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Abstract 

Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci a její soudobé trendy. 

V první kapitole se seznámíme s teoretickými předpoklady a cílem marketingové 

komunikace. Další kapitoly nás provedou se studiemi jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace a jejich využití v praxi a na internetu. V poslední kapitole nahlédneme k trendům 

v marketingové komunikaci.  
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Abstract 

This thesis is focused on marketing communication and its contemporary trends. 

In the first chapter will be introduce the theoretical assumptions and the goal of marketing 

communication. Other chapters will explain the study of individual marketing communication 

tools and its use in practice and on the Internet. In the last chapter we will look for trends 

in marketing communication. 
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Úvod 

Komunikace byla vždy nedílnou součástí člověka a hrála velkou roli v jeho životě. 

Bez zdrojů získávání informací, které marketing představuje, by člověk nemohl v životě, 

ale i pracovním světě, fungovat. V dnešní době jsme obklopeni velkým množstvím informací, 

které pro nás mají velkou cenu, aniž si to vůbec uvědomujeme. Hlavním účelem marketingu 

již dávno není pouhé získání zákazníka, uzavření jednorázového obchodu a prodej výrobku, 

hlavním cílem společností je dnes využití veškeré své schopnosti k vybudování úspěšné 

značky a užití marketingových nástrojů k upevnění svého postavení na trhu a vybudování své 

zákaznické sítě. K tomu, aby firma byla úspěšná, se musí společnost snažit využít veškeré 

nové trendy a příležitosti, jak se svým budoucím zákazníkem navázat dlouhodobý a hodnotný 

vztah.  

Tato bakalářská práce bude zaměřena na soudobé trendy v marketingové komunikaci. 

Podrobněji se bude věnovat konkrétním komunikačním oborům, jako je guerilla marketing, 

virální marketing, mobilní marketing, product placement a další. Tyto komunikační aktivity 

firmy využívají v domnění, že právě tyto činnosti jim pomohou při plnění firemní strategie 

k vybudování úspěšné a výrazné značky na trhu. Mnohé z těchto komunikačních oborů 

mohou firmě opravdu pomoci k zvýraznění a zlepšení své pozice.  

Jedním z nejvýznamnějších aspektů marketingové komunikace je pro firmu reklama. 

Právě reklamě bude v této bakalářské práci věnována velká pozornost, jelikož se jedná o jeden 

z hlavních nástrojů firemní komunikace se svými potencionálními zákazníky a odběrateli.  

Marketingová komunikace změnila v posledních letech své postavení k zákazníkovi 

a posun je to evidentní. Zákazník ale ne zcela správně dokáže rozlišit, zda se jedná 

o klasickou placenou firemní reklamu nebo se jedná o jednu z forem podpory prodeje, která 

je důmyslnou prací marketingových odborníků, zaměstnanců marketingových agentur 

nebo samotných marketingových manažerů. 

V první kapitole se seznámíme a zaměříme na charakteristiku nových trendů 

v marketingové komunikaci podniku. Budou popsány východiska a cíle, které 

si marketingová komunikace klade. Druhá kapitola se bude zabývat použitím tradičních 

marketingových nástrojů a jejich definicí a seznámíme se s reklamou jako takovou. Budou 

přiblíženy i druhy reklamy a jak tyto formy působí na spotřebitele. V kapitole bude také 

popsáno hodnocení efektivnosti reklamy. Ve třetí kapitole se přeneseme na internet. 

Zaměříme se na marketingovou komunikaci, reklamu, public relations a přímý marketing 
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na internetu. Blíže se s těmito formami seznámíme a zjistíme výhody a nevýhody 

jednotlivých komunikačních forem.   

V poslední kapitole nahlédneme mezi jednotlivé trendy marketingové komunikace 

a podrobněji se budeme věnovat mobilnímu marketingu a jeho formám. Blíže bude popsán 

guerilla marketing a přiblíženy budou také jeho formy. K dalším pojmům, se kterými 

se seznámíme, bude také virální marketing, který se může na první pohled zdát, 

jako nejjednodušší forma komunikace skrz sdílení svých pocitů, myšlenek a názorů 

na internetu, opak je ovšem pravdou. Kapitola se bude závěrem zabývat i product 

placementem, jako nového trendu v oblasti televizní reklamy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

1 Charakteristika nových trendů v marketingové komunikaci 

 

Cíl tradičního marketingu spočíval v pouhém prodeji, reklamě a byl stavěn více 

na získání zákazníka, než o samotnou péči o něj. Tehdejší marketing zdůrazňoval, 

že je důležitější mít zisk z každé prodejní transakce a není nutné upoutat zákazníka natrvalo. 

