 tamtéž 
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Internet dal lidem možnost podílet se na obsahu zpravodajství. Veřejnost může dávat 

redakcím prostřednictvím internetu tipy na články nebo reportáže, posílat vlastní fotografie 

a videa nebo debatovat v rámci diskuze pod jednotlivými články.
26

 

Moderní hromadné sdělovací prostředky dnes už rozhodně nejsou jenom 

prostředníkem, ale můžeme je považovat za instituci, přesněji technicko-organizační 

systém a novináři jsou v tomto pojetí velice často jeho přímou součástí. Tento moderní 

systém informaci pouze nepředává, nýbrž ji vytváří a mnohdy přetváří.
27

 

Mediální mapa se proměňuje. Sledovanost českých televizí klesla meziročně o 16 %. 

Některé deníky zaznamenávají desetiletá minima v prodaném nákladu. Za posledních  

18 měsíců vzrostl průměrný čas strávený na internetu o 42 %. Internet je již technicky 

schopen plně nahradit veškeré ostatní mediatypy. Populace v České republice zatím stále 

dává přednost televizi před internetem. Čas, který stráví lidé sledováním televize, se 

pohybuje kolem 3 hodin denně. Surfováním na internetu stráví průměrně hodinu a půl.
28

  

 

Nyní se dostaneme k tématu, který je pro tuto práci klíčovým a tím je samotný pojem 

mediální komunikace. 

 

2.4 Mediální komunikace 

Mediální komunikace, někdy též označovaná jako media relations, patří  

mezi poměrně mladé pojmy. Dříve se pro tento výraz používal spíše termín press relations 

neboli vztahy s tiskem. Vzhledem k tomu, že dnešní média už nemůžeme zredukovat 

pouze na tisk, je využíváno výstižnějšího a vhodnějšího termínu media relations neboli 

vztahy s médii.
29

 

Media relations je zároveň jednou z nejvýznamnějších součástí public relations  

(viz podkapitola 2.6). Jejich vzájemné vazby znázorňuje následující schéma (viz Obr. 2.1). 

Právě pomocí médií je možné účinně oslovit téměř jakoukoliv cílovou skupinu – 

zákazníky, vládu, konkurenci nebo třeba zaměstnance.  

  

                                                
26 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 15. 
27 MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 65. 
28 HORÁKOVÁ, Iveta. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2008. s. 158. 
29 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 15. 
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Obr. 2.1 Media relations jako součást public relations a marketingové komunikace 

 

Marketingová 

komunikace

Public

relations
Media relations

 

Zdroj: TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. 2011. s. 34 

 

Media relations jsou postaveny na principu dlouhodobých, důvěryhodných a dobře 

promyšlených vztahů se zástupci médií. Jejich výsledkem je pozitivní publicita, do které je 

možné zařadit zmínky o určité organizaci, jejích cílech, myšlenkách, představitelích nebo 

produktech organizace v médiích.
30

 

Mnohé z vás může napadnout otázka, proč je nutné usilovat o publicitu v redakční 

části médií, když dnes si může inzerát zaplatit a zařadit ho do inzertní části téměř každý. 

Odpověď je prostá. Informace, kterou veřejnosti předkládá novinář má určitý punc 

důvěryhodnosti a objektivity. Přece by nepsali něco, co není pravda. A pokud už to napsali, 

určitě k tomu měli dobré důvody. Principem novinářské práce je ověřovat si informace 

z více zdrojů, doplnit je citacemi respektovaných odborníků a předložit čtenáři takový 

článek, aby si mohl utvořit svůj názor. Novinář se musí nejdříve sám přesvědčit o tom, že 

zpráva, kterou mu firma poskytla, je dostatečně zajímavá a pro čtenáře přínosná. Redakční 

zprávy v důvěryhodném médiu, které zmiňují aktivity firmy ve vhodném kontextu, byť jen 

na několika řádcích, mají pro vytváření dobrého jména firmy velkou hodnotu.
31

 

 

2.4.1 Základní kroky pro navázání komunikace s médii 

Aktivní komunikace s médii je základním kamenem při budování pozitivního vztahu 

mezi firmou a novináři. Abychom získali pozornost médií, je nutné vždy nejprve začít  

                                                
30 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 62. 
31 HORÁKOVÁ, Iveta. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2008. s. 148. 
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od analýzy situace. Z tohoto důvodu je nutné si stanovit, čeho chceme mediální 

komunikací docílit a koho hodláme oslovit.  

Cíle můžeme rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Ke krátkodobým patří například 

představení nového výrobku nebo služby, k dlouhodobým komunikace značky  

před veřejností.
32

 

Druhým zásadním faktem je dobře zvolené publikum. Pokud oslovujeme publikum 

skrze novináře, musíme si uvědomit, kdo jsou jejich novináři, které máme v úmyslu 

oslovit. Média, na které máme v plánu zapůsobit, by měla korespondovat s publikem,  

na něž míříme. Z toho důvodu je vhodné si ho rozdělit dle určitých kritérií, kterými může 

být věk, příjmová skupina, odbornost, pohlaví, zájem o určitý obor atd.
33

 

Na našem mediálním trhu se nachází široké spektrum mediálních produktů  

od periodik, rozhlasových a televizních stanic až po weby. Každý z nich jasně definuje své 

publikum, proto není problém porovnat tyto produkty s naší cílovou skupinou.  

Prvním krokem k úspěšné komunikaci s novináři je vytvoření si seznamu periodik, 

které jsou v souladu s naší zvolenou cílovou skupinou. V takovém seznamu by se měla 

objevit periodika, která jsou bezprostředně určena pro naše publikum. Dále média, která 

bezprostředně neoslovují námi zvolené publikum, ale svými parametry jsou mu blízká.  

A konečně také tzv. média okrajová, která nejsou s naší cílovou skupinou totožná, ale 

v zásadě je pro nás důležité být s nimi v kontaktu.
34

 

Dle některých publikací je rovněž vhodné vytvořit si seznam médií, se kterými při 

naši mediální komunikaci rozhodně nechceme přijít do styku. Souhrnně je nazýváme 

toxická. Toxická z toho důvodu, že by nebylo příliš vhodné, aby se například zmínky  

o naší firmě objevovaly v takovémto typu média.  

Jako názornou ukázku některých toxických médií si uvedeme tituly, které můžeme 

do této kategorie zařadit: 

o téměř všechny bulvární noviny 

o pornografické tituly 

o tituly určené pro úzkou skupinu čtenářů 

o tituly s tématikou nevhodnou pro náš postoj či produkt (například o našem 

herním automatu se nebudeme zmiňovat v Katolickém týdeníku) 

                                                
32 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 62. 
33 tamtéž 
34 tamtéž 
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o a pochopitelně tituly určené publiku, které primárně nechceme oslovit
35

 

Obecně bychom měli s touto skupinou médií komunikovat co možná nejméně, 

nejlépe vůbec. Na druhou stranu nemůžeme zabránit jejich redaktorům v přístupu 

k informacím, které jsme poskytli veřejně k dispozici. Pokud se stane, že nás některé 

médium z této kategorie osloví, je vhodné jim slušnou formou sdělit, že s nimi 

nekomunikujeme a případně poukázat na vyjádření, která jsou veřejně k dispozici.
36

 

 

V následující podkapitole bychom si ukázali několik důležitých přístupů, které 

můžeme při komunikaci s jednotlivými typy médii využít. 

 

2.4.2 Základní přístupy ke komunikaci s médii 

Jak již bylo řečeno v některých z předešlých řádků, kontaktu s médií se jednoznačně 

nikdo z nás nevyhne. Z tohoto důvodu je nutné si hned určit, jakým způsobem se hodláme 

k médiím chovat a v jakém vztahu s nimi chceme být. Najdou se i takové organizace, které 

jsou vůči médiím zcela uzavřené a média ze zásady ignorují. Dnešní doba naštěstí směřuje 

spíše k otevřenosti, komunikaci a vzájemné spolupráci. U organizací, které se  

před pozornosti médií schovávají raději v ulitě, dochází k tomu, že jsou v očích novinářů 

daleko podezřelejší a svým postojem dochází k opaku, než kterého chtěli původně 

dosáhnout, tedy k pozornosti médií.
37

 

Z novinářské praxe můžeme rozlišit hned několik přístupů firem k media relations: 

o Aktivní – firmy preferující tento přístup samy usilují o pozornost médií, 

pravidelně s nimi komunikují a nabízejí jim témata. Mezi nimi dochází tedy 

k vybudování dlouhodobě a hlavně oboustranně výhodného vztahu s novináři. 

Tento vybudovaný vztah je výhodný i pro komunikaci v době krize, která je 

potom samozřejmě mnohem snazší. 

o Pasivní – firma nemá žádnou vlastní strategii mediální komunikace a sama  

od sebe se na média neobrací. Čeká do chvíle, kdy se média ozvou sama a 

teprve potom se jim snaží vyjít vstříc. Ze zásady se novináři obvykle sami 

ozvou až v okamžiku, kdy se na scéně objeví nějaký problém. Zástupce 

mediálně pasivní organizace se v případě krize ocitá v úzkých z důvodu, že 

                                                
35 BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 62. 
36 BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 45 
37 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 44. 
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nezná mediální mapu, neumí správně komunikovat, a to jednoduše proto, že 

nemá žádnou průpravu. 

o Nepřátelský – najdeme rovněž takové firmy, které se zásadně vyhýbají 

jakékoliv komunikaci s médii. Samy je nevyhledávají a rovněž ignorují veškeré 

žádosti o informace a vyjádření, nemají k dispozici žádnou osobu kompetentní  

pro komunikaci s tiskem a veškeré novinářské dotazy jsou směrovány  

na neoblomné sekretářky. Tato strategie je jednak dlouhodobě neudržitelná, ale 

také velmi nevýhodná. V případě krizové komunikace nemůže organizace 

čekat, že jí média poskytnou svůj komunikační kanál.
38

 

 

2.4.3 Tiskový mluvčí a jeho význam ve firmě 

Každá větší organizace potřebuje při kontaktu s médii svého tiskového mluvčího.  

U malých firem zajišťuje komunikaci s tiskem obvykle pracovník, který tuto funkci 

zastává vedle svých běžných pracovních povinností. U velkých firem bývá samozřejmostí 

celé tiskové oddělení, které má na starosti kromě komunikace s tiskem také další 

povinnosti v oblasti PR, marketingu nebo interní komunikace.
39

 

Tiskový mluvčí je klíčovou postavou pro udržování kontaktu s novináři, zároveň je 

připraven reagovat kdykoliv na jejich dotazy a žádosti a také provádí aktivní strategii 

media relations. Tiskový mluvčí má na starosti celkovou mediální prezentaci firmy  

na veřejnosti a zároveň monitoruje výsledky. Mluvčí firmy se musí mít vždy na pozoru, 

z důvodu neustálého drobnohledu nejen ze strany managementu firmy, ale také samotných 

médií.
40

 

Pro firmu je rovněž výhodné, pokud tiskový mluvčí má určitou zkušenost s prací 

v médiích. Dokáže totiž lépe pochopit potřeby novinářů. Praxe ukazuje, že pro výkon této 

profese jsou nejdůležitější dvě věci, a to umět dobře mluvit a také dobře psát. Některé 

organizace se mylně domnívají, že dnes stačí před kamery postavit hezky vypadající 

osobnost, která přednese několik otřepaných frází. Úkolem mluvčího je nejen dobře 

vypadat, ale hlavně dobře rozumět potřebám jednotlivých médií, dobře znát firemní 

organizaci, její strategii, náplň činnosti i každodenní záležitosti.
41

 

                                                
38 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 44. 
39 tamtéž 
40 tamtéž 
41 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 46. 
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Každá organizace stojí o to, aby její tiskový mluvčí vykonával svou práci co nejlépe. 

Z toho důvodu je nutné, aby mu firma zajistila podmínky, pro jeho práci nezbytné. K těm 

nejdůležitějším patří neustálý přístup k informacím, trvalý přístup k vrcholovému 

managementu, volnější pracovní dobu pro častější práci v terénu, respekt vedení i 

odborných pracovníků organizace a také kvalitní informační technologie.
42

 

Na následujícím schématu (viz Obr. 2.2) si ukážeme, jakou roli sehrává tiskový 

mluvčí v komunikaci mezi managementem a veřejností. 

 

Obr. 2.2 Postavení tiskového mluvčího jako prostředníka v komunikaci mezi 

managementem společnosti a veřejností 

 

Management

organizace

Public relations

Tiskový mluvčí

(media relations)

Média

Veřejnost

 

Zdroj: TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. 2011. s. 50 

 

2.5 Nástroje mediální komunikace 

Každá odborná literatura pracuje s pojmem mediální komunikace odlišně.  

V některých se slučují pojmy marketingová a mediální komunikace pod jeden termín,  

v jiných zase k oběma problematikám přistupují rozdílně.  

                                                
42 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 46. 
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V naší práci budeme oba termíny považovat jako kompatibilní, a proto si v této 

kapitole rozebereme jednotlivé nástroje mediální komunikace, které některá literatura 

udává též jako marketingové. Protože těchto nástrojů existuje opravdu velká řada, vybrali 

jsme si tři hlavní, se kterými také budeme pracovat ve čtvrté kapitole, kde se zaměříme  

na jejich praktické využití. V této kapitole si shrneme teoretické poznatky o tiskové zprávě, 

reklamě a sociálních sítích. 

 

2.5.1 Tisková zpráva 

Tiskovou zprávu můžeme bezesporu zařadit mezi základní prostředky  

pro komunikaci s médii, které umožňují ekonomickým subjektům zveřejňovat nejrůznější 

informace. Jejím prostřednictvím může firma upozorňovat redakci na novinky, které může 

posléze novinář zpracovat v některém ze svých článků. Tisková zpráva má sloužit 

redaktorům jako základní informační východisko firmy k určité problematice, která bude 

následně zpracována na stránkách novin či časopisů.
43

 

Hlavní výhoda tkví v tom, že tisková zpráva dává prakticky komukoliv možnost 

obrátit se na média a pokusit se ucházet o pozornost novinářů. Vydání tiskové zprávy je 

zdarma, pokud tedy nepočítáme čas a úsilí, potřebné pro její zpracování. V dnešní 

počítačové době už stačí odeslat tiskovou zprávu pomocí emailu, což umožňuje snadno, 

rychle a cíleně oslovit předem určenou skupinu adresátů v různých typech médií, městech 

nebo dokonce zemích.
44

 

Redakce celostátního deníku je denně doslova zavalena stovkami tiskových zpráv  

od nejrůznějších institucí s rozličným obsahem. Není divu, že mnohdy osud tiskových 

zpráv končí v koši ještě před tím, než si je novináři vůbec přečtou. Jejich zájem o samotný 

obsah tiskové zprávy závisí na tom, jak dobře bude daná organizace budovat vztahy 

s jednotlivými novináři, a jaké si u nich uděláte jméno. Přestože si firma s novináři 

vybudovala dobré vztahy a panuje mezi nimi vzájemná spolupráce a důvěra, ještě stále to 

neznamená, že má organizace vyhráno. Pokud má mít tisková zpráva aspoň světýlko 

naděje na uveřejnění, musí být především perfektně propracovaná po takříkajíc řemeslné 

stránce. Pro tvorbu tiskových zpráv platí některé zásady, které by v oblasti media relations 

                                                
43 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 63. 
44 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 75. 
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měly být základním stavebním kamenem. O jaké zásady se jedná, si podrobněji ukážeme 

v následujících odstavcích.
45

 

 

Zásady tvorby tiskových zpráv 

Nejen tiskové zprávy, ale obecně všechny tiskové prostředky pro média, musí být 

zpracovány naprosto profesionálně. Měli by je vytvářet lidé, kteří mají zkušenosti s psaním 

a přípravou informací tohoto typu. Bývají jimi nejčastěji bývalí novináři, specializované 

agentury, externisté nebo odborníci na propagaci. Kvalitní tiskovou zprávu už může 

vytvořit také laik, který by měl dodržet všechny profesní požadavky, kterými jsou zejména 

výborná znalost mateřského jazyka, žurnalistických žánrů a stylistiky.
46

 

 

Předmět tiskových zpráv 

Je velice důležité, jaké téma chceme v rámci tiskové zprávy zveřejnit. Obecně 

předmětem by měly být zejména novinky, důležité změny, výročí, dosažené úspěchy apod. 

Vždy by se mělo jednat o originální informace, kterými novináře zaujmete.  

 

V podstatě existují tři hlavní druhy tiskový zpráv:
47

 

o zprávy, které informují o nějaké události (event release) jsou nejčastějším 

druhem tiskové zprávy. Bývá v nich popsáno, co jste udělali nebo naopak 

neudělali nebo co se chystáte udělat a proč.
48

 

o zprávy, jež reagují na určitou událost (reaction release), které mají za cíl 

dostat do médií pohled organizace na určitou věc nebo problém. Ve většině 

případů se jedná o názor na ekologické katastrofy, korupční skandály, 

společenskou problematiku nebo nejrůznější politická témata. Zpráva obsahuje 

relevantní vyjádření zástupce firmy k danému tématu.
49

 

o zprávy, které informují o zveřejnění určitého materiálu (study release). 

Tyto tiskové zprávy má za cíl upozornit na zveřejnění nějaké vědecké studie, 

spotřebitelských testů, knihy, filmu atd. Vždy je nutné připravit jen ty 

                                                
45

 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 63. 
46 tamtéž 
47 tamtéž 
48 tamtéž 
49 tamtéž 
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nejdůležitější informace, protože novináři obvykle nemají čas na to, aby 

pročítali celou studii nebo knihu.
50

 

Protože o tiskových zprávách by se toho dalo napsat opravdu mnoho, bude poslední 

část k tomuto tématu věnována jejich formátu a náležitostem. 

 

Formát a náležitosti tiskové zprávy 

Každá novinová zpráva musí splňovat základní kritéria, kterými jsou odpovědi  

na otázky, co, kdo, kdy, kde případně jak a proč. Profesionální tisková zpráva musí mít 

odpovídající formu. Je tištěna na firemním hlavičkovém papíře, na kterém jsou uvedeny 

veškeré adresní a další údaje organizace včetně kontaktní osoby. Délka tiskové zprávy by 

neměla přesáhnout dvě strany formátu A4. Ideálně by se text měl vejít na jednu stranu 

nebo by měl obsahovat cca 350 slov.
51

 

Text zprávy je dobré členit do odstavců, z nichž každá myšlenka nebo téma by mělo 

mít odstavec vlastní. Každá tisková zpráva musí obsahovat označení, aby bylo novináři 

ihned jasné, o co se jedná.  

Pokud není v záhlaví uvedena hlavička firmy, musí být nejlépe na konci textu 

uveřejněn odesílatel.  

Samozřejmostí je rovněž uvedení data zveřejnění tiskové zprávy. Této informaci se 

obvykle věnuje samostatný řádek před textem nebo je oddělena odrážkou od prvního řádku 

textu. 

Podobně jako je tomu u novinové zprávy, tak i u té tiskové je nutné uvést místo 

jejího zveřejnění. To bychom měli vždy uvést na začátek prvního řádku textu. 

Alfou a omegou jakéhokoliv článku nebo zprávy je titulek. Ve většině případů právě 

titulky jsou tím, co prodává a ne jinak je tomu také u tiskové zprávy. Titulek umisťujeme 

vždy před samotný text sdělení. 

Další důležitou částí, kterou by měla každá tisková zpráva obsahovat, je perex neboli 

první odstavec zprávy. Je v něm shrnuta celá zpráva a obecně se doporučuje ho v textu 

zvýraznit.  První odstavec se považuje za nejdůležitější část, protože právě ta rozhoduje 

 o tom, zda bude zpráva čtena dále nebo rovnou poputuje do koše. Po perexu přichází 

samotný text sdělení, u jehož tvorby musíme dbát zejména na spisovnou češtinu.
52

 

                                                
50 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 63. 
51 tamtéž 
52 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 66. 
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Na následujícím schématu (viz Obr. 2.3) si ukážeme strukturu, jak by měla tisková 

zpráva vypadat. Typická tisková zpráva by měla být především jednoduchá a přehledná. 

Její autor by měl začínat od nejdůležitějších informací a postupně sdělení rozšiřovat  

o méně podstatné detaily. Tomuto způsobu psaní se říká obrácená pyramida neboli 

(inverted pyramid).
53

 

 

Obr. 2.3 Schéma obrácené pyramidy 

Nejdůležitější informace a odpovědi na základní novinářské otázky:

CO? KDO? KDY? KDE? JAK? PROČ?

Rozšiřující informace - vyjádření aktérů

Souvislosti a kontext

Zbytné podrobnosti

 

Zdroj: TOMANDL, JAN. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a 

neziskovém sektoru. 2011. s. 86 

 

Ve většině případů bývá v závěru tiskové zprávy uvedena poznámka pro redaktory. 

V ní můžete sdělit doplňkové informace o společnosti nebo předmětu její činnosti. Tuto 

poznámku je vhodné uvádět vždy, pokud firma není příliš známá, čímž novináři usnadníte 

práci. 

V případě, že jsou k tiskové zprávě také doplňující fotografie nebo technické údaje, 

vždy je vhodné je uvést v příloze emailu.
54

 

 

                                                
53 TOMANDL, Jan. Jak účinně oslovit média: media relations v podnikání, správě, kultuře a neziskovém 

sektoru. Brno: Computer Press, 2011. s. 86. 
54 POSPÍŠIL, Jan. Jak na média. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. s. 66. 
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2.5.2 Reklama 

Počátky reklamy 

Samotný pojem reklama pochází z latinského reclamare neboli znovu křičet nebo 

znovu prodat. 
55

 

Naopak zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. definuje reklamu jako oznámení, 

předvedení či jinou prezentaci šířenou zejména komunikačními médii, mající za cíl 

podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výroby, 

k pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 

poskytování služeb propagaci ochranné známky, pokud to není stanoveno jinak.
56

 

Reklama provází lidstvo od chvíle, kdy se objevily počátky obchodu. Ještě  

před začátkem letopočtu se začala projevovat snaha nabízet na trhu určité výrobky nebo 

služby. Za nejstarší inzerát je považován papyrus, starý více než 3 000 let, který je uchován 

v Britském muzeu. Jeho obsahem je požadavek na vrácení uprchlého otroka.
57

 

V době antiky to byl právě lidský hlas, který byl nejlepším prostředkem propagace, 

též z důvodu existence tzv. vyvolávačů. V této době začalo využívání různých vlastností 

zboží k upoutání pozornosti kupujících. Bylo realizované buď přímo před dílnami na ulici, 

na trzích nebo jiných podobných místech, kde byla velká koncentrace obyvatelstva.  

Reklamními prostředky této doby byly vývěsní štítky sloužící k znázornění symbolů 

různých řemesel. Staří Řekové vyrývali do kamene divadelní oznámení a v Římě se 

později začaly objevovat první malované nápisy, které zvaly návštěvníky do arény.
58

 

Vztah tisku a propagace se prohloubil v 15. století, tedy těsně poté, co Johannes 

Gutenberg objevil knihtisk na evropském území. Rok 1473 je spjat s objevem první tištěné 

reklamy v Evropě. Rozšiřování inzerátů bylo realizováno nejprve formou letáků nikoliv 

novin. Mezi první osoby, které si začaly uvědomovat možnosti propagace svých děl 

v tisku, byli sami tiskaři a knihkupci.
59

 

 

Reklama v současnosti 

Reklama se stává terčem kritiky osob, kteří doposud nepochopili její poslání. Vidí ji 

jako zcela zbytečnou, rušící je při poslechu rádií, při čtení novin nebo sledování televize. 

Bohužel lidé si neuvědomují, že bez reklam by neexistovala soukromá média, která tento 

                                                
55 KOBIELA, Roman. Reklama 200 tipů, které musíte znát. Brno: Computer Press, 2009. s. 8. 
56

 STUCHLÍK, Jaroslav. Reklama a public relations. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011.  

s. 152. 
57 KOBIELA, Roman. Reklama 200 tipů, které musíte znát. Brno: Computer Press, 2009. s. 8. 
58 tamtéž 
59 tamtéž 
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druh propagace živí. Na mediální scéně by zbylo místo pouze po státní sdělovací 

prostředky. Výzkumy ve vyspělých státech včetně České republiky ukazují, že občané 

chápou poslání reklamy jako součást svého života, potřeb a práv. 
60

 

K základním úkolům reklamy patří informovat, přesvědčovat a prodávat. Zároveň 

modifikuje přístup člověka k danému výrobku či službě. Spotřebitelé jsou v dnešním světě 

vystaveni obrovskému množství informací, které na ně útočí ze všech stran. Reklama je jen 

jeden z elementů, se kterými se musí spotřebitelé každodenně vypořádat.
61

 

 

Volba reklamního média 

Při přípravě reklamní kampaně je nejprve nutné vybrat odpovídající média, která 

jsou součástí mediálního mixu. Vybíráme je tak, aby optimálním způsobem oslovila 

zvolené cílové skupiny, přenášela informace, a zároveň dokázala v člověku vyvolat emoce. 

Ve fázi rozhodování, o použitých médiích, postupujeme obvykle ve dvou krocích: 

1. stanovíme typy médií v rámci mediálního mixu 

2. stanovíme jejich optimální kombinaci 

Podobně jako v  životě, jednotlivé typy médií mají své silné a naopak slabé stránky, 

které musíme při plánování zohlednit. K nejčastěji využívaným médiím patří tisk, rozhlas, 

televize, venkovní reklama a internet. V následujících řádcích se s jednotlivými pro a proti 

seznámíme blíže.
62

 

 

Tisková média 

Do této kategorie řadíme především noviny a časopisy a neperiodické publikace jako 

katalogy, ročenky a firemní publikace. 

Výhodou reklamy v novinách je hlavně její vědomý nákup a určení pro široké 

publikum. Dále nabízí rovněž přizpůsobení inzerátů jednotlivým vydáním a jejich 

regionálním mutacím. Jedním z důležitých kladů je také samotná důvěryhodnost média. 

K nevýhodám patří úzké zaměření na určité segmenty, přeplněnost inzercí, kvalita 

reprodukce, cenové znevýhodnění nepravidelných inzerentů a rychlé stárnutí výtisků 

novin. 

                                                
60 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2010. s. 20. 
61 tamtéž 
62 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2010. s. 37. 
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Výhodou reklamního sdělení v časopisech je hlavně možnost zasažení specifických 

cílových skupin, vyšší kvalita reprodukce a delší životnost a pravidelnost. 

Nevýhodou je delší doba realizace reklamy, přeplněnost, celoplošnost a delší doba 

nutná na vybudování čtenářské obce.
63

 

 

Rozhlas 

Výhodou rozhlasové reklamy je možnost vysoké segmentace, cenová dostupnost  

ve srovnání s jinými médii, rychlost a osobní forma oslovení. 

Hlavní nevýhodou je, že rozhlas bývá mnohými brán jako médium v pozadí neboli 

že lidé se u jeho poslechu zabývají také jinou činnosti a nevěnují příliš velkou pozornost 

předávané informaci. K dalším patří roztříštěnost informací nebo přeplněnost.
64

 

 

Televize 

Televize je brána jako médium, které působí na více smyslů zároveň. Má masový 

dosah i selektivitu a je benevolentní v časovém plánování. 

K jejím nevýhodám řadíme zejména vysoké náklady, možnost přepínání jednotlivých 

kanálů, omezené informace a rovněž přeplněnost.
65

 

 

Venkovní reklama 

Venkovní reklama nabízí pestrost forem, novátorské tvůrčí příležitosti, široký zásah 

a vysokou úroveň frekvencí zásahu, velký počet míst a geografickou flexibilitu. 

V rámci tohoto typu můžeme použít jen omezené množství informací. Čas určený 

k realizaci je poměrně dlouhý a v nabídce je pouze omezená dostupnost forem venkovní 

reklamy.
66

 

 

Internet 

Výhodou reklamy na internetu je hlavně jeho rychlost, kapacita sítě, cena a je 

považován za interaktivní médium.  

K nevýhodám řadíme velké množství informací, selektivitu a technická omezení. 

                                                
63 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2010. s. 38. 
64 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2010. s. 41. 
65 tamtéž 
66 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2010. s. 42. 
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Při tvorbě internetové reklamy je důležitá znalost grafiky a programátorské práce. 

Tyto dvě činnosti jsou nezbytné k tomu, abychom u spotřebitele vyvolali zájem o další 

informace.
67

 

 

Nyní přistoupíme k dalšímu nástroji mediální komunikace, kterým jsou dnes velice 

populární sociální sítě, a pokusíme se přiblížit jejich fungování. 

 

2.5.3 Sociální sítě 

V sociální síti dochází ke vzájemnému ovlivňování a obohacování celé skupiny. 

Každý jedinec se už narozením stává členem jisté sociální skupiny. Skupinová příslušnost 

jej provází po celý život, což se projevuje v jeho citech, chování a myšlení. V důsledku 

toho, že člověk nežije sám, ale vždy je závislý na jiných osobách, dochází k formování 

jeho psychiky a života obecně.
68

   

Sociální sítě jsou poměrně novým typem webových aplikací. Vznikly v prvním 

desetiletí 21. století a navázaly na různé diskusní servery, online fotogalerie, weblogy, 

úložiště pro soubory, servery, na kterých se daly hodnotit fotografie a řada dalších.  

Tvůrci těchto služeb si časem všimli, že uživatelé nemají zájem jen publikovat 

obsah, ale chtějí se zapojit do komunikace mezi sebou. Tyto nové požadavky původní 

komunikační a publikační služby příliš nesplňovaly. Blogy, o kterých se před pár lety 

hovořilo, jako o budoucnosti globální žurnalistiky, se ukázaly jako složité na ovládání a 

hlavně od svých autorů vyžadovaly talent a trpělivost. Postupně se začaly objevovat 

služby, které nebyly založené ani tak na obsahu, ale spíše na vztazích mezi uživateli 

navzájem.  

 

Sociální sítě jsou založeny na tom, že: 

o jejich obsah je vytvářen samotnými uživateli, 

o základním stavebním kamenem jsou vztahy mezi uživateli, jejich komentáře, 

odkazy a hodnocení, 

o provozovatelé serveru do provozu zasahují jen minimálně.
69

 

                                                
67 VYSEKALOVÁ, Jitka. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2010. s. 43. 
68 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. s. 126. 
69 BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2011. s. 9. 



22 

 

Sociální sítě disponují vlastností, kterou se značně odlišují od všech ostatních služeb. 

Tato vlastnost spočívá v tom, že identita uživatelů sociálních sítí je totožná s jejich 

identitou skutečnou. 