Více se zabývalo, jak zákazníkovi výrobky prodat, než jak mu porozumět a jak s ním 

komunikovat. Avšak toto starší pojetí je překonáno a nahrazeno pojetím novým. Firmy 

se dnes snaží navázat se zákazníkem dlouhodobý vztah a porozumět jeho potřebám. Volí, 

co nejpříjemnější a nové cesty, jak zákazníka získat a jak si jej udržet. Je nutné využít celou 

řadu možných a dostupných prostředků, aby docházelo k žádoucímu efektu. Jednotlivé kroky 

je důležité schválit a zvážit, aby je bylo možné sjednotit s ostatními formami firemní 

komunikace. V současné době firmy využívají nové technologie a přesouvají své 

marketingové rozpočty z tisku a televize na internet, mobilní telefony, videokonference 

a do ulic. Souhrnně řečeno, firmy na své odběratele pohlížejí jako na partnery, nikoli jako 

na své protivníky. 

  

1.1 Teorie komunikace 

 

Komunikace je ovlivněna celou řadou faktorů, ať už jde o komunikaci soukromou, 

marketingovou nebo o komunikaci patřící do oblasti médií. Komunikace je klíčovým 

prodejním nástrojem a setkáváme se s ní téměř každý den. Jedná se o soubor nástrojů, 

kterým podnik komunikuje se svými zákazníky a v jeho průběhu nikdy ani jedna 

ze zúčastněných stran neví, jaké budou finální výsledky. Původní význam slova komunikace 

– tedy communicare - znamenalo činit něco společným, společně sdílet, vespolně se účastnit 

[1] Vybíral, (2009, s.25.). Komunikace je tady chápána v případě této bakalářské práce jako 

sdílení a předávání informací dalším osobám (ať už se jedná o fakta, sdělení, návody 

a zadání). Leško charakterizuje komunikaci: „Komunikace je přenosem sdělení od původce 

k příjemci. Je sociálně-psychologickým fenoménem, je prostředkem socializace člověka. 

Je schopností předávat a sdílet, je procesem dorozumívání se. Jako součást sociální interakce 

má tendenci se vyvíjet, zdokonalovat.“ [2] Leško, (2008, s. 8) 

Nároky na komunikaci rostou, především na její kvalitu a efektivnost. Jestliže 

se budeme zabývat komunikací marketingovou a její problematikou je nezbytně nutné 

se zabývat komunikací jako takovou. Ten kdo ovládá dobře komunikaci, musí zvládnout 
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i komunikaci marketingovou. Vše si lze pečlivě připravit a nastudovat, ale kdo nebude 

schopen komunikaci použít v praxi, nebude úspěšný.   

 

1.1.1 Základní funkce a pojmy komunikace 

 

Obecné hovoříme o výměně informací mezi lidmi, ale může se jednat také 

o komunikaci „neživou.“ Pod tímto pojmem si může představit komunikaci mezi různými 

neživými mechanismy, tj. druhy přeprav, jako spoje ať už veřejné nebo soukromé (letecká, 

automobilová, vlaková apod.). [3] Vybíral (2009, str. 31) uvádí 5 hlavních funkcí: 

 

1) Informační funkce     – cíl: informovat 

2) Instruktážní funkce    – cíl: instruovat 

3) Persuazivní funkce     – cíl: přesvědčit 

4) Vyjednávací funkce    – cíl: vyjednat 

5) Zábavní funkce    – cíl: pobavit 

 

Informovat – předání informací jedné nebo více osobám. Z větší části nečekáme 

na zpětnou vazbu. Ve společnosti si předávání informací může představit jako zaslání 

informací o změnách v podniku emailem nebo dnes už pomocí sociální sítě, 

popř. přes mobilní telefon apod.  

Instruovat – předat informace dále, navést k určité práci, dát návod na výkon 

k činnosti. V tomto případě je pro nás zpětná vazba velmi důležitá a jen tak poznáme, 

zda příjemce naším instrukcím porozuměl a bude podle nich jednat.  

Přesvědčit – (po)změnit názor protistrany, argumentovat např. pro náš prospěch 

nebo ve prospěch určitého řešení. Získat někoho na svou stranu. Do této funkce lze zařadit 

např. i lobbing.  

Pobavit – rozveselit, rozptýlit posluchače od dlouhého povídání nebo je odvést 

od vážného tématu. Na chvíli odvést jejich pozornost a mysl od úkolů, napětí. Zpětnou 

vazbou tady očekáváme ve formě smíchů, mimiky, gest aj. 