Sociální sítě se staly bezesporu nejoblíbenější aplikací nového tisíciletí. Za tuto 

poměrně krátkou dobu se jich vyvinula celá řada. Postupem času se však jedna z nich 

vyprofilovala a je v jejich čele. Touto sítí je komunikační systém Facebook.
70

 

 

Facebook 

Facebook je se svými více než 600 miliony registrovaných uživatelů největší a 

nejúspěšnější sociální sítí světa. Jeho zakladatelem je bývalý student Harvardu, Mark 

Zuckerberg. Ten ve druhém ročníku vytvořil s pomocí ukradených fotek stránku 

www.facemash.com, která umožnila hodnocení studentek z okolních kolejí. Za první čtyři 

hodiny provozu přilákal Facemash 450 návštěvníků. Stránka se velice rychle rozšířila i  

na stránky okolních kampusů, ale netrvalo dlouho a byla stažena vedením univerzity. 

Zuckerberg to však nevzdal a v lednu roku 2004 začal programovat a 4. února téhož roku 

spustil stránky pod názvem „Thefacebook“, který byl později změněn na „Facebook“. 

Členství v síti bylo zpočátku omezeno pouze na studenty Harvardu, ale následně byl 

Facebook v roce 2006 otevřen široké veřejnosti.
71

   

V současné době je k dispozici ve více než sedmdesáti jazykových mutacích.  

Za poměrně krátkou dobu se stal univerzální komunikační aplikací. Pro jeho velikost ho 

používá celá řada tradičních médií, aby komunikovala se svým publikem. Mimoto je dnes 

již neopominutelnou platformou pro propagaci a veřejnou komunikaci. Využívají ho firmy, 

instituce, neziskové organice, celebrity, prostě téměř kdokoliv. Není divu, že prezentace se 

stává čím dál větší nutností a nezbytností.
72

 

Facebook v sobě kombinuje celou řadu nejrůznějších komunikačních prostředků jako 

sdílení textových zpráv, tzv. stavy nebo „statusy“ ostatních uživatelů, sdílení odkazů a 

multimediálního obsahu. Jeho uživatelé si rovněž mohou posílat soukromé zprávy, 

využívat speciální aplikace a dokonce komunikovat v reálném čase pomocí aplikace, která 

funguje na principu instant messagingu. Výhodou Facebooku je také to, že je zacílen  

na všechny uživatele internetu.
73
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Možnosti prezentace na Facebooku 

Možností, jak komunikovat a jak se prezentovat, existuje na Facebooku celá řada. 

Mezi základní prostředky řadíme profily, skupiny, stránky a aplikace. Pro účely této práce 

si blíže přiblížíme jen jeden z nich a tím bude stránka. 

Stránky slouží k tomu, aby se mohly firmy a organizace na nich prezentovat. 

Důvodem, proč založit stránku, je snaha prezentovat se, sdělovat své informace nebo 

nabízet službu či produkt. Stránka není vytvořena k tomu, aby měla mnoho administrátorů. 

Jejím jádrem je sám provozovatel a ostatní jsou vůči němu v podřízené pozici.
74

 

 

Propagace obsahu na Facebooku 

Pro naše potřeby klíčovou možnost komunikace jsme si přiblížili a nyní se 

dostáváme k tématu samotné propagace obsahu. Aby se uživatelé dozvěděli o tom, že 

existuje stránka či skupina, je třeba být aktivní. Základem úspěšné a udržitelné propagace 

obsahu je virální lineární šíření povědomí o něm mezi cílovou skupinou uživatelů. Pokud 

chceme, aby byl obsah v rozumné míře populární, a aby si získával pozornost stále dalších 

a dalších lidí, je potřeba, aby se mezi nimi pomalu, ale trvale šířil prostřednictvím word of 

mouth. K tomu nám slouží celá řada nástrojů.  

 

K těm nejzákladnějším patří: 

o podpora a moderování diskuse a sdílení obsahů, 

o placená reklama, 

o vytváření a udržování partnerství s jinými subjekty, barterová propagace v jejich 

rámci, 

o aktivní podpora uživatelů a motivace k šíření obsahů v rámci aplikací. 

Mezi těmito nástroji neexistuje jasný favorit, který by byl řešením univerzální 

propagace. Obecně platí, že fungují všechny a optimální je nalézt jejich vhodnou 

kombinaci.
75

 

Alfou a omegou v procesu propagace na Facebooku je, že musíme propagovat 

dlouhodobě. Jednorázová reklamní nebo komunikační kampaň může přinést okamžité 

výsledky, ale ty budou mít pouze krátkodobé trvání. Pokud má sociální síť sloužit jako 
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užitečný komunikační kanál, musíme ji využívat trvale. To ovšem nutně neznamená větší 

finanční investice, ale nutnost investovat čas. 

Základem pro úspěšnou propagaci obsahu je zejména podpora a moderování diskuse 

a sdílení obsahů. Svůj obsah, tedy stránku, musíme neustále nabízet uživatelům 

prostřednictvím podpory jejich vzájemné komunikace. Pokud budou naši fanoušci obsah 

komentovat, hodnotit a sdílet svým virtuálním kontaktům, bude se stránka zobrazovat 

velkému počtu uživatelů, kteří jej ještě neměli možnost vidět. 

Firma, která se na Facebooku prezentuje, nesmí nikdy mlčet. Musí být v neustálém 

kontaktu se svými fanoušky. Musí odpovídat na jejich dotazy a motivovat je  

ke komunikaci, svým fanouškům dávat najevo, že jí záleží na jejich názoru. Tato 

komunikace musí být řízena neboli moderována.
76

 

Placená reklama má oproti jiným reklamám na internetu určité výhody. Jednou 

z nich je přesnost zacílení. Sociální reklamy umožňují zaměření na konkrétní publikum, 

tržní výklenek s větší přesností, než v jakékoliv jiné tržní síti. Z profilů uživatelů je možné 

vyčíst mnoho věcí, proto je možné pro cílení reklamy vybírat z řady demografických údajů 

jako místo, pohlaví, věk, vzdělání nebo stav. Dále můžeme zacílit na konkrétní klíčová 

slova relevantní k jejich zájmům, aktivitám, pracovním pozicím nebo k tématům skupin – 

televizní seriály, knihy, filmy, sporty, hudba atd. Ve srovnání s jinými reklamními 

platformami typu PPC se zde necílí na vyhledávací dotazy. Reklamy na Facebooku jsou 

tak řazeny někam mezi vyhledávací a obsahovou síť v PPC systémech.
77

 

Obecně neexistuje žádný univerzální návod, díky kterému bychom měli zaručený 

úspěch v šíření obsahu na Facebooku. Obecně platí, že když někdo přijde se zcela novou 

koncepcí, má větší pravděpodobnost úspěchu. Na Facebooku platí zásada, že kopírování 

dříve úspěšných koncepcí, nemusí vždy přinést pozitivní efekt. Úspěšné kampaně se rychle 

okoukají a uživatelé jsou již vůči nim imunní.
78

 

 

Ve výše uvedených nástrojích mediální komunikace jsme se pokusili nastínit jejich 

fungování a význam. Následující řádky budeme věnovat oblasti, která realizuje 

komunikaci s médii jinými metodami. Tato oblast je známá pod pojmem public relations 

neboli vztahy s veřejností. 
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2.6 Public relations 

Obor public relations (dále též PR) je, jak jsme si ukázali na některém z předešlých 

schémat (viz Obr. 2.1), nedílnou složkou marketingové komunikace a současně uměním, 

jak chápat, vytvářet a ovlivňovat veřejné mínění. PR jsou sociálně komunikační aktivitou. 

Jejím prostřednictvím působí organizace na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet 

a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění a 

důvěru. Public relations organizace se také uplatňují jako nástroj svého managementu.
79

 

Jejich nástrojem jsou zpravidla hromadné sdělovací prostředky. Nejen v obchodním 

světě představují média způsob, jak účinně předávat informace o zboží nebo službách 

veřejnosti. V dnešní době existuje daleko více možností díky rozvoji nových technologií a 

rozšiřování informačních kanálů.
80

  

Správná volba strategie PR by měla zahrnovat mimo jiné prvky psychologie, měla by 

vycházet z reálných ekonomických a politických podmínek v daném regionu. Její 

realizátoři by měli být zkušenými odborníky s dávkou kreativního myšlení, všeobecným 

přehledem a důkladnou znalostí médií. 

Cílem PR není veřejnost ovládat, a manipulovat s ní, ale má pomáhat osobám a 

organizacím komunikovat s veřejností způsobem, aby byly příznivě vnímány a zvyšovala 

se jejich prestiž.
81

 

Obecně je public relations oborem mnoha tváří. Jsou oborem kritizovaným, 

zatracovaným, kontroverzním, potřebným a stále se vyvíjejícím. Jeden ze zakladatelů PR 

Edwards Bernays krátce před svou smrtí skepticky poznamenal: „Fráze public relations je 

dnes veřejnou doménou a kdokoliv ji může použít pro cokoliv. Slova mají dnes stabilitu a 

vytrvalost mýdlových bublin.“
82

 

 

2.6.1 Počátky public relations 

Historické kořeny public relations sahají do doby panování  

Alexandra Velikého (356-323 př. n. l.), který je považován za vladaře, významně 

používajícího PR techniky. Mezi ně patřily například propagandistické zprávy zasílané 

makedonskému dvoru. V jeho službách působil historik, který měl za úkol budovat královu 
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image včetně prohlášení typu, že jde o syna Diova a nejvyššího boha své doby. Někteří 

vládcové a panovníci kráčejí v jeho šlépějích dodnes.
83

 

Praktiky public relations jsou staré jako celá lidská komunikace. Už ve starém Řecku 

a Římě byla autorita vlád prosazována běžnými technikami, jako osobní komunikace, 

projevy, umění, literatura, události, vystoupení, publicita a celá řada dalších nástrojů. 

Původní olympijské hry využívaly při popularizaci a šíření slávy olympijských 

vítězů praktiky podobné těm dnešním. Řekové obohatili obor public relations zejména  

o rétoriku a řečnické umění. K významným římským řečníkům patřil i sám císař Julius 

Ceasar, který vynikal svými knihami. Ty byly jakýmisi komentáři dění a měly podpořit 

reputaci a utvářet císařův image zejména v době, kdy se na delší dobu vzdálil z Říma.
84

  

Na praktiky public relations nezanevřela ani světská sféra. Římský král Maxmilián I. 

použil jako jeden z prvních noviny k ovlivňování veřejného mínění, v krátké době  

po vynalezení knihtisku. Druhým nám velice známým vladařem byl Rudolf II., který zase 

naopak využíval propagační nástroje jako letáky, mince, medaile a novinové zprávy  

o tureckých ukrutnostech. Organizoval rovněž festivaly a symbolické události.
85

 

Za skutečnou kolébku novodobých PR je třeba považovat USA. První skutečné 

použití výrazu „public relations“ je přisuzováno americkému prezidentovi Thomasu 

Jeffersonovi, který byl autorem Prohlášení o nezávislosti z roku 1776. Už v této době byl 

pojem „public relations“ chápán jako způsob, jak vycházet s veřejností.
86

 

Kolem dvacátých let minulého století se začaly formovat první teoretické poznatky, 

z nichž postupně vznikala teorie a tříbilo se chápání problematiky public relations.  

Za prvního teoretika PR se považuje Edward L. Bernays, který tuto problematiku přednáše l 

na univerzitě. Vykonal velké dílo pro přijetí metod public relations ve vědeckém světě a 

byl také úspěšným podnikatelem v public relations v předválečných USA. Příkladem velké 

a úspěšné akce PR byla např. oslava padesáti let pracovní aktivity T. A. Edisona roku 

1929. Kampaň byla úspěšně realizována ve prospěch firmy General Electric.
87

 

 

Této podkapitole bychom mohli věnovat desítky stran, ale protože dějiny nejsou 

hlavním tématem této práce, snažili jsme se jen naznačit některé klíčové momenty a 
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dokázat, že public relations není zase tak nový pojem, jak se někteří dnes stále ještě mylně 

domnívají. V následující části se podíváme na nové trendy v oblasti PR. 

 

2.6.2 Trendy nového tisíciletí v public relations 

Přelom tisíciletí významně ovlivnil zadavatele komunikací, ale také celé odvětví 

komunikačního průmyslu. Tato nová epocha s sebou přinesla doposud neznámé pojmy 

jako ICQ, Skype, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn a mnoho dalších.
88

 

Rozvoj internetu a digitálních technologií přispěl k tomu, že masová média jsou 

nahrazována médii, která jsou řízena spotřebitelem nebo určitou veřejností. Nové 

technologie přinesly také to, že se trh masových médií rozpouští do nepřeberného počtu 

komunikačních kanálů.
89

 

Velké reklamní a PR agentury se již dnes musí výrazně proměňovat a definovat 

důvody ke své existenci. K těm hlavním patří schopnost zajistit přidanou hodnotu a 

dokázat, že mezi tím, co značky klientů potřebují a co agentury mohou nabídnout, existuje 

jen tenká hranice. Zadavatelé dnes hojně využívají vlastní webové stránky a další digitální 

nástroje, aby shromáždili potřebné informace o spotřebiteli a své cílové skupině. Tradiční 

tištěné PR materiály jsou dnes již nahrazovány jejich elektronickými variantami šířenými 

prostřednictvím online služeb.
90

 

Jedním z příkladů, jak vhodně využít nová média a uspořádat je do ucelené kampaně, 

se stala prezidentská kampaň v USA, která proběhla v roce 2008. Obama se stal prvním 

prezidentským kandidátem na světě, který byl v rámci marketingové komunikace pojímán 

jako výsadní spotřebitelská značka. Jeho kampaň měla všechny znaky souvislé, navazující 

a promyšlené marketingové strategie a ve srovnání s jinými osvědčenými firmami měla 

ještě něco navrch. Obama dokázal vytvořit takovou sociální komunikační síť a nástroje, 

které lidem umožnily snadnou komunikaci a zapojení. Teprve on byl tím, kdo z internetu 

udělal stěžejní pilíř celé své kampaně. Velmi významným nástrojem, bylo čtyřminutové 

hudební video „Yes We Can“, které se stalo nejpopulárnějším a zároveň nejúspěšnějším 

kouskem politické reklamní kampaně.
91

 

Ve světovém měřítku dosáhly PR svého vrcholu v posledních desetiletích a trvale 

získávají na intenzitě. Uplatňují se téměř ve všech oblastech života společnosti, zejména 
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pak v ekonomice a státním a veřejném sektoru. Důkazem toho jsou také příjmy největších 

pěti set evropských poradenských firem. PR přesahují v současnosti více než půl miliardy 

eur.  

Ve vyspělých státech světa se public relations staly už dávno etablovanou činností a 

jejich význam stále roste. Rozvoj PR je i v českých poměrech jednoznačně pozitivní a PR 

aktivity se u nás segmentují podobně jako v hospodářsky vyspělých zemích.
92

 

 

2.6.3 Nástroje public relations 

Následující text bude věnován několika poznámkám k vybraným taktickým 

komunikačním nástrojům využívaných v oblasti public relations. Kdybychom chtěli zmínit 

veškeré nástroje, tato podkapitola by nám k tomu nestačila. Zvolíme proto pouze ty z nich, 

které jsou používány nejčastěji. Jedním ze základních nástrojů je tisková zpráva, kterou 

jsme již podrobněji rozebrali v problematice mediální komunikace, proto ji v této pasáži 

vynecháme. 

 

Newsletters, web, firemní časopisy, brožury, výroční zprávy  

Všechny tyto nástroje bývají označeny jako tzv. kontrolovaná média, u kterých má 

firma obsah sdělení a doručení zprávy plně pod kontrolou. 

Newsletters představují firemní zprávy určené pro zaměstnance, partnery a vybrané 

účastníky procesu. Najdeme v nich prezentace veškerých událostí souvisejících s danou 

společností a jejími aktivitami. Jejich častá elektronická podoba představuje dnes 

významnou úsporu nákladů, zaručuje větší flexibilitu, aktuálnost a rychlou zpětnou 

vazbu.
93

 

Dnes už takřka nepostradatelným nástrojem v PR působení organizací je web.  

Je jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů, nástrojem průzkumu a zpětné vazby. 

Klíčovou roli zde sehrává také Google, který patří k největším internetovým 

vyhledávačům.
94

 

Firemní časopis je poněkud nákladnou záležitostí, proto si ho mohou dovolit pouze 

větší a úspěšnější společnosti. Časopisem se nám organizace snaží ukázat své dominantní 
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postavení a svým obsahem pojednává o firemní strategii. Má interní a externí zaměření a 

obvykle se šíří adresně prostřednictvím výběrového mailing listu.
95

 

Brožury, letáky a prospekty plní nejrozmanitější funkce od podpory prodeje až  

po prestižní PR podporu image. Jejich periodicita je nárazová dle potřeb a pro specifické 

účely a zaměřují se na větší počet adresátů a cílových skupin, které nejsou adresně 

vymezeny.
96

 

Výroční zprávu řadíme k významným informačním a reprezentačním nástrojům 

prestižního rázu, která je určena převážně akcionářům, partnerům, vládním institucím, 

finančním orgánům a analytikům. Pro tento typ publikací existují také nejrůznější soutěže,  

ve kterých jsou výroční zprávy hodnoceny, klasifikovány a odměňovány. Jde o prestižní 

aktivitu zaměřenou na podporu image organizace.
97

 

 

Weblog a webcasting 

Blog neboli weblog je webová aplikace mající formu aktualizovaného zápisníku 

nebo komentáře obsahující příspěvky editora na jedné webové stránce. Může být tvorbou 

jednoho autora nebo do něj mohou vstupovat další přispěvatelé, názorové skupiny nebo 

širší komunity. Formáty blogů jsou různé. Může se jednat o souvislé texty a někdy jít třeba  

o pouhou výměnu názorů k webodkazům. Jednotlivé příspěvky obsahují označení data a 

času, bývají archivovány a opatřeny URL adresou. 

Mezi tzv. blogery dnes patří už nejen amatéři, ale také profesionální novináři, kteří 

prostřednictvím blogu vyjadřují své názory, postoje a kritiku. Celá řada PR pracovníků 

prostřednictvím tohoto nástroje prosazuje nezávislým způsobem zájmy svých klientů. 

Zpráva putuje k veřejnosti přímo bez zprostředkovatele v roli médií. 
98

 

Řada firem a organizací v poslední době zjišťuje, že s pomocí blogů mohou oživit 

nejen komunikaci uvnitř firmy, ale i vztahy s okolním světem. Firemní blogy se zabývají 

obecně vším, co se týká firmy. Slouží k publikování textových materiálů k výrobkům, ale 

také ke zveřejňování novinek a nejrůznějších oznámení.
99

 

V případě webcastingu se jedná o umístění online informací na internet a 

kontinuální audio video komunikace. Slouží k přenosu živých událostí, tiskových 
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konferencí, pro prezentování nových produktů. Nabízí je novinářům a také široké 

veřejnosti v reálném čase.
100

 

 

Tisková konference  

Tisková konference je setkáním zástupců společnosti s médii. Jedná se o jakési 

mediální vyvrcholení našeho snažení, a proto není možné tuto akci podcenit, ale naopak ji 

pečlivě a pozorně připravit. Je nutné zvážit výběr informací, které chceme prezentovat, cíl, 

který má tisková konference naplnit, případná rizika a problematické okruhy. Veškerá 

sdělení, která médiím prezentujeme, musíme říkat zásadně spatra, abychom vzbudili dojem 

profesionálů, kteří o firmě vědí úplně všechno. Úkolem tiskového odboru je zjistit veškerá 

média zabývající se danou problematikou včetně konkrétních jmen redaktorů píšících  

o daném odvětví.
101

 

Vystoupení na konferenci musí korespondovat se složením novinářů. Doporučená 

délka se pohybuje v rozmezí patnácti až dvaceti minut. Při této události se nepřipouští 

vztek, špatná nálada a už vůbec ne neochota odpovědět na otázky novinářů. S přípravou 

konference souvisí také spousta úkolů, ke kterým patří výběr místa, data a hodiny, 

rozeslání pozvánek s programem a důvodem konání spolu se jmény zúčastněných. Dále je 

nutné zajistit tištěný materiál, vizuály pro projekci a aranžmá sálu, které se odvíjí od druhu 

akce.
102

 

 

Události a pseudoudálosti 

Jakákoliv událost je vždy příležitostí k výraznému zviditelnění společnosti. Jejím 

úkolem je přitáhnout pozornost médií a navazovat vztahy s nejrůznějšími druhy veřejnosti. 

Samotný obsah se vytváří podle povahy akce a cílových skupin, které chceme oslovit.  

Události mají krátkodobý, impulzní, taktický charakter, i když některé  

tzv. bombastické a atraktivní akce zůstanou v podvědomí veřejnosti delší dobu.  

U některých typů akcí se obsah a důvod pro událost poněkud vytrácí. Působí spíše 

jako trik sloužící k pouhému přilákání pozornosti médií. Jestli se jedná o událost či 

pseudoudálost rozhodují způsobem mediálního pokrytí v konečném důsledku samy 

média.
103
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Tisková složka – press kit 

Veškeré tiskové a prezentační materiály předávané na tiskových konferencích by 

měly klást důraz na atraktivnost, rozmanitost informací a neměly by novináře zbytečně 

zahlcovat. 

Obsahem tiskových složek bývají základní press release a informace o zásadních, 

atraktivních rozvojových momentech, zajímavostech a faktech o organizaci nebo události. 

Součástí složky jsou rovněž fotografie s popiskami, biografie řečníků a audiovizuální 

podklady. 

Press kit by měl obsahovat průvodní dopis, který by měl být opatřen osobním 

oslovením a popisem obsahu složky.
104

 

 

Pojem media relations a public relations nejsou totožné, i přes to, že si to mnozí 

myslí a mylně tyto dva pojmy zaměňují.  

Public relations je umění a věda o propojení a komunikaci se všemi cílovými 

skupinami veřejnosti, se kterými může daná organizace vybudovat vztah.  

Do těchto cílových skupin můžeme zařadit zaměstnance, zákazníky, investory, vládu, 

dodavatele, obce, prodejce nebo všeobecnou veřejnost. 

Media relations bývají považovány za složku Public relations, jak jsme si ukázali  

na schématu (viz Obr. 2.1) v první podkapitole. Media relations jsou založeny na vzájemné 

spolupráci s novináři a reportéry všech typů médií. Jejich cílem je oslovovat novináře 

s novinkami a zajímavými informacemi a vybudovat si vzájemně prospěšné vztahy.  

 

Poslední část této kapitoly bychom věnovali nejúspěšnějším mediálním kampaním 

loňského roku. Mediální kampaně byly hodnoceny v rámci soutěže, jejímž pořadatelem 

byla společnost FLEMA. V roce 2013 šlo už o 8. ročník soutěže FLEMA Media Awards. 

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií, které se dělily na průřezové a podle 

mediatypu.  

Hodnocení jednotlivých kampaní prováděla soutěžní porota složená z předních 

českých a slovenských odborníků z řad agentur, médií a zadavatelů. Jejich hodnocení 

probíhalo celkem ve dvou kolech a zaměřovalo se primárně na kvalitu a inovativnost 

mediálního nápadu, jeho realizaci a přínos. 

                                                
104 KOPECKÝ, Ladislav. Public relations – dějiny, teorie, praxe. Praha: Grada, 2013. s. 167. 
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V prvním kole hodnotilo dohromady 103 porotců jednotlivě prostřednictvím webové 

aplikace. Počet získaných bodů rozhodl, které kampaně postoupily do dalšího kola. 

V druhém kole určila porota, ve složení 25 porotců, vítěze jednotlivých kategorií.
105

 

 

Vítězem Nejlepší malé kampaně byla Milka. Kampaň proběhla v únoru loňského 

roku, trvala dva týdny a byla zaměřena na všechny zamilované lidi, kteří si svou lásku 

tradičně vyznávají na Valentýna. 

V nejvíce frekventovaných obchodních centrech umístila firma nepřehlédnutelné 

fialové stěny. Jejich prostřednictvím mohli lidé svou lásku vyjádřit. Lidé využívali hojně 

Facebook k vytváření cover fot a sdílení svých zážitků.  

Na Milka stěnách bylo spočítáno více než 5 000 odkazů a na Facebooku vytvořeno  

133 tisíc infografických alb lásky. Valentýnská kampaň přispěla k rekordnímu nárůstu 

prodeje o 29 %.
106

 

Vítězem Nejlepší kampaně se stala FIDORKA. Tato mediální kampaň byla 

založena na překvapení a rošťárnách, které započaly na apríla. První rošťárnou bylo zrnění, 

které se objevilo v průběhu televizního vysílání na stanici Prima. Na Novinkách lidé šíleli 

ze zprávy, že už Fidorka nebude kulatá, ale hranatá a na lidi, kteří si dali v Tescu tuto 

čokoládovou dobrotu do košíku, Fidorka osobně promluvila z regálu. Tyto lumpárny 

zafungovaly a prodeje se od konce roku 2012 zvýšily o 24 %.
107

 

V kategorii Nejlepší využití TV se na prvním místě umístila COCA-COLA. 

Společnosti se podařilo propojit značku se známou pěveckou show Super Star.  

Na oficiálních stránkách soutěže vznikla záložka „FANzone“, na které webové kamery 

přenášely v přímém přenosu záběry ze zákulisí. Záložka si vybudovala silnou základnu 

s více než 130 tisíci návštěvníky, kteří se do ní pravidelně vraceli v průběhu jednotlivých 

soutěžních kol.
108

 

Na prvním místě v kategorii Nejlepší využití digitálních médií se umístil 

BUDWEISER BUDVAR NEALKO. Kampaň běžela v prosinci roku 2012 na třetím 

největším českém vyhledávači centrum.cz. Byla zacílena na překlepy, které mohou být 

způsobeny alkoholem, při psaní do internetových vyhledávačů. Když se v políčku  

pro vyhledávání objevil překlep, upozornili uživatele, že „Po nealko Budvaru se písmenka 

                                                
105 FLE media awards: kampaně, které obsahují skvělé mediální nápady, zasluhují ocenění. Praha: 

Fairbrother Lenz Eley, [2006]-. s. 5. 
106FLE media awards: kampaně, které obsahují skvělé mediální nápady, zasluhují ocenění. Praha: Fairbrother 

Lenz Eley, [2006]-. s. 5. 
107 tamtéž 
108 tamtéž 
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nepletou.“ Jednalo se o vůbec první případ, kdy se vzkaz zobrazoval mimo výsledky 

vyhledávání, což přimělo uživatele vnímat sdělení jako nekomerční vtip a podpořilo zájem 

veřejnosti. Kampaň dokázala, že i s minimálním rozpočtem jde tvořit zázraky. Zvýšila se 

průměrná návštěvnost webového vyhledávače centrum.cz a zobrazení sdělení u překlepu se 

objevilo minimálně 900 tisíc krát.
109

 

Kategorii Nejlepší využití tisku vyhrála společnost JÄGERMAISTER. Ta využila 

prohibice vyhlášené tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem z důvodu 

metanolové aféry. Ve chvíli, kdy byla prohibice zrušena, umístila firma na falešné titulní 

strany MF Dnes a Lidových novin titulek „Kein Hegermeister *Už ani kapku prohibice“. 

Využila šikovně jména ministra Hegera, protože Heger znamená v němčině téměř to 

stejné jako Jäger. Druhá strana ujišťovala spotřebitele o prokázané kvalitě a důvěryhodném 

německém původu alkoholu.
110

 

  

                                                
109 FLE media awards: kampaně, které obsahují skvělé mediální nápady, zasluhují ocenění. Praha: 

Fairbrother Lenz Eley, [2006]-. s. 19. 
110 FLE media awards: kampaně, které obsahují skvělé mediální nápady, zasluhují ocenění. Praha: 

Fairbrother Lenz Eley, [2006]-. s. 19. 
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3 Představení firmy, její vznik a vývoj 

Tato práce se ve své praktické části zabývá strategií mediální komunikace  

na příkladu firmy Tomáš Buroň – TB Computers. Je tedy vhodné si tuto firmu krátce 

představit.  

V následujících podkapitolách se zaměříme na charakteristiku firmy a jejího 

produktu, shrneme historii a její následný vývoj, zmíníme konkurenci, cílový trh a 

charakterizujeme její propagaci. 

 

3.1 Představení firmy a jejího produktu 

Tomáš Buroň – TB Computers je firma zabývající se servisem a službami v oblasti 

výpočetní techniky. Firma funguje pod obchodní značkou Tomáš Buroň a byla 

registrována dne 17. 8. 2009 u Magistrátu města Ostravy. V témže roce byly vytvořeny 

webové stránky firmy www.tbcomputers.cz.     

 

Obr. 3.1 Logo firmy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní data firmy. 2014. 

 

Podnikatel Tomáš Buroň poskytuje svým zákazníkům kompletní služby v oblasti 

výpočetní techniky a elektronického zabezpečení. Zároveň se snaží, aby zákazníci 

odcházeli s určitou přidanou hodnotou ve formě kvality služeb a individuálního a férového 

přístupu k nim.   

Samotný servis probíhal do roku 2013 v místě bydliště Tomáše Buroně na adrese 

Výškovická 84 v Ostravě. Od loňského roku se z původní adresy stalo už pouze sběrné 

místo, ke kterému přibylo ještě další umístěné na ulici Poděbradova 61A v centru Ostravy. 

Hlavní servisní činnost se přesunula na podzim loňského roku na ulici Sušilova 986/3 

v Ostravě. 

Hlavním produktem firmy Tomáš Buroň – TB Computers je servis počítačů a 

notebooků a také správa sítě a serverů. Nabízí zejména opravy a pravidelné servisní 

file:///C:/Users/Miška/Downloads/www.tbcomputers.cz
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prohlídky počítačů a notebooků, zálohu a obnovu dat, odvirování počítačů a optimalizaci 

výkonu, čištění a pravidelné prohlídky, správu serverů, výstavbu a správu počítačových sítí 

a konfiguraci v oblasti síťových prvků.  

Jelikož si každý člověk pod výše uvedenými pojmy představí něco jiného, je nasnadě 

upřesnit, co rozumí firma pod jednotlivými typy služeb: 

o Opravy a servisní prohlídky počítačů a notebooků se dělí do dvou základních 

skupin, kterými jsou opravy hardware a software. U oprav hardwaru se 

nejčastěji jedná o diagnostiku poškozených součástí a jejich následnou výměnu. 

Ve většině případů se jedná o kompletní výměnu vadné součástky za novou tak, 

aby to bylo pro zákazníky finančně výhodnější. Opravy softwaru začínají 

diagnostikou problému a následuje instalace a reinstalace operačních systémů, 

optimalizace výkonu, instalace programů, konfigurace a oprava systémových 

chyb. 

o Záloha dat se dá zpravidla rozdělit do dvou základních skupin, kterými jsou 

soukromí uživatelé nebo firmy. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že běžní 

uživatelé mají ve srovnání s firmami daleko méně dat. Využívají volně dostupná 

úložiště, která poskytují společnosti formou internetové služby, a to buď 

zdarma, nebo za měsíční paušál dle velikosti dat. Firmy řeší zálohování svých 

dat formou soukromých úložišť, která se vyznačují vysokými pořizovacími 

náklady souvisejícími s jejich nákupem. Jejich cena se odvíjí od toho, jak velké 

úložiště firma požaduje, nejčastěji se však jedná o částku v řádech tisícikorun. 