Vyjednat -  zpětná vazba je u této funkce samozřejmostí, především když jde 

o vyjednávání vzájemně výhodných podmínek nebo se jedná o následnou spolupráci.  
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S těmito funkcemi se v běžné firemní komunikaci setkáváme stále. Během pracovního 

dne se neustále poukazuje na snahu někoho o něčem přesvědčit nebo vyjednat lepší podmínky 

smlouvy s dodavatelem.  

Komunikaci můžeme také rozdělit na ústní, písemnou a vizuální. V tomto případě 

hovoříme o komunikaci sociální.  

Ústní – velmi důležitá je zde mluva, její tempo, tón hlasu, jeho usazení, pomlky, 

intonace, hlasitost apod. Zařadit zde můžeme poradu, diskusi, rozhovor aj.  

Písemná – dopis, email, zpráva atd. 

Vizuální – nejdůležitějšími jsou zde viděné a vizuálně si představované. Mohou to být 

grafy a digramy, tabulky atd.  

Dále můžeme komunikovat verbálně a neverbálně. Kdy při verbálním komunikování 

používáme mluvení a komunikaci slovem. Kdežto u neverbální komunikace komunikujeme 

vlastním tělem a pomocí smyslů. [4] Vymětal, (2008, s. 23) 
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2 Tradiční nástroje a jejich popis 

 

Pokud se zaměříme na větší polovinu společností, zjistíme, že utrácejí více než 47% 

svých marketingových rozpočtů za nová média, kterými jsou weby, mobilní marketing 

a email. Bannery nebo také vyhledávací marketingové taktiky k propagaci svých služeb 

a výrobků používá kolem 45% společností. Během pěti let došlo k poklesu účinnosti 

tradičních médií, jako jsou rádio a televize. Avšak i v současné době je stále televize 

nejlepším prostředkem pro vytváření image, povědí o značce a společnosti. [5] Frey, (2005) 

 

2.1 Reklama 

 

Reklama patří mezi nejstarší nástroje marketingové komunikace. První placená anonce 

se objevuje v americkém časopise z roku 1704 a až do konce 60. let 19. století vypadaly 

inzeráty spíše jako krátké články. Modernější komunikační formu si reklama v tisku „obléká“ 

teprve koncem 19. století. [6] Vybíral, (2000) Nedílnou součástí prodeje je reklama, 

bez které dnes žádný prodejce nepodniká. S reklamou je spjata zpětná vazba spotřebitelů, 

kteří nám dávají najevo, co si o produktu a značce myslí a zdali jsou reklamní aktivity 

dostačující. 

 

2.1.1 Druhy reklamy 

 

K nejstarším nástrojům marketingového mixu bezesporu řadíme právě reklamu. 

Také proto můžeme reklamu považovat za nástroj, se kterým se nejsnadněji pracuje. 

Při tvorbě reklamy je velmi důležité, aby její tvůrci dbali na kreativní myšlenky a dokázali 

oslovit cílové publikum.  

Dle Pelsmackera a kol. lze reklamu rozdělit podle těchto kritérií. Zaprvé, podle 

subjektu. Výrobce podává impuls spotřebitelům, aby svůj výrobek, značku mohl prodat. Jde 

o druh reklamy, který má za cíl prodat zboží, které máme k dispozici. Za příjemce reklamy 

považujeme fyzickou osobu, jakož to zákazníka, ale také to může být v rámci obchodních 

vztahů jiná firma. Dále reklamy rozdělujeme dle typu sdělení, kde můžeme řadit reklamu 

tematicky nebo všeobecně zaměřenou, popřípadě se může jednat pouze o reklamu 

informativní. K posledním druhům, přes která se lidé dozvídají informace, jsou média. 
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Ta můžeme rozdělit na tradiční, podlinkové a nadlinkové. [7] Pelsmacker a kol., (2007, s. 204 

– 206).  

Přibylová a Jahodová dělí reklamní sdělení, a to buď do směrů, který se orientuje 

na produkt-výrobek anebo na reklamu institucionální, která se zaměřuje na pověst firmy 

atd. [8] Přibylová, Jahodová, (2011, s. 68). Na rozdělení reklamy dle prvotně vyvolaných 

pocitů se můžeme podívat v Tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení reklamy, podle prvotně vyvolaných pocitů 

Zdroj: [Přibylová, Jahodová, 2010, s. 68] 

 

Machková informuje, že jednou z forem přesvědčovací reklamy, je forma obranná. 

Tuto formu reklamy firmy využívají především při krizové komunikaci, např. když média 

upozorní na zdraví škodlivé výrobky, které společnost dodala na trh. Pokud se firma na trhu 

pohybuje v nepříznivé pozici, snaží se na spotřebitele apelovat srovnávací reklamou, 

který svým obsahem dokáže poškodit konkurenci. A také proto je v mnoha státech zakázána.  

[Machková, 2009, s. 171]. 

 

2.1.2 Hodnocení efektivnosti reklamy 

 

Smyslem efektivnosti reklamy je, že si co největší zasažená část cílové skupiny bude 

nabízený výrobek pamatovat, ale také, jakmile dojde ke koupi výrobku, se bude snáze 

rozhodovat, zda si výrobek či službu koupit. K těžším úkolům patří určit, zda reklama 

oslovila cílovou skupinu, na kterou byla mířena. Způsobů a metod, jak efektivnost reklamy 

zjistit, je mnoho. Prvním impulsem jsou výsledky, které zadavatel dostane o úspěšnosti 

na základě zkušebního testu. Přibylová a Jahodová hovoří o předběžném testování, 

jako mnohem užitečnějším, než testováním až po skončení projektu, protože pouze předem 

dobře připravená kampaň může přinést úspory. Po realizační testování je vhodné pro další 

aktivity a k hodnocení stávající komunikace. [9] Jahodová a Přibylová (2011, s. 86). 

Dlouhé diskuze se vedou o tom, zdali k provedení testování efektivnosti využít spíše 

kvantitativní nebo kvalitativní výzkum. V určitých případek můžeme mezi odborníky najít 

Přesvědčovací Informační Připomínková 

Hlavním cílem tohoto typu 

reklamy je rozšíření poptávky 

po službě, výrobku aj. 

Nejdůležitějším předpokladem 

u informační reklamy je vzbudit 

prvotní zájem o nabízený 

výrobek. 

Funkcí této reklamy je 

uchovávat pozici značky na 

trhu.  
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shodu, že je výhodnější použít kombinaci obou. V Tabulce č. 2 se můžeme podívat 

na rozdělení reklamy dle efektivnosti.  

 

Tabulka č. 2: Rozdělení efektivnosti reklamy 

Zdroj: [Vysekalová 2007, s. 182] 

 

2.2 Triky prodejců 

 

Většina spotřebitelů dnes již velmi dobře zná obecné triky, které výrobci používají, 

a přesto nelze říci, že tyto formy triků jsou minulostí.  

Slevy – účelem je jednoznačné nalákání spotřebitelů do obchodů. Důvodů v tomto 

případě může být hned několik, za jeden z nich můžeme považovat ten, že zákazník 

při nalákání na slevu nezůstane u koupi jediného výrobku. Dalším příkladem může 

být chybná cena na letáku, kde u pokladny si jen pozorný zákazník povšimne, že je mu 

účtována cena původní, bez slevy.  

Nabídka zboží zdarma – jde o prachsprosté zneužívání naivity zákazníků, nikdo 

nedostane nic zadarmo, pokud ano, tak je zcela zaručeno, že jiné výrobky jsou nabízeny 

za cenu dražší, než v ostatních obchodech. Obchodník je podnikatel a ten se o zisk nepřipraví. 

Odmítnutí předvedení výrobku – ze zákona má spotřebitel právo na předvedení 

výrobku. Pokud však prodejce nechce výrobek předvést, je lépe si jej vůbec nekupovat.  

Zákon o ochraně spotřebitele jasně stanovuje, že zákazník musí být řádně informován. 

Prodejce se povinností o řádné informovanosti nezbaví tím, že bude poukazovat na to, 

že dodavatel nebo výrobce mu žádné informace neposkytl.  

 

 

 

 

 

Měření stupně 

známosti 

Test vzpomenutí Test znovupoznání Měření efektivnosti 

propagace 

Mezi spotřebiteli se 

používá měření 

známosti značky, 

výrobce a výrobku. 

U těchto paměťových 

testů se kladou velké 

nároky na respondenta, 

jelikož musí odůvodnit, 

co viděl a četl, aniž by 

měl testovaný výrobek 

před očima. 

Test se vrací 

k začátkům výzkumu, 

informuje o tom, jak si 

čtenáři pamatují 

prvotní inzeráty. 

Řadíme ho 

k nejspornějším testům 

výzkumu propagace. Je 

nemožné určit vliv 

propagace a vyjádřit ho 

v přesných číslech. 
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3 Marketingová komunikace na internetu 

 

Jedno z mnoha médií, které má obrovský význam a vliv pro oblast marketingu 

a obchodu je bezesporu internet. Internet během pár let zaznamenal obrovský rozlet a rozvoj 

po celém světě. Hovoříme o komunikační platformě a počítačové síti, která se stala postupem 

času neoddělitelnou částí drtivé většiny všem firem v různých odvětví podnikání, organizací, 

sdružení i jednotlivců.  

 

3.1 Reklama na internetu 

 

Pokud hovoříme o internetu, hovoříme o moderním elektronickém médiu, 

který zaručeně pozměnil podobu komunikačního mixu.  