Výhodou ale je, že měsíční paušál už nemusí platit nikomu. Firemní úložiště 

mají také mnohem větší datovou kapacitu.  

o Obnova dat se obvykle řeší po hardwarové nebo softwarové chybě nebo  

po chybě samotného uživatele. K nejčastěji obnovovaným médiím patří pevný 

disk, paměťová karta do fotoaparátu, flash disk a CD/DVD média. 

o Odvirování počítačů souvisí se stále rostoucím počtem počítačových virů a 

počtem uživatelů připojených k síti internet. Právě na internetu se vyskytuje 

jejich největší počet a dají se rozdělit do mnoha skupin. K těm nejběžnějším 

patří například trojské koně
111

, červi
112

 nebo boot viry
113

.  

                                                
111 Trojský kůň na rozdíl od jiných virů není schopen sebe-replikace a infekce souborů. Nejčastěji vystupuje 

pod spustitelným souborem typu exe, který neobsahuje nic jiného než samotné tělo trojského koně.  
112 Pojmem červ byl původně označen tzv. Morrisův červ, který v roce 1989 dokázal zahltit značnou část 

tehdejší sítě. Šíření červa je postaveno na zneužívání konkrétních bezpečnostních děr operačního systému.  
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o Čištění a pravidelné prohlídky je nejlépe opakovat v pravidelních servisních 

intervalech alespoň jednou ročně. Tato služba závisí na prašnosti prostředí,  

ve kterém se počítač, notebook nebo server nachází.  

o Správa serveru je nezbytnou součástí každé rozsáhlejší sítě.  Z důvodu, že  

na firemním serveru jsou uložena všechna důležitá data jako účetní programy, 

emaily nebo uživatelská data je nezbytné přikládat této službě zásadní význam. 

V případě, že by firma nerealizovala správu serveru, mohlo by to vést ke ztrátě 

všech důležitých dat. 

o  Výstavba a správa počítačové sítě je nutností u každé větší sítě, zejména 

firemní. V dnešní době jsou počítače mezi sebou vzájemně propojeny a veškerá 

data je možné sdílet. Návrh, výstavba a správa počítačové sítě je velmi důležitá 

pro její výkonnost a dostupnost dat. Dnes máme k dispozici celou škálu 

počítačových sítí jako například optické
114

, metalické
115

, rádiové
116

 atd. 

o Konfigurace v oblasti síťových prvků je spojena s výstavbou domácí nebo 

firemní počítačové sítě. V dnešní době není ani tak důležitá konfigurace domácí 

sítě, protože lidé si ji dnes už umí nastavit sami, ale cílem této služby je 

nastavení firemní sítě, která je pro ně nezbytností. 

Okrajovou činností je nabídka elektronického zabezpečení a instalace kamerového 

systému. 

Cílem firmy je poskytovat svým zákazníkům komplexní, vysoce kvalitní a spolehlivé 

služby v oblasti výpočetní techniky. Nejdůležitějšími prvky produktu firmy je individuální 

přístup ke každému zákazníkovi a úroveň znalostí ve všech potřebných směrech.
117

  

  

                                                                                                                                              
113 Boot viry infikují proveditelný kód nacházející se v určitých systémových oblastech na disku. Těmito 
sektory můžou být boot sektory disket, tabulka rozdělení pevného disku nebo boot sektor pevného disku. 
114 Optické sítě se skládají z vysílače a přijímače. Celý přenos spočívá v převádění bitů na optický signál. 

V optických sítích jsou na velmi dlouhé vzdálenosti potřeba optické zesilovače, které zesílí optický signál. 
115 Metalické sítě jsou založeny na klasických metalických kabelech původně určených pro telefonní službu. 

S nástupem moderních technologií jsou tyto sítě vytlačovány směrem ke koncovým uživatelům, takže jsou 

dnes využívány prakticky pouze v sítích přístupových 
116 Rádiové sítě se také skládají z vysílače a přijímače. Celý přenos spočívá v převodu bitů na rádiový signál, 

který je poté vysílán vysílačem a přijímán přijímačem. 
117 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers 
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3.2 Vlastník firmy, její historie a strategie 

Firma Tomáš Buroň – TB Computers funguje pod vedením jediného člověka, kterým 

je sám majitel Tomáš Buroň. V současné době spolupracuje na základě smlouvy se dvěma 

podnikateli, Ondřejem Zdeňkem, se kterým realizuje veškeré servisní služby a také 

s podnikatelem Ing. Arnoštem Tvrdým, se kterým spolupracuje zejména v oblasti správy 

sítě v malých a středních firmách. 

Jak již bylo uvedeno výše, firma Tomáš Buroň – TB Computers byla registrována 

v roce 2009. V tomto roce se firma zaměřovala pouze na servis počítačů a notebooků.  

V roce 2010 byly spuštěny první webové stránky, které sloužily v té době jako jediný 

informační a zároveň propagační nástroj firmy. Veškerá činnost byla prováděna 

v prostorách sídla firmy na ulici Výškovická 84 v Ostravě. V tomto roce bylo uspokojeno 

celkem 25 zákazníků a celkový příjem firmy činil 42 161 Kč. 

V následujícím roce 2011 firma nadále pokračovala v činnosti ve stejných prostorách 

a uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci se společností AT Computers. Tento obchodní 

partner patří k předním distributorům elektroniky a počítačových komponentů. Firma se 

tudíž snaží odebírat většinu zboží právě od něj. Tomáš Buroň – TB Computers se také 

zaregistrovala do katalogu na portálu firmy.cz, který spadá pod jeden z největších 

vyhledávačů seznam.cz. V tomto roce firma zajišťovala služby pro celkem  

15 zákazníků, přičemž se jednalo o zcela nové zákazníky ve srovnání s loňským rokem. 

Celkový příjem firmy činil 65 230 Kč. 

V roce 2012 firma získala první smluvní servisy, kterými jsou až dodnes stavební 

firma EUROprojekt build and technology s. r. o. a THERM spol. s r. o. U prvního partnera 

se firma stará přibližně o dvacet pět počítačů a notebooků a jeden server. U druhé 

společnosti musí spravovat přibližně čtyřicet stanic a pět serverů. Firma Tomáš Buroň – 

TB Computers dosáhla za rok 2012 příjmů v hodnotě 61 729 Kč a kromě velkých 

obchodních partnerů uspokojila celkem 25 zákazníků. 

Loňský rok patřil k nejefektivnějším ze všech dosavadních let. Začátkem roku 2013 

firma vytvořila nové webové stránky, které přispěly k nárůstu servisních zakázek, kterých 

měla firma za uplynulý rok celkem devadesát.  

Od února přibyl firmě další smluvní servis, kterým se stala ortodontická ambulance 

MUDr. Gabriely Machytkové v Ostravě. U tohoto klienta firma prováděla výstavbu 

počítačové sítě a dodnes se stará o její správu. 

 Firmě Tomáš Buroň přibylo v březnu nové servisní místo, kterým se stal byt na ulici 

Poděbradova 61A v Ostravě. Z důvodu narůstajícího počtu servisních zakázek, byla firma 

http://www.firmy.cz/
http://www.seznam.cz/
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nucena se přestěhovat do nových prostor na ulici Sušilova 3 v Ostravě. Do této nové 

provozovny se od listopadu přesunuly veškeré servisní práce. 

Od září firma navázala spolupráci s firmou Arnošt Tvrdý – AH FOTO & 

COMPUTERS a s Ondřejem Zdeňkem. V roce 2013 činily příjmy firmy celkově  

243 287 Kč.  

Z uvedených příjmů za jednotlivé roky je patrné, že jejich hodnota nedosahovala 

takové výše, aby pro podnikatele představovala hlavní zdroj příjmů. Majitel firmy je stále 

studentem vysoké školy a podnikání pro něj představuje vedlejší činnost.
118

 

Následující graf (viz Graf 3.1) zachycuje vývoj příjmů za servisní práce koncovým 

zákazníkům za rok 2013.  

 

Graf 3.1 Příjmy firmy za jednotlivé měsíce roku 2013 

 

Zdroj: Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. Vlastní zpracování. 2014. 

 

Z údajů je patrné, že nejvyšší příjmy byly v prosinci, kde činily celkem 26 653 Kč. 

Naopak z hlediska příjmů nejhorším měsícem byl loňský únor. V tomto měsíci firma 

vyfakturovala servisní práce v hodnotě pouhých 2 400 Kč. 

Celkové měsíční náklady a výnosy za loňský rok jsou uvedeny v následující  

tabulce (viz Tab 3.1). Vzhledem k tomu, že příjem za servisní práce je velice variabilní, 

použili jsme pro výpočet průměrnou cenu. Ta je spočítána ze všech servisovaných počítačů 

a notebooků v průběhu loňského roku. 

 

                                                
118 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers 
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Tab 3.1 Měsíční náklady a výnosy firmy v roce 2013 

Výnosy Náklady 

smluvní partneři 8 700 Kč 
nájem 
kanceláře 3 670 Kč 

průměrný měsíční příjem za 

servis počítačů a notebooků 9 848 Kč 

energie 1 230 Kč 

plyn 500 Kč 

  

 
služební telefon 800 Kč 

    automobil 1 500 Kč 

Celkem 18 548 Kč Celkem 7 700 Kč 
 

Zdroj: Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. Vlastní zpracování. 2014. 

 

Nyní má firma dohromady čtyři velké smluvní partnery a jednoho spolupracovníka, 

se kterým vykonává servisní práce. Firma Tomáš Buroň – TB Computers má v plánu 

zvýšit reklamní a mediální komunikaci, která by přispěla k nárůstu servisních zakázek a 

zajistila stabilní ekonomický růst. V případě zvýšení prosperity firmy má podnikatel 

v plánu navázat spolupráci se studenty středních škol oboru výpočetní technika a nabídnout 

jim stáž.  

V nejbližší době má v plánu oslovit několik firem a rozšířit svůj sortiment služeb  

o nabídku repasovaných počítačů a notebooků. Nová služba bude určena zejména firmám, 

které si nemohou dovolit příliš velké finanční náklady do výpočetní techniky. Firma se 

chce v horizontu pěti let zařadit mezi servisní špičky v Moravskoslezském kraji.
119

  

 

3.3 Cílový trh a konkurence firmy 

Firma se zaměřuje na uživatele výpočetní techniky, která představuje nezbytnou 

součást každé domácnosti či firmy. TB Computers působí pouze na českém trhu zejména 

pak v Ostravě a jejím nejbližším okolí. 

V sektoru firem zabývající se výpočetní technikou v Moravskoslezském kraji 

existuje docela silná konkurence, čehož si je firma pochopitelně vědoma. V ostravském 

regionu existují spousty drobných podnikatelů, zabývající se servisem výpočetní techniky.  

V současné době patří k největším konkurentům firma Betta comp a Giga Computer servis.  

  

                                                
119 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers 
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Firma Tomáš Buroň – TB Computers má oproti nově vznikající konkurenci tyto 

výhody: 

o bohaté zkušenosti v oblasti výpočetní techniky, 

o profesionální a osobní přístup k zákazníkům, 

o cenově nejvýhodnější řešení problému a rychlost servisních prací, 

o nezávislost na jakékoliv dodavatelské firmě.
120

 

 

3.4 Propagace firmy 

Servis výpočetní techniky TB Computers.cz se zabývá zejména e-Podnikáním a  

e-Marketingem. Na stránkách firmy si zákazníci také mohou vyplnit nezávaznou poptávku, 

ve které mohou vznést konkrétní dotaz nebo popíšou, jaký mají s počítačem či notebookem 

problém. Zákazníci tím šetří čas, který by jinak vynakládali obvoláváním různých 

servisních míst nebo rozesíláním emailů. Firma přijaté poptávky řeší se zákazníkem 

okamžitě buď telefonicky, nebo emailem. 

Hlavní část propagační strategie firmy je založena na internetových reklamních 

kampaních, tedy e-Marketingu. Firma Tomáš Buroň – TB Computers využívá následující 

marketingové nástroje: 

o Fulltextové vyhledávače a SEO optimalizace. Pokud má být webová 

prezentace firmy úspěšná, musí se s ní seznámit co možná nejvíce uživatelů. 

Většina uživatelů přichází na dané webové stránky pomocí hledání na internetu, 

proto je důležité dostat webové stránky TB Computers.cz na první místa  

ve výsledku vyhledávání. Právě k tomu slouží postup optimalizace  

pro vyhledávače známá pod značkou SEO neboli Search Engine Optimization. 

Tento proces je velice složitý a také časově náročný. Neustále je nutné sledovat 

kroky konkurence a není možné takříkajíc usnout na vavřínech. Nejedná se  

o jednorázovou akci, ale jde o proces, který je nutné opakovat v pravidelných 

intervalech. Je důležité vybírat správná klíčová slova, u kterých se předpokládá, 

že pomocí nich budou spotřebitelé hledat. 

o TB Computers.cz efektivně využívá rovněž vysoce optimalizované tzv. PPC 

reklamy neboli „plať za klik“ reklamy, což jsou systémy, ve kterých je placeno 

za realizovaný klik na umístěnou reklamu.  
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o Zápisy v katalogu firem poskytují zákazníkům konkrétní informace o firmě a 

zároveň její okamžité umístění na mapě. Přidáním firmy do katalogu se rovněž 

automaticky vytvoří detail firmy, ve kterém jsou uvedeny údaje jako název 

firmy a její kontaktní údaje mnohdy doplněné i o fotografii provozovny. Je to 

jedna z možností, jak firmu na internetu zviditelnit a také, aby firmu oslovil 

zákazník jako první. 

o Sociální síť Facebook je novou cestou pro firemní komunikaci se zákazníky. 

Firma využívá tuto dnes velice oblíbenou sociální síť pro svou efektivní 

propagaci zejména z toho důvodu, že lidé dnes tráví na sociálních sítích stále 

více času. Cílem umístění profilu firmy na sociální síť je zejména šíření 

povědomí o značce a službách a získávání návštěvníků pro interaktivní 

komunikaci. Více informací o vývoji profilu firmy na sociální síti si povíme 

v praktické části této práce. 

 

Firma Tomáš Buroň – TB Computers výhradně využívá on-line marketingové 

aktivity z důvodu, že lidé dnes stále více služeb hledají prostřednictvím internetu. Všechny 

výše uvedené marketingové nástroje se snaží dále rozvíjet, rozšiřovat a také zdokonalovat. 

Snaží se aktivně reagovat na nové trendy v e-Podnikání
121

 a e-Marketingu
122

 a udržovat 

neustálý kontakt se stávajícími i potencionálními zákazníky.
123

 

  

                                                
121 E-podnikání dnes představuje širokou škálu produktů, aplikací a služeb. Jejich společným jmenovatelem 

je využití elektronických komunikačních kanálů, zejména pak prostředí internetu. V rámci e-podnikání 

můžeme provést jakoukoliv komunikaci elektronicky, a to se stejnou jistotou a právním významem jako u 

komunikace osobní. 
122 E-marketing neboli internetový marketing se týká všech marketingových aktivit na internetu. 
123 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers 
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4 Strategie mediální komunikace na příkladu firmy 

Tomáš Buroň - TB Computers 
 

V první kapitole jsme se zabývali teoretickými poznatky o mediální komunikaci. 