Dlouhou řádku let se o reklamě na internetu hovořilo jako o rychle rozvíjejícím 

se médiu, ale na druhou stranu mnozí tvrdili, že bude dlouho trvat, než se bude tato forma 

reklamy schopna vyrovnat reklamě v tištěných médiích. Potůček informuje, že meziroční 

nárůst do televizní reklamy dosáhl v roce 2010 7,8 procenta v porovnání s rokem 2009, 

kdy internetová reklama za první kvartál dosáhla meziročně nárůstu pěti procent. Všem 

ostatním typů inzerce výnosy klesaly, největší pokles inkasovala venkovní reklama. Klesala 

také reklama v rádiích a tisku. V celkovém porovnání pak reklamní trh v České republice 

klesl o tři procenta. [10] Potůček, (2011) 

Většina firem k propagaci své reklamy používají svých vlastních webových portálů. 

O obsahu stránek rozhoduje pouze majitel, grafickou úpravu řeší s designéry, protože 

profesionálně zpracované stránky jsou v dnešní době nezbytností. Rozlišujeme dva druhy 

reklamy na internetu. Tím prvním je umístění na webu, druhým způsobem je využití 

e-mailové schránky. E-mail je stále využívanou aplikací, přestože k její nevýhodě patří 

nevyžádaná pošta, které nikdo nezabrání k jejímu dalšímu šíření.   

Firmy na tvorbu svých webů vynakládají velké peníze, většinou se jedná o firmy 

s větší působností, které si tyto výdaje mohou dovolit. V těchto případech hovoříme 

o částkách ve statisících korun. K neodmyslitelně dobré propagaci firmy na internetu musí 

patřit její výborná prezentace na vlastním webovém portálu. Webové stránky jsou pro firmy 

důležité z prodejního nebo marketingového hlediska. Hlavní stránka musí být přizpůsobena 

na to, aby zákazník byl schopen při vstupu provést nějakou akci. Ať už se jedná 

o objednávku, nákup nebo objednací formuláře. Dalším velmi důležitým aspektem je, 
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jak přilákat zákazníky aby si naši stránku otevřeli. Existuje hned několik způsobů, jak toho 

docílit: 

 

 Zápisy do katalogů 

 Plošná reklama 

 PPC reklama 

 Behaviorální reklama 

 

Zápisky do katalogů – za příplatek je možné se v těchto katalozích zviditelnit, ale měli 

bychom předtím promyslet, jestli se pro tento typ propagace rozhodnout. Jedním z klíčových 

důvodů vzrůstající trend v jejich návštěvnosti.  

Plošná reklama – se řadí mezi první aktivity, které se objevily na internetu. První 

zmínky o internetovém marketingu spadají do roku 1994, kdy si společnost AT&T umístila 

svůj první reklamní banner (proužek) ve verzi elektronického časopisu. Nástroje plošné 

reklamy zahrnují: 

 

 Reklamní bannery (proužky) – ve svých začátcích byl tento nástroj velice účinný, 

byl velmi důležitým lákadlem a přivedl spoustu nových zákazníků. Postupem času 

se účinek stal spíše záporným, dnes jsou lidí reklamou obklopeni na každém kroku 

a vše, co se jeví, jako obchodní sdělení ignorují, v tomto případě můžeme hovořit 

o tzv. bannerové slepotě.  

 Automaticky se otevírající (pop-up) okna – jsou nejméně oblíbeným druhem 

reklamy. Ale tyto vyskakující okna jsou na ústupu, protože drtivá většina uživatelů 

tato okna blokují všemožnými programy.  

 Tlačítka – ta můžeme většinou najít umístěna pod menu nebo na konci webové 

stránky. 

 

PPC reklama – zkratka této reklamy znamená pay- per- click, neboli zaplať za klik. 

V současné době patří mezi nejúčinnější formy reklamy. Zadavatel se o návštěvě reklamy 

dozví teprve až po kliknutí zákazníka na odkaz. Zadavatel tady platí pouze za uživatele, 

které reklama zajímá. Hlavní výhodou je cílené zaměření se na zákazníka a s nejvyšší 

pravděpodobností i získání konkrétního zákazníka. Možností jak v systému PPC nastavit 

rozpočet je více, může se jednat buď to nastavení denního rozpočtu nebo také nastavení 

maximální ceny za proklik, čímž se dá určit i pořadí firmy v internetovém vyhledávači.  
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Behaviorální reklama – cílem reklamy je pozorování zákazníka a jeho chování 

na internetu. Účelem této reklamy je vypozorovat, jaké webové stránky zákazník navštěvuje. 