Dozvěděli jsme se, co to je mediální komunikace a jak by měla fungovat. Teorie bývá 

odlišná od praxe, proto se nyní zaměříme na praktickou stránku problematiky.  

V této kapitole je naším úkolem nalézt takové prostředky mediální komunikace, 

které by přispěly k zlepšení publicity firmy a získání nových zákazníků.  

Nejprve si stanovíme rozpočet, který firma hodlá použít na mediální kampaň, 

následně podrobněji rozebereme jednotlivé použité nástroje a v závěru realizovanou 

mediální kampaň vyhodnotíme. 

 

Firma Tomáš Buroň – TB Computers, jak jsme se dozvěděli v předešlé kapitole, je 

malá firma. Její majitel chce vynaložit část finančních prostředků na některé nástroje 

mediální komunikace se záměrem zvýšit objem servisních prací a získat nové, pokud 

možno stálé zákazníky. V případě úspěšné mediální kampaně rovněž uvažuje o nabídce 

stáží pro studenty oboru výpočetní technika. 

Z mnoha nástrojů komunikace jsme vybrali sociální síť Facebook, rádiovou reklamu, 

tiskovou zprávu a vytvoření informačních bannerů. Protože všemi těmito nástroji chce 

firma zvýšit návštěvnost svých webových stránek, podíváme se v úvodu na historii jejího 

vývoje a na způsob, kterým ji budeme měřit. 

 

4.1 Rozpočet mediální kampaně 

Na začátku celého procesu mediální komunikace je nutné provést rozbor ekonomické 

situace firmy. Na základě zjištěných výsledků bylo rozhodnuto o vynaložení maximální 

částky 35 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s mediální kampaní. Tyto účelově 

vynaložené finanční prostředky by neměly ovlivnit negativně hospodaření firmy, jelikož 

tuto investici měla zahrnutou ve svém rozpočtu na příslušný fiskální rok. 

Portfolio nástrojů jsme se snažili nastavit tak, aby působilo na potřebné cílové 

skupiny. Mediální kampaň na Facebooku je zacílena především na mladší věkovou 

skupinu, rádiová na všechny věkové kategorie, propagační nástroje umístěné na budově 

firmy a informační tabule rovněž na všechny věkové skupiny. 

V následující tabulce (viz Tab. 4.1) se podíváme na souhrn celkových nákladů 

vynaložených na jednotlivé nástroje mediální komunikace. 
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Tab. 4.1 Rozpočet jednotlivých nástrojů využitých v mediální komunikaci firmy 

Nástroje mediální komunikace Částka 

mediální kampaň na Facebooku 2 500 Kč 

mediální kampaň v rádiu 24 000 Kč 

reklamní folie na automobil 1 200 Kč 

reklama na dveře kanceláře 600 Kč 

banner nad vstupní dveře firmy 1 200 Kč 

střešní banner nad vstupními dveřmi firmy 1 656 Kč 

informační tabule 1 200 Kč 

Celkem 32 356 Kč 

 
Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování. 2014. 

 

Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH. Nejnákladnější byla mediální kampaň  

v rádiu, která vyšla firmu na 24 000 Kč. Důvody jejího použití si podrobněji rozebereme 

v kapitole 4.4 věnující se tomuto nástroji. Ostatní částky se už pohybují v podobné cenové 

hladině a není mezi nimi významný cenový rozdíl.
124

  

 

4.2 Webové stránky firmy 

V předchozí kapitole, ve které jsme si firmu představovali, jsme uvedli, že hlavním 

komunikačním nástrojem byly do této chvíle pouze webové stránky. Nyní se na tento 

nástroj podíváme detailněji, ukážeme si, jak se stránky a jejich návštěvnost vyvíjely. 

Následně se k webovým stránkám a jejich návštěvnosti budeme vracet u jednotlivých 

nástrojů mediální komunikace. Všechny komunikační nástroje jsou zacíleny na navštívení 

webových stránek. Nejprve začneme vysvětlením, co analýza návštěvnosti zahrnuje a 

k čemu slouží. 

Analýza návštěvnosti, monitorování chování návštěvníků webu, sledování příchozích 

odkazů, kontrola kampaní, to vše jsou klíčové faktory úspěchu a slouží jako podklad  

pro další rozhodování a zlepšování. 

Cílem analýzy návštěvnosti je zjistit, jak je prezentace používána a jaká je její 

efektivita. Od toho se pak odvíjí další kroky vedoucí ke změně stránek, nabídky, reklamy, 

cen a mnoha dalších.
125

  

                                                
124 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers 
125 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 

Press, 2010. s. 115. 
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V naší práci budeme využívat pouze jeden z mnoha dostupných analytických 

nástrojů. Bude jím program Google analytics poskytovaný jednou z největších světových 

společností. Tento nástroj je velice rozšířený nejen proto, že je zdarma, ale hlavně  

pro svoje přehledné a srozumitelné uživatelské rozhraní. Pro jeho zprovoznění není potřeba 

hlubokých znalostí programování nebo HTML kódu. Poskytuje informace o tom, jak lidé 

nacházejí stránky, jakým způsobem je využívají a jaká je účinnost mediálních a 

marketingových kampaní.
126

 

 

První internetové stránky spustila firma Tomáš Buroň – TB Computers v dubnu roku 

2010 a byly navrženy a vytvořeny vlastními silami. Stránky nebyly příliš graficky 

propracované, využívaly pouze jednoduchou grafiku s barevnou kombinací modré, 

oranžové a bílé. Firemní logo si majitel také navrhnul a vytvořil sám a zachoval stejnou 

barevnou kombinaci. Firma v té době ještě nevyužívala SEO optimalizaci, tudíž stránky 

neměly velkou návštěvnost. Na následujícím obrázku (viz Obr. 4.1) se můžeme podívat  

na jejich původní design. 

 

Obr. 4.1 Náhled původních webových stránek firmy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer 

Press, 2010. s. 115. 

Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování.  2014. 
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Stránky obsahovaly pouze jednoduché menu se čtyřmi záložkami - úvod, servis 

počítačů, reference a kontakt. Na úvodní stránce byly uvedeny základní služby, které firma 

nabízí. Výčet činností ale nebyl blíže popsán. V záložce servis počítačů našli návštěvníci 

webových stránek firmy tři nejčastější typy oprav, kterými byl kompletní servis, 

odvirování a optimalizace počítačů a jejich čištění. V referencích byl uveden výčet firem, 

se kterými Tomáš Buroň – TB Computers spolupracovala a dodnes spolupracuje. Záložka 

s kontaktem obsahovala veškeré kontaktní informace firmy.   

 

Tyto jednoduché stránky byly v provozu až do ledna roku 2013, kdy se firma 

rozhodla změnit jejich vzhled i logo. Za období od 7. dubna roku 2010 až  

do 31. 1. 2013 měla firma průměrnou návštěvnost 66 lidí měsíčně. 

 

Graf 4.2 Statistika návštěvnosti původních webových stránek firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní data firmy. Google analytics. 2014. 

 

Ze statistiky je patrné, že celková návštěvnost webu za sledované období byla 2 267. 

Z toho více než 75 % tvořili zcela noví uživatelé. Největší návštěvnost měl web  

v lednu loňského roku, kdy na stránky přišlo rekordních 133 lidí. Naopak nejméně návštěv 

vykazoval duben roku 2010, kdy si stránky zobrazilo pouze 10 lidí. Průměrná doba, kterou 

návštěvníci na stránkách strávili, se pohybovala kolem dvou minut.
127
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V roce 2013 se firma rozhodla vytvořit nový grafický design svých stránek včetně 

loga. Nový vzhled si vytvořila sama, ale logo si nechala navrhnout profesionálním 

grafikem. Barevná kombinace zůstala zachována, tudíž i nový design je laděn do modré, 

bílé a oranžové barvy. Nový web je více interaktivní a došlo také k rozšíření panelu 

záložek.  Vzhled nových stránek dokládá následující obrázek (viz Obr. 4.2). 

 

Obr. 4.2 Náhled nových webových stránek firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma se snažila hned na úvodní stránce uvést výčet svých předností. Pod panelem 

záložek najdou návštěvníci webu, co firma nabízí, její reference, rychlost servisu a průběh 

sledování zakázky. Všechny tyto přednosti jsou zachyceny také v  kostce, která se stala 

dominantou titulní stránky. Pod ní jsou uvedeny činnosti, které firma poskytuje a její 

partneři. Druhá a třetí záložka obsahuje nejčastější opravy, které firma provádí u počítačů a 

notebooků. Následující záložka popisuje službu týkající se správy sítě. Po ní následují 

reference, ve které mohou návštěvníci webu nalézt nejčastější opravy a způsob jejich 

řešení. Nově vytvořenou záložkou je od března letošního roku ceník servisních prací, který 

obsahuje ceny nejčastěji prováděných oprav. V záložce kontakt najdou lidé veškeré 

kontaktní informace včetně orientační mapy, kde firmu najdou. 

     Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování. 2014. 
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Nový web byl spuštěn v únoru loňského roku, přičemž jeho součástí byla také již 

zmíněná SEO optimalizace. Ta přispěla k tomu, že se webové stránky tbcomputers.cz 

zobrazují na prvních příčkách internetových vyhledávačů na základě nejčastěji 

využívaných klíčových slov, kterými jsou hlavně servis pc Ostrava a servis notebooků 

Ostrava. Při použití obou těchto slovních spojení se firma zobrazí do šestého místa 

webových prohlížečů. 

Na níže uvedené statistice (viz Graf 4.2) je zachycena návštěvnost webu za období 

od února roku 2013 do konce února letošního roku. Průměrně stránky měsíčně navštívilo 

313 lidí, což ve srovnání s původním obdobím představuje nárůst o více než 400 %.   

 

Graf 4.2 Statistika návštěvnosti nových webových stránek firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: Interní data firmy. Google analytics. 2014.  

 

Celková návštěvnost stránek za sledované období činila 4 067. Procento nových 

uživatelů kleslo a jeho nová hodnota se pohybovala kolem 70 %. Nejvíce lidí zavítalo  

na stránky v lednu letošního roku, přičemž návštěvnost dosahovala hodnoty 418. Naopak 

nejhorším měsícem byl únor. V jeho průběhu stránky navštívilo pouhých  

160 uživatelů internetu. Doba, kterou strávili lidé na webových stránkách firmy, klesla  

pod dvě minuty.
128

 

 

Ze statistik, které máme k dispozici, můžeme vyčíst nejnavštěvovanější měsíce 

jednotlivých let. V roce 2010 to byl listopad s celkovým počtem návštěv 91. Na první 

                                                
128 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 
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příčce z hlediska návštěvnosti se umístil v roce 2011 měsíc únor, kdy na web zavítalo  

95 lidí. V roce 2012 byl nejnavštěvovanějším měsícem červenec vykazující celkem  

116 lidí. V loňském roce byl nejfrekventovanějším měsícem listopad, přičemž si stránky 

zobrazilo 434 lidí.
129

 Kompletní statistický souhrn návštěvnosti v jednotlivých letech je 

uveden v příloze. 

Na základě těchto dat můžeme s přehledem říci, že návštěvnost stránek rok od roku 

stoupá. K nárůstu přispěl jednak nový design, ale také SEO optimalizace. V březnu 

letošního roku rozšířila firma stránky o orientační ceník servisních prací, díky kterému se 

lidé na stránkách zdrží delší dobu. K nejvíce navštěvovaným záložkám patří ceník a 

kontakt.
130

 

 

Nyní přejdeme k jednotlivým nástrojům mediální komunikace, které firma zahrnula 

do své kampaně. Jejich úspěšnost budeme prokazovat na základě míry návštěvnosti 

webových stránek, kterou jsme si přiblížili v předchozí podkapitole 4.2. Využívat k tomu 

budeme už zmíněný analytický program od společnosti Google a u sociální sítě analytický 

program od Facebooku.  

 

4.3 Propagace prostřednictvím sociální sítě 

Prvním prostředkem, který jsme do mediální komunikace zařadili, je komunikace 

prostřednictvím sociální sítě.  Firma Tomáš Buroň – TB Computers si k tomu vybrala 

v České republice nejvyužívanější sociální síť Facebook. 

Teoretické poznatky o ní už jsme si podrobněji rozebrali v teoretické části 

v podkapitole 2.5.3. Nyní se zaměříme na její praktické využití. 

Firma si vytvořila svůj profil na sociální síti v březnu loňského roku. Do letošního 

března na stránky vkládala jednotlivé servisní zakázky, postup jejich vyřešení a důvod 

závady.  Pro zpestření obsahu vybírala a komentovala zajímavosti ze světa informačních 

technologií. 

Jednou z klíčových zásad komunikace prostřednictvím Facebooku je neustálá a 

pravidelná aktivita, kterou firma do této chvíle příliš nevykazovala. Pro zlepšení 

komunikace a také zvýšení počtu fanoušků se firma rozhodla pro placenou formu 

propagace.  

 

                                                
129 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers.  
130 tamtéž 
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Průběh kampaně  

Kampaň trvala měsíc a byla zahájena 3. března 2014. Za cíl si kladla zvýšení počtu 

návštěvníků webových stránek a nárůst servisních zakázek. Rozpočet na tuto komunikační 

akci si firma stanovila na 80 Kč za den. Pozvánka na internetové stránky firmy se 

uživatelům sociální sítě zobrazovala v pravém sloupci. 

Firma zvýšila svou aktivitu a začala přidávat více zajímavých příspěvků. V rámci 

kampaně vytvořila několik mimořádných akcí. Svým zákazníkům nejprve nabízela 

zrychlení počítače nebo notebooku za speciální cenu 499 Kč. Po týdnu upravila cenu  

na částku 399 Kč. Její součástí bylo také testování hardware a odhalení skrytých závad, 

kterými by zákazníci předešli časově a finančně náročnějším opravám. K této službě nabízí 

zákazníkům každé úterý dopravu v rámci Ostravy zdarma.  

Na Facebooku firma představila svou novou službu, prostřednictvím které 

zákazníkům nabízí online přístup k jejich datům po dobu servisních prací. Je to výhodné 

pro klienty, kteří svůj notebook nebo počítač potřebují mít každý den k dispozici. 

V případě, že jiné zařízení doma nemají, firma jim ho zapůjčí za symbolickou částku. Ta se 

odvíjí podle toho, o jak časově náročnou opravu se jedná. 

Následující část budeme věnovat zhodnocení mediální kampaně na sociální síti jako 

jednoho z nástrojů mediální komunikace. 

 

Vyhodnocení kampaně 

Mediální kampaň prostřednictvím sítě Facebook stála firmu celkově 2 559, 89 Kč a 

jejím cílem bylo přilákat uživatele na webové stránky firmy. Potencionální okruh uživatelů 

pro vytvořenou reklamu byl 134 000 lidí. Zacílena byla na Ostravu a Moravskoslezský kraj 

a věkovou hranici uživatelů starších 15 let.   

Na následujícím grafu (viz Graf 4.3) si ukážeme průběh celé kampaně. 

 

Graf 4.3 Průběh kampaně na sociální síti Facebook 

Zdroj: Interní data firmy. Analytický program sociální sítě Facebook. 2014. 
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Webové stránky si na základě reklamy zobrazilo celkem 817 uživatelů sociální sítě. 