Tyto údaje se dohledávají pomocí souboru cookies (jde o informace, které jsou ukládány 

do prohlížeče) na propojených serverech, nebo dnes už běžně pomocí profilů sociálních sítí. 

K jiné formě sledování můžeme zařadit instalaci programů, které ve vlastníkově PC 

shromažďují data z navštívených stránek a podle toho jsou reklamy umístěny (spyware, 

adware). 

Internet jakož to interaktivní médium umožňuje okamžité změny a proto také reklama 

na internetu je jednou z nejvýhodnějších. Výhody internetové reklamy jsou: [11] Přibylová, 

Jahodová, (2010, s. 225) 

 

 Je jen na uživateli jakou dobu a rozsah reklamního působení si zvolí  

 Spotřebitel si díky široké škále nabízených výrobků může najít pouze ten, 

o který má zájem a o který se zajímá 

 Oproti ostatním médiím je reklama na internetu méně nákladná 

 Rychlost okamžité odezvy je samozřejmostí  

 Reklamní kampaně a jejich dopad jsou exaktně měřitelné 
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4 Soudobé trendy v marketingové komunikaci 

 

Vstupem nových trendů na trh se mění celkové myšlení a přístup marketingových 

odborníků. Shelly Lazarus z agentury Ogilvy & Mather argumentuje, že „Reklamní branže 

pulsují jako nikdy předtím. Její cesty se stávají najednou široce rozmanité, s mnoha novými 

způsoby, jak oslovovat lidi.“ . [12] Frey, (2005) 

Jaké poučení z toho vyplývá? Největší společnosti na trhu, tedy ty s největšími 

rozpočty na reklamu hledají nové cesty a způsoby k získání a upoutání pozornosti 

spotřebitele. Nic víc, nic míň. Reklamní branže a komunikace v ní není mrtvá, 

jen se postupem času dosti mění a vyvíjí jako každý obor.  

 

4.1 Mobilní marketing 

 

Ke stálému zvyšujícímu se zájmu o mobilní telefony roste u odborníků z marketingu 

zájem o využívání dosud ne zcela probádané oblasti reklamy a propagace, která se ukrývá 

v mobilním marketingu. A právě v mobilním marketingu, marketingoví pracovníci našli 

nevídaný a zcela nový způsob, jak ještě výraznějším způsobem komunikovat se svými 

zákazníky a s dosti velkou přesností na ně cílit své aktivity. Mobilní telefony jsou ve dnešní 

době masovým médiem, které vlastní téměř každý člověk a nosí ho stále zapnutí u sebe. [13] 

Frey, (2005) 

 

4.1.1 Formy mobilního marketingu 

 

Aplikace a mobilní weby pro telefony nejsou vše, co využíváme v mobilním 

marketingu. Podobných prvků tohoto typu je minimálně deset. Některé jsou však  zcela běžné 

a jiné bývají dosti opomíjeny. Nejjednodušší formou mobilního marketingu je tzv. mobile-

friendly web, který slouží k plnohodnotnému prohlížení v mobilním telefonu. Zákazník bude 

schopen prohlížet a ovládat mobilní stránky ze svého chytrého telefonu, připojeného 

přes bezdrátovou síť k internetu nebo přes mobilní signál. Díky stálému kontaktu s telefonem, 

který uživatel nosí stále při sobě, se může připojit, ať už to je v restauraci, obchodě 

nebo ve veřejné dopravě, na jakýkoliv webový portál. Menší problémy však mohou nastat 

při zobrazení a to hned s několika důvodů. Například nedostačující velikost a kapacita 

displeje nebo vysoké požadavky na zobrazení daného internetového portálu. Proto také 
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internetoví odborníci své weby začali přizpůsobovat pro mobilní zobrazení, avšak jednotný 

branding zůstává zachován. [14] Jiří Sedláček, (2010)  

Příkladem může být mobilní a desktopová verze serveru iDnes, 

která se uspořádáním i designem liší, ale z uživatelského pohledu jde stále o jednu službu. 

Rozdíl mezi mobilní a verzí pro stolní počítače je zobrazena na Obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Mobilní a desktopová verze serveru iDnes 

 

Zdroj: Webový portál Drzá cihla [online] [vid. 25. února 2014]. Dostupné z http://drza-

cihla.blogspot.cz/2012/07/design-pro-mobilni-ekosystem.html 

 

 Další směr mobilního marketingu vznikl spojením dvou slov „advertisement“ 

a „gaming“, tedy advergaming.  Toto slovo v doslovném překladu znamená reklamní hraní. 

Advergaming svou podstatou vytváří prostředí pro mobilní hry, prezentaci a propagaci dané 

značky. V tomto případě mezi hlavní rozdíly patří právě interaktivita, kdy se spotřebitel 

nestává pouze pasivním příjemcem, ale do celého obchodního sdělení se aktivně zapojuje. 

Během krátkého časového rámce si buduje vztah k propagované značce. Dalším pozitivem 

této formy reklamy je bezesporu pozitivní vnímání a samotné obchodní sdělní není 

nepříjemné a uživatelé bezplatnou formu pobavení pozitivně přijímají. 

V posledních letech zažívala tato forma marketingu obrovský boom, kdy například 

světoznámá značka, jako je síť s rychlým občerstvením McDonald’s, využila v minulosti 

tuto formu obchodního sdělení. Grafická ukázka je vyobrazena na Obrázku č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

Obrázek č. 2: Ukázka advergamingu společnosti McDonald‘s 

 

Zdroj: Webový portál Create Connect Communicate [online] [vid. 25. února 2014]. Dostupné z 

http://createconnectcommunicate.wordpress.com/2012/11/27/dollar-menu-university/ 

 

O m-komerci již mnoho lidí slyšelo, ale dlouhé léta se o ní mluvilo pouze v budoucím 

čase. V dnešní době však vypadá, že i o tyto moderní trendy stoupá zájem a přesouvá se právě 

do oblastí mobilního marketingu. V tomto segmentu hrají velkou roli peníze, respektive 

americké dolary a pro se nejedná o nezanedbatelný sektor. Největší počet uživatelů v této 

oblasti je právě v USA, kde v lednu 2013 podle studie BI Intelligence provedlo 29% všech 

uživatelní mobilních telefonů nákup skrz své mobilní zařízení.  

Bank of America, která patří mezi pět největších bank v USA, předpokládá, 

že uživatelé uskuteční transakce v hodnotě 67 miliardy amerických dolarů právě skrz mobilní 

zařízení v roce 2015. Walmart, největší síť diskontních prodejen v USA, ale i zahraničí 

odhaduje, že 40% všech svých zákazníků, kteří v roce 2012 provedli nákup přes internet, 

se připojila přes mobilní zařízení. Grafická ukázka m-komerce společnosti Walmart 

je zobrazena na Obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka m-komerce společnosti Walmart 

 

Zdroj: Webový portál Mobile Commerce Daily [online] [vid. 25. února 2014]. Dostupné 

z http://www.mobilecommercedaily.com/walmart-amex-prepaid-card-relies-on-mobile-to-streamline-online-

banking 

 

Některá mobilní zařízení umožňují zjišťovaní přesné lokace zákazníků. A právě 

Location based services marketing je založen na zjišťování těchto lokací. Zraky 
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marketingových odborníků v současné době visí na této revoluční vlastnosti. K obecným 

příkladům, jak tuto službu využívat, řadíme například získávání informací o nejbližších 

obchodech, pamětihodnostech, bankomatech, ale i zjišťování polohy svých přátel, sledování 

pracovního automobilu nebo k získání aktuálních informací o dopravě. K nejznámějším 

aplikacím, které umožňují určení přesné polohy uživatele, patří Foursquare, který už dnes má 

více než 20 miliónů registrovaných uživatelů a přes 2 miliardy přihlášení na určitých místech. 

Princip této služby je založen na určení polohy v daném místě, jako je například restaurace 

či kavárna. Motivace zákazníků probíhá ve formě dárků, kterými jsou reklamní předměty, 

popřípadě slevy na další nákup. Uživatelé takto mohou sbírat body a z nakupování 

se tak stává hra, kdo nasbírá největší počet bodů za návštěvy jednotlivých míst. Obrázková 

ukázka aplikace Foursquare je vyobrazena na Obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Ukázka aplikace Foursquare 

 

Zdroj: Webový portál iDownload Blog [online] [vid. 25. února 2014]. Dostupné z 

http://www.idownloadblog.com/2011/03/15/localscope-one-of-the-best-locationnavigation-apps-for-the-iphone/ 

 

Posledním nezmíněným prvkem jsou mobilní aplikace, které jsou nedílnou součástí 

mobilní marketingové komunikace. Tento druh komunikace je v poslední době na výsluní. 

Díky těmto mobilním aplikacím společnosti po celém světě zvyšují své tržby a propagují 

vlastní značku. Může se jednat o všestranné aplikace, hry, ale také o vzdělávací programy. 

Pro různé mobilní platformy jsou na trhu již miliony aplikací, od těch bezplatných až k těm 

placeným, kde se ceny pohybují od patnácti korun do tří set českých korun. Avšak u uživatelů 

jsou stále preferovanější mobilní stránky, které jsou rychlejší a uživatelsky komfortnější, 

a proto v nejbližších letech nehrozí, že mobilní aplikace předčí mobilní stránky.  