Mediální sdělení zasáhlo v celkovém součtu 40 355 uživatelů. Pro firmu představovalo 

kliknutí na web průměrné náklady ve výši 3,13 Kč. Měsíc, po který probíhala reklamní 

kampaň, jsme si rozdělili do dvou tabulek (viz Tab 4.2 a 4.3), ve kterých je zachycena 

denní návštěvnost webových stránek prostřednictvím sociální sítě Facebook. 

 

Tab. 4.2 Vývoj počtu kliknutí za dobu reklamní kampaně 

Dny v měsíci 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 

Počet kliknutí  10 18 22 24 28 24 23 27 11 28 40 20 22 27 40 34 

 

Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování. 2014. 

 

Tab. 4.3 Vývoj počtu kliknutí za dobu reklamní kampaně 

Dny v měsíci 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 

Počet 

kliknutí  22 24 19 28 30 25 41 29 22 24 24 27 26 27 27 24 

 
Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování. 2014. 

 

Z obou tabulek vyplývá, že největší návštěvnost webu byla v úterý 25. března, jejíž 

hodnota dosahovala 41 návštěv. Naopak nejméně efektivním dnem byl 3. březen, tedy 

první den kampaně, kdy na odkaz kliklo pouhých 10 lidí. Průměrná návštěvnost webu 

činila na základě placené reklamy na sociální síti 25 návštěv denně. 

 

Akce, které firma postupně přidávala na svůj profil, neovlivnily vyšší návštěvnost 

stránek. První akcí byl akční balíček služeb na zrychlení počítače a na profil ho firma 

umístila 5. března. Jak se můžeme přesvědčit, návštěvnost ten den dosahovala spíše 

podprůměrné hodnoty. Druhou speciální nabídku vložila firma 12. března a návštěvnost 

oproti předchozímu dni extrémně vzrostla. Poslední příspěvek vložila firma 19. března a 

informuje v něm uživatele o nové reklamě běžící v rádiu. Na návštěvnosti se to ovšem 

nijak neprojevilo. 

Za dobu trvání reklamní kampaně si firma získala celkem 45 fanoušků, kteří také 

jednotlivé příspěvky sdíleli na svých profilových stránkách. Jak vypadá profil firmy  

na sociální síti, se můžete podívat na následujícím obrázku (viz Obr. 4.3).
131

 

 

                                                
131 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 



51 

 

Obr. 4.3 Profil firmy na sociální síti 

 

Zdroj: Sociální síť Facebook. Vlastní zpracování. 2014. 

 

4.4 Reklama v rádiu 

Dalším nástrojem, který firma zařadila do mediálního plánu, je reklama v rádiu.  

Jelikož firma působí v oblasti Ostravy a jejím blízkém okolí, omezili jsme výběr 

na regionální stanice. Na začátku této kapitoly jsme uvedli, že firma je ochotna na kampaň 

uvolnit finanční prostředky v maximální hodnotě 35 000 Kč. Cenová hranice tedy sehrála 

významnou roli při volbě rozhlasové stanice. Na základě doporučení a zhodnocení 

cenových nabídek si firma vybrala pro svou kampaň rádio Kiss Morava. Rozhodujícím 

kritériem bylo mimo jiné, že rádio firmě nabídlo ve srovnání s jinými konkurenčními 

stanicemi cenově příznivější nabídku. Ostatní regionální stanice byly se svými nabídkami 

cenově nad úrovní limitu stanového firmou. 

Provozovatelem rádia Kiss Morava je Radio Investments s. r. o. Licenci od Rady  

pro rozhlasové a televizní vysílání získala stanice v lednu roku 2002 a aktuálně ji má 

platnou do konce prosince roku 2015.
132

 Regionální rádio Kiss Morava pokrývá svým 

                                                
132 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Provozovatelé rozhlasového vysílání šířeného 

prostřednictvím pozemních vysílačů [online]. 2014. [cit. 2014-04-14]. Dostupný z WWW:  

< http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/seznamy-provozovatelu/list_ground_radio.htm>. 
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vysíláním celou oblast Moravy. Patří mezi nejoblíbenější rádia, přičemž si ji týdně naladí 

kolem 75 000 posluchačů. Ve zpravodajských relacích stanice uslyšíme informace 

z domova i  

ze světa a do hudebních programů zařazuje zejména světové hity.
133

 

Mediální komunikaci prostřednictvím rádia zařadila firma do svého portfolia 

zejména z toho důvodu, že dnes mnoho lidí poslouchá rádio v práci nebo při cestě autem. 

Působí tím na širokou cílovou skupinu, což je jeden z důvodů pro výběr tohoto nástroje.  

Ze statistiky, uvedené v grafu 4.2 vyplývá, že nejnavštěvovanějším měsícem 

loňského roku byl listopad. Spuštěním mediální kampaně v rádiu v březnu chtěla firma 

zvýšit objem servisních prací z důvodu snížené poptávky po nabízených službách v období 

jarních měsíců. 

Firma obdržela od rádia celkem dvě nabídky lišící se zejména koncepcí rádiových 

spotů.  

První spočívala v kombinaci produktové a image kampaně. 

Produktová kampaň: 1 týden, 35 spotů o délce 20 sekund 

Image kampaň:  1 týden, 50 spotů o délce 10 sekund 

Vysílací pásmo:  6:00 – 20:00 hodin 

Celkový počet spotů: 85 

Celková cena:  24 000 Kč vč. DPH 

 

Druhá varianta představovala způsob, jak intenzivně a pozitivně zviditelnit firmu 

formou sponzoringu. 

Příklad prezentace:  Dobrou náladu po celý den Vám přeje… 

Délka sponzorského vzkazu: 10 sekund 

Vysílací pásmo:   první pozice v reklamním bloku 

Celkový počet zmínek:  70 za týden 

Počet sponzoringu během dne: pondělí-neděle, 10krát denně v mezi 6:00 – 18:00 hod 

Celková cena:   18 600 Kč vč. DPH 

 

Na základě zhodnocení všech hledisek se firma rozhodla pro první z nich. I přesto, že 

se jednalo o dražší variantu, její koncepce a větší množství spotů v rámci daného období 

byly rozhodujícím faktorem. 

                                                
133 RADIA ONLINE. Rádio Kiss Morava. [online]. 2014. [cit. 2014-04-14]. Dostupný z WWW:  

< http://www.radiaonline.cz/radio-kiss-morava>. 
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Majitel firmy se s obchodním zástupcem rádia domluvil na podstatných bodech. 

Klíčové byly tyto atributy: jméno firmy, webové stránky, diagnostika zdarma, zaměření  

na koncové zákazníky, kteří si neví rady se svým počítačem, doprava každé úterý v rámci 

Ostravy zdarma. 

Na základě těchto požadavků rádio připravilo několik variant. Vždy se jednalo 

o kombinaci spotů v délce 20 a 10 sekund. Nyní si všechny varianty nastíníme. Nejprve 

uvedeme delší a následně kratší spot. 

 

První nabídka: 

Spot o délce 20 sekund 

(Mlácení do klávesnice, naštvaně) Co to s tím k sakru…(Další, rychlejší bušení do 

klávesnice) Sakra…no to snad…tak to mě už vážně po… 

Hlas 1: Já se na ten krám už vybodnu! To je jedna hovadina za druhou!!! Sakra, jaký 

error? No, teď se ten krám ještě vypnul, to snad není pravda… 

Hlas 2: No to určitě neuděláme. Místo toho zajistíme rychlý a odborný servis vašeho 

počítače, notebooku nebo tabletu. Přivezte ho k nám do Ostravy-Mariánských Hor nebo 

můžeme každé úterý dorazit i my za vámi. www.tbcomp.cz 

TB Computers – servis počítačů pro vás 

 

Spot o délce 10 sekund 

(Rána, jakoby kopnutí do počítačové bedny) Já se na to…! Ale ne, my se na to…ale 

podíváme, servis počítačů, notebooků a tabletů. 

TB Computers Ostrava-Mariánské Hory 

www.tbcomp.cz 

 

U obou variant rádio nabídlo, namluvení Tonckem a Lojzkem, což jsou jedny 

z postav rádia hovořící ostravským nářečím. 

 

 

 

 

 

http://www.tbcomp.cz/
http://www.tbcomp.cz/


54 

 

Druhá nabídka: 

Spot o délce 20 sekund 

Hlas 1: (Mlácení do klávesnice, naštvaně) Co to s tím k sakru je...(Další, rychlejší bušení 

do klávesnice). Já se na ten krám vybodnu…! Sakra jaký error? No a teď se sekl…(rána do 

klávesnice). 

Hlas 2: (do tohoto lamentujícího hlasu vstupuje jiný seriózní mužský hlas) Nestresuj! 

Volej „tébéčko“, my ti ho opravíme! Diagnostika je zdarma, náš odborný servis je rychlý a 

buď svůj comp dovez k nám nebo máme každé úterý svoz po Ostravě zdarma! TB 

Computers – servis počítačů a notebooků, Ostrava-Mariánské Hory! tbcomp.cz 

 

Spot o délce 10 sekund 

Hlas 1: (Mlácení do klávesnice, naštvaně) Co to s tím k sakru je...(Další, rychlejší bušení 

do klávesnice). Sakra jaký error? No a teď se sekl…(rána do klávesnice). 

Hlas 2: TB Computers – servis počítačů a notebooků, Ostrava-Mariánské Hory 

Hlas 1: (klikání n PC) už tam volám tbcomp.cz (klikání na klávesnici) 

 

 

Třetí nabídka: 

Spot o délce 20 sekund 

(rozhovor dvou teenagerů) 

První: Hučí mi v kompu! 

Druhý: Cože ti? 

První: No počítač. Seká se a hučí. 

Druhý: Jako a proč nezavoláš tébéčka? 

(ženský hlas) TB Computers – servis počítačů.  Zdarma zajistíme závadu, v rámci Ostravy 

i každé úterý zdarma přijedeme. (vesele, smích) No přijďte vy k nám! Jsme tu pro vás. 

TB Computers, Mariánské Hory 

www.tbcomp.cz 

  

file:///C:/Users/Miška/Downloads/tbcomp.cz
file:///C:/Users/Miška/Downloads/tbcomp.cz
http://www.tbcomp.cz/
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Spot o délce 10 sekund 

Jsme tady od toho, aby vám fungoval. 

TB Computers – servis počítačů a notebooků.  

Diagnostika a odvoz po Ostravě zdarma. www.tbcomp.cz 

 

 

Čtvrtá nabídka: 

Spot o délce 20 sekund 

(Vyděšený ženský hlas telefonuje záchranku) 

Pomoc. Haló. Dělá si, co chce, asi nějaký virus! 

Mužský hlas: Klid paní, už jedeme. 

(zvuk sanitky) 

TB Computers – servis počítačů Vám nejen zajistí diagnózu zdarma, ale navíc každé úterý 

v Ostravě i zdarma přijede! 

Nebo ho zkrátka přivezte do naší ordinace v Mariánských Horách. 

TB Computers 

www.tbcomp.cz 

 

Spot o délce 10 sekund 

(zvuk broušení nožů, mužský, hororový hlas) 

TB Computers – servis počítačů a notebooků! 

Podíváme se vašemu kompu na zoubek. 

www.tbcomp.cz 

Diagnostika a odvoz zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbcomp.cz/
http://www.tbcomp.cz/
http://www.tbcomp.cz/
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Pátá nabídka: 

Spot o délce 20 sekund 

Mužský hlas: Rodina je v háji! Mně se seká PC, manželka má zavirovaný notebook a 

mladému se furt vypíná tablet! 

Ženský hlas: Tak zajeďte do TB Computers v Mariánských Horách, tam to báječně 

vyladí! A kdyby to bylo v úterý, přijedou si pro to v rámci Ostravy sami a zdarma! 

Mužský hlas: TB Computers, www.tbcomp.cz, ladíme počítače! (jemný, vyladěný zvuk) 

 

Spot o délce 10 sekund 

TB Computers. Ladíme počítače, ať už jsou zavirované, sekají se nebo třeba hučí!  

TB Computers v Mariánských Horách, www.tbcomp.cz. Ladíme počítače! 

 

Na základě vyhodnocení jednotlivých nabídek se firma rozhodla pro druhou 

kombinaci spotů s drobnými úpravami. Kombinace obou reklamních spotů splňovala 

všechny požadavky podstatné pro reklamní sdělení, které má za cíl vyvolat pozornost, 

vzbudit zájem, vyvolat touhu a vést k činu. Konečná podoba spotu byla tedy následující: 

 

Spot o délce 20 sekund 

Hlas 1: (Mlácení do klávesnice, naštvaně) Co to s tím k sakru je... (Další, rychlejší bušení 

do klávesnice). Já se na ten krám vybodnu…! Jaký error? No a teď se sekl…(rána do 

klávesnice). 

Hlas 2: (do tohoto lamentujícího hlasu vstupuje jiný seriózní mužský hlas) Nestresuj! 

Volej „tébéčko“, my ti ho opravíme! Diagnostika zdarma, rychlá odborná oprava a každé 

úterý svoz po Ostravě zdarma! TB Computers – servis počítačů a notebooků, Ostrava-

Mariánské Hory! tbcomp.cz 

 

Spot o délce 10 sekund 

Hlas 1: (Mlácení do klávesnice, naštvaně) Co to s tím k sakru je...(Další, rychlejší bušení 

do klávesnice). Jaký error? No a teď se sekl…(rána do klávesnice). 

Hlas 2: Volej: „tébečko“ TB Computers – servis počítačů a notebooků, Ostrava-Mariánské 

Hory 

Hlas 1: tbcomp.cz (klikání na klávesnici) 

http://www.tbcomp.cz/
http://www.tbcomp.cz/
file:///C:/Users/Miška/Downloads/tbcomp.cz
file:///C:/Users/Miška/Downloads/tbcomp.cz
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Další část budeme věnovat vyhodnocení této kampaně, která byla zahájena  

18. března 2014 a trvala 14 dní. Z toho první týden byly odvysílány spoty o délce  

20 sekund. Dohromady těchto spotů bylo odvysíláno 35. Následující týden pokračovala 

kampaň se spoty o délce 10 sekund. Posluchači rádia je mohli slyšet celkem padesátkrát.
134

 

 

Vyhodnocení kampaně 

Kampaň můžeme vyhodnotit na základě míry návštěvnosti webových stránek a 

kontaktování ze strany zákazníků. 

Na následujícím grafu (viz Graf 4.4) si ukážeme, jak se změnila návštěvnost stránek 

v průběhu reklamní kampaně v rádiu. 

 

Graf 4.4 Statistika návštěvnosti webových stránek v průběhu reklamní kampaně 

 

 Zdroj: Interní data firmy. Google analytics. 2014.   

 

Počet lidí, kteří navštívili webové stránky firmy na základě reklamního spotu v rádiu, 

bylo za celou kampaň pouhých 10. Z toho 8 lidí patřilo mezi nové návštěvníky webu a 

tvořili 80 % celkových návštěv. Doba, kterou trávili uživatelé na stránkách, činila  

v průměru 2 minuty. 

Následující tabulka (viz Tab. 4.4) nám ukazuje denní návštěvnost na základě 

reklamního spotu. 

 

                                                
134 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 
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Tab. 4.4 Denní návštěvnost stránek v průběhu reklamní kampaně v rádiu 

Den 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 

Návštěvy 4 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 
 

Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování. 2014. 

 

Z tabulky vyplývá, že největší návštěvnost byla hned první den, kdy byla reklamní 

kampaň spuštěna. Ten den zavítali na stránky firmy celkem 4 uživatelé internetu. Druhými 

nejvíce navštěvovanými dny na základě reklamního spotu v rádiu, byly neděle 23. března a 

úterý 25. března.
135

  

 

4.5 Tisková zpráva 

Tisková zpráva je dalším nástrojem, který jsme se rozhodli zařadit mezi praktické 

prostředky mediální komunikace. Jak už víme z teoretické části této práce, tiskovou zprávu 

využívají jak mediální, tak PR agentury.  

Uvědomujeme si, že firma Tomáš Buroň – TB Computers nepatří mezi velké firmy, 

které by pravidelně zasílaly tiskové zprávy do redakcí. Pokud by firma tiskovou zprávu  

do některého média zaslala, šance na její vydání by byla takřka nulová. I přesto se rozhodla 

tiskovou zprávu vytvořit a jako téma použila nově zařazenou službu, která umožňuje 

zákazníkům online přístup k jejich datům po dobu servisních prací. Firma se snažila, aby 

tisková zpráva splňovala všechny formální požadavky, které jsme si uvedli v teoretické 

části. Tiskovou zprávu poté zaslala do tří regionálních médií. Z jejich obrovského množství 

si vybrala týdeník 5plus2, měsíčník Naše Ostrava a ostravskou televizi FABEX. Její 

konečnou podobu naleznete v příloze této práce. 

Týdeník 5plus2
136

 jsme do portfolia médií zařadili zejména proto, že v něm čtenáři 

najdou nejrůznější články z Moravskoslezského kraje a jejich obsah není tak striktně daný 

jako v klasických novinových titulech. 

Měsíčník Naše Ostrava
137

 jsme vybrali, protože jeho struktura má podobné atributy 

jako předchozí týdeník. Naše Ostrava obsahuje různé články z oblasti Ostravska. Přináší 

                                                
135 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 
136 Týdeník 5plus2sdružuje celkem 71 regionálních periodik, které pokrývají celé území České republiky a 

jsou poskytovány zdarma. Každý týden přináší informace a zprávy z daného okresu, kraje a republiky. Jeho 

součástí je také odpočinkové čtení na víkend a televizní program. 
137 Český Domov je skupina obsahující celkem 49 novin a časopisů po celé České republice a jsou 

distribuovány zdarma do poštovních schránek. Náklad měsíčníku Naše Ostrava činí 89 000 kusů a vychází od 

října roku 2007. 
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rozhovory s osobnostmi, praktické informace pro obyvatele města, kulturní a sportovní 

servis a nechybí ani soutěže. To byl důvod, proč jsme se rozhodli pro toto regionální 

periodikum. 

Televize Fabex
138

 byla posledním médiem, do kterého jsme zaslali tiskovou zprávu. 

Zařadili jsme ji do našeho portfolia zejména proto, že působí v oblasti Ostravy a natáčí v ní 

zajímavé události.   

Redaktory jednotlivých médií jsme v emailu požádali o vyjádření k obsahu naší 

tiskové zprávy a o případné připomínky k jejím nedostatkům. Bohužel dle předpokladů se 

nám ani jeden z redaktorů neozval zpět a článek, který by obsahoval informace uvedené 

v tiskové zprávě, také nebyl zařazen do vydání ani jednoho média.
139

 

 

4.6 Informační bannery 

Posledním nástrojem, který firma do své mediální kampaně začlenila, jsou 

informační bannery. Zařazení tohoto nástroje úzce souviselo s přestěhováním firmy  

do nových prostor v Ostravě-Mariánských Horách.  

Protože kancelář nebyla nijak odlišená od sousedních domů, domluvila se firma 

s majitelem domu o umístění informačních bannerů. Ty mají sloužit pro snadnější orientaci 

nových klientů a pro uvedení ve známost potenciálních zákazníků z blízkého okolí. 

Součástí informačních bannerů je také reklamní fólie na automobil. Ta ale ještě nebyla, 

z důvodu nepřízně počasí, zrealizována. 

Z rozpočtu mediální kampaně víme, že na tento nástroj uvolnila firma finanční 

prostředky v celkové výši 5 856 Kč. 

Všechny bannery si firma nechala navrhnout a vyrobit profesionálním grafikem,  

u kterého si už nechávala vytvářet jiné grafické návrhy včetně loga. Hlavními atributy, 

které firma chtěla, aby se na nich objevily, byly logo firmy, servis počítačů a webová 

stránka. Tyto požadavky grafik splnil a bannery mohla firma nainstalovat na začátku 

března letošního roku. Firma měla výhodu, že konstrukce pro jejich upevnění zůstala  

po původním majiteli, čímž se výrazně snížily náklady na jejich realizaci.  

                                                
138 Televize Fabex natáčí zajímavé televizní reportáže lokálního charakteru a mapuje každodenní život 

v Ostravě. Fabex spolupracuje se všemi významnými institucemi města Ostravy a vysílá svůj magazín 

Ostrava v televizní kabelové síti UPC na Infokanálu UPC EXPRESS v každou sudou hodinu. 
139 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 
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Informační banner je tvořený ze dvou hlavních částí. Ta první má obdélníkový tvar, 

na kterém jsou uvedeny základní informace jako logo firmy, předmět činnosti a odkaz  

na webovou stránku. Jeho podobu naleznete na následujícím obrázku (viz Obr. 4.4). 

 

Obr. 4.4 Informační banner 

 

Zdroj: Interní data firmy. 

 

Druhou část tvoří reklamní střecha, které z čelní strany dominuje výrazné logo a  

po jejích bočních stranách je uveden předmět činnosti, tedy konkrétně servis počítačů. 

Firma chtěla zachovat barevnou strukturu, proto i bannery jsou laděny do modrobílé 

kombinace. Výhodou dvojího tvaru je viditelnost téměř ze všech úhlů. Vyobrazení 

reklamní střechy a informačního banneru naleznete v příloze. 

 

Vyhodnocení kampaně 

Tento nástroj mediální komunikace se velmi těžko hodnotí, protože k němu nemáme 

k dispozici žádný analytický prostředek. Jeho úspěšnost můžeme prokázat  

na dvou příkladech.  

V prvním případě se jednalo o paní, která navštívila kancelář firmy na základě 

zahlédnutí banneru z ulice. Bydlela v sousedním domě, a protože potřebovala opravit 

notebook, bylo to pro ni nejjednodušší a zároveň nejpohodlnější řešení.  Zákaznice byla se 

službami firmy velice spokojená a slíbila, že jí bude určitě dále doporučovat. 

V druhém případě se jednalo o zákazníka, který přivezl počítač na opravu  

a pochvaloval si, že firmu neměl problém mezi sousedními domy odlišit a bez problému ji 

našel. 
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Třešničkou na dortu byl pro firmu úspěch, které si získaly bannery u majitele domu. 

Na bannerech se mu líbí jejich jednoduchost spojená s pěkným designem. Dokonce se 

majiteli firmy svěřil, že si je někdy večer chodí prohlížet. Jediný nedostatek spatřuje, že 

večer nesvítí. Pro firmu je to podnět k dalšímu řešení. 

Na základě praktických příkladů nemůžeme s určitostí říct, na kolik procent byla 

kampaň úspěšná. Z uvedených příkladů lze vyvodit závěr, že stanovený cíl, kterým chtěla 

firma zasáhnout lidi v nejbližším okolí a zjednodušit orientaci zákazníkům, naplnila.
140

  

  

                                                
140 Interní data firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo především analyzovat prostředky mediální 

komunikace konkrétní firmy Tomáš Buroň – TB Computers a zjistit, zda tyto nástroje 

zvýšily její publicitu.  

Mediální komunikace je dnes klíčem k úspěchu každé firmy. Za poslední století se 

málokde projevil lidský pokrok tak jako v komunikačních médiích sloužících 

k zprostředkování informací a zábavy. Každým dnem vznikají nové komunikační možnosti 

a je tedy velice těžké se ve všech orientovat. Je proto obtížné vytvořit portfolio nástrojů 

mediální komunikace tak, aby všechny z nich byly úspěšné.  

Firma Tomáš Buroň – TB Computers je sice malá firma, ale už teď si uvědomuje, že 

bez použití mediálních nástrojů to v dnešním světě není možné. Každá firma se snaží 

přetáhnout zákazníky na svou stranu všemi dostupnými prostředky. V konečném důsledku 

je to právě zákazník, který si vybírá z mraveniště firem, které se perou o jeho přízeň. Práce 

byla rozdělena do pěti hlavních kapitol. 

V úvodní kapitole jsme se zaměřili na definování mediální komunikace a jejího 

odlišení od Public relations a představili jsme si jejich jednotlivé nástroje. Nezapomněli 

jsme ani na vývoj komunikace a médií, s nimiž pojem mediální komunikace 

neodmyslitelně souvisí. Teoretickou část práce jsme zakončili nejúspěšnějšími mediálními 

kampaněmi loňského roku. Na nich jsme chtěli ukázat, že média lze využít různě. Stačí 

k tomu pouze dobrý nápad a jeho úspěšná realizace.  

Následující kapitola se věnovala představení firmy Tomáš Buroň – TB Computers. 

Jejím cílem bylo představit předmět činnosti firmy, její historický vývoj, cílový trh, 

konkurenci a dosavadní propagaci. Firmě jsme se rozhodli vyčlenit zvláštní kapitolu, 

protože ji považujeme za stejně důležitou jako samotnou strategii mediální komunikace. 

V další kapitole jsme nástroje z teoretické části práce aplikovali do praxe. Nejprve 

jsme si představili webové stránky firmy a vývoj jejich návštěvnosti. Také jsme si 

prezentovali program, pomocí něhož budeme návštěvnost posuzovat u jednotlivých 

nástrojů.  

Z údajů, které jsme měli k dispozici, jsme zjistili, že návštěvnost stránek závisí 

především na zajímavém grafickém designu a jejich SEO optimalizaci. V dnešní 

uspěchané době lidé nemají čas trávit hodiny na internetu vyhledáváním potřebných 

informací. Je pro ně nejjednodušší zavolat na první webový odkaz, který mají k dispozici. 
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Z toho můžeme vyvodit závěr, že na základě SEO optimalizace a nového grafického 

designu se zvýšila návštěvnost stránek a objem servisních prací.   

Další část se věnovala mediální kampani na sociální síti Facebook. Ta prokázala, že 

se firmě sice zvýšila návštěvnost webových stránek, ale to se nedalo říct o množství 

servisních zakázek. Chybu spatřujeme zejména v tom, že dnes mnoho mladých lidí kliká 

na reklamní odkaz několikrát a tudíž nemůžeme prokázat, zda návštěvnost dosahovala 

skutečně takových hodnot, které nám ukázal použitý program. Firma si ale touto kampaní 

rozšířila okruh svých fanoušků, tudíž při vkládání akčních nabídek se o nich v budoucnu 

dozví větší okruh uživatelů. 

Dalším nástrojem mediální komunikace, který jsme zařadili do praktické části práce, 

byla reklama v rádiu. Ta patřila k nejnákladnějším nástrojům ze všech a paradoxně měla 

nejmenší účinek. Jejím použitím jsme se přesvědčili, že investice ve formě větších 

finančních prostředků nezaručí lepší výsledky. Reklamě se podařilo přilákat na stránky jen 

10 návštěvníků, u nichž se ani neprojevil další zájem. Firma své investice nelituje, 

považuje to za další zkušenost a věří, že si lidé reklamu zapamatovali a stránky vyhledají, 

až to budou potřebovat.  

Po reklamě v rádiu následovala tisková zpráva. Jejím tématem byla nově 

poskytována služba umožňující online přístup k datům po dobu servisních prací. 

Důvodem, proč jsme zprávu vytvořili, bylo, abychom zjistili, zda regionální média vůbec 

na tento typ tiskové zprávy zareagují. Tisková zpráva by byla účinná u větší firmy, která 

komunikuje s médii pravidelně. Bohužel naše analyzovaná firma není velká a nemá 

dostatek zajímavostí, které by mohla médiím nabídnout. Od začátku jsme věděli, že šance 

na její zařazení do vydání jsou takřka nulové a tak se také stalo. 

Posledním nástrojem použitým v této práci byly informační bannery. Byť se jednalo 

o nejméně nákladný nástroj mediální komunikace, prokázala se u nich největší úspěšnost. 

Nevýhodu spatřujeme v tom, že nemáme možnost změřit jejich účinnost pomocí některého 

analytického programu jako u jiných použitých nástrojů. Vycházíme jen ze zpětné vazby 

od zákazníků případně od lidí z blízkého okolí.  

Kromě jiného tato kapitola přinesla poznatky potřebné k vyhodnocení v úvodu 

stanovených hypotéz. 

V případě první hypotézy: využití nástrojů mediální komunikace bylo úspěšné, 

můžeme konstatovat, že se jedná o pravdivé tvrzení. Na základě hodnocení se může zdát, 

že mediální kampaň nebyla úspěšná, ale v rámci finančních možností naplnila předem 
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stanovené cíle, a to rozšíření okruhu zákazníků v souladu s nárůstem objemu servisních 

prací. 

Druhá hypotéza: nástroje mediální komunikace nepřinesly okamžité ekonomické 

výsledky, byla také potvrzena. V průběhu mediální kampaně nedošlo k nárůstu objemu 

servisních prací a s tím spojených výnosů. Vzhledem k termínu realizace mediální 

kampaně v průběhu měsíce března, můžeme konstatovat, že nepřinesla okamžité 

ekonomické výsledky, ale firma očekává jejich nárůst v nejbližších měsících.  

Zákazníci, kteří využili služeb firmy, přicházeli zejména na základě doporučení, 

případně si firmu sami vyhledali na internetu. Prostřednictvím sociální sítě Facebook se 

dokonce firmě ozvalo několik lidí s žádostí o pracovní místo. Z toho je patrné, že si firma 

rozšířila okruh svých příznivců a potenciálních zákazníků. 

Stanovené cíle diplomové práce byly naplněny, jak z hlediska teoretických poznatků, 

tak i z těch praktických. Firmě Tomáš Buroň – TB Computers sloužila mediální kampaň 

k nalezení nových cest k zákazníkům a veřejnosti. 

Doufám, že firma Tomáš Buroň – TB Computers bude tuto práci vnímat jako 

přínosnou a inspirující a že bude oblast mediální komunikace dále aktivně využívat. 

Věřím, že firma si vyčlení část finančních prostředků, které budou sloužit na mediální 

komunikaci a bude dále nalézat její nejefektivnější prostředky, které jí zvýší zisk. 
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Příloha č. 1: Statistika návštěvnosti webových stránek v roce 2010 

 

měsíc IV. V. VI. VII. VII. IX. X. XI. XII. 

návštěvnost 3 62 58 45 87 64 79 91 69 
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Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování.  2014. 
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Příloha č. 2: Statistika návštěvnosti webových stránek v roce 2011 

 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

návštěvnost 86 95 58 40 59 60 77 33 25 12 21 26 
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Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování.  2014. 
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Příloha č. 3: Statistika návštěvnosti webových stránek v roce 2012 

 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

návštěvnost 54 87 52 81 70 73 116 88 78 84 96 98 
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Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování.  2014. 
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Příloha č. 4: Statistika návštěvnosti webových stránek v roce 2013 

 

měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

návštěvnost 133 177 298 429 365 285 240 268 289 325 434 308 
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Zdroj: Interní data firmy. Vlastní zpracování.  2014. 
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Příloha č. 5: Tisková zpráva 
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Příloha č. 6: Informační bannery firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování. 2014. 

 

 

 

 

 