 

4.2 Product placement 

 

Spotřebitelé se v současné době neustále setkávají s novými trendy v oblasti televizní 

reklamy a v marketingových sděleních. Různými způsoby a rozličnými metodami 
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se marketingoví odborníci snaží zaujmout spotřebitele, divák je tak zahlcen velkým 

množstvím informací, že se s rostoucím impulsem stává vůči těmto reklamám imunní. Roste 

konkurenční boj, reklamní sdělení jsou více přesouvány z reklamního bloku do hlavního 

vysílacího času a dochází tak k vlastnímu umístění produktu do děje, který v českých 

právních předpisech nazýváme produkt placement. [15] Frey, (2008)  

Product placement je všude mezi námi, ať už se díváme na seriály, reality show, 

talk show, ale také ho najdeme v rádiích, videohrách a textech písní. Ale v těchto všech 

případech se můžeme pouze domnívat, zda jde o plánovaný reklamní tah nebo jde pouze 

o nápad autorů, aby zlepšili charakteristiku postavy a nevědomky tento projev reklamy 

použili. Ačkoli se na první pohled může zdát, že umísťování produktu je technika velmi 

nenáročná, tak po bližším prozkoumání je pouze v rukou odborníků, aby nalezli 

nejpřijatelnější způsob jejího zobrazení a umístění ve správném momentu. Hlavním cílem 

u těchto reklam je navodit u diváka pocit každodenní potřeby, že se daná značka stala součástí 

běžného života a tudíž i pro něj samotného důležitým elementem. [16] Frey, (2008) 

Rozlišujeme dva typy tohoto marketingu. Při aktivním využití je verbálně produkt přímo 

zahrnut do děje a při pasivním umístění je produkt pouze součástí každodenního života.  

Mezi první zmínky o umístění produktu lze hovořit o roce 1982 a filmu E. T. 

Mimozemšťan. Ve filmu se objevila reklama na cukrátka značky Reese’s, která způsobila 

následný prodej těchto sladkostí o celých 65%. [17] Frey, (2008) Vůbec forma této reklamy 

se stala velice diskutovanou, a to především z důvodu strachu šíření podprahového vnímání 

sdělení. V České republice byl však 17. srpna 2009 schválen zákon č. 132/20120 Sb., 

o product placementu a od prosince téhož roku je zcela legální využívat v seriálech, filmech, 

zábavních a sportovních pořadech umístění produktu, který musí být začleněn zcela do děje 

a je zakázáno nabádat k přímému nákupu produktu. Není povoleno prezentovat léčivé 

přípravky, cigarety nebo jiného tabákové výrobky a léčiva, která jsou dostupná pouze 

na lékařský předpis v pořadech určených pro děti. Pokud však tyto pořady takovouto formu 

reklamy obsahují, musí být spotřebitel zřetelně informován o umístění produktu, 

jak na začátku, tak i konci pořadu.  

Na českém trhu tato forma reklamy rychle roste, ale na příjmech televizí se nepodílí 

ani z desetiny. Tržby za formu propagace product placement po legalizaci na trhu se pohybují 

okolo 500 miliónů korun vzhledem k celkové hodnotě televizní reklamy, která je zhruba 

9 miliard korun. Po dvou letech legalizace trhu s product placemnet je jeho celkový podíl 

na tržbách 5,5%. V dalších letech se tento růst a předpokládané zvýšení tržeb má až 

ztrojnásobit.  
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4.2.1. Nepřiměřená propagace product placement 

 

 První pokutu za umístění produktu udělila Rada pro televizní vysílání v září 

předminulého roku, tedy až po dvou letech, kdy nabyl zákon platnosti. Rada rozhodla 

a uvalila pokutu televizi Nova 250 000,- Kč a to za nepřiměřené zmiňování výrobku Prostenal 

v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě. Už loni přitom rada minimálně jednou autory 

seriálu upozornila na to, že s reklamou v tomto pořadu přestřelili, konkrétně s reklamou 

na nábytkářskou firmu Jammall. Obrázek č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Ordinace v růžové zahradě, nábytek Jamall 

 

Zdroj: Webový portál Lidových novin[online] [vid. 5. února 2014]. Dostupné 

z: http://www.lidovky.cz/nova-s-reklanou-v-ordinaci-prehnala-/media.aspx?c=A120921_104222_ln-media_mev 

 

Rada se také zabývala seriálem, který běžel na české televizi, Ententýky, 

který ve svých dvou částech seriálu zcela nevhodně použil propagaci nábytku Asko a ústní 

vody značky Listerine. V tomto případě umístění produktů na diváka působilo jako reklamní 

blok, což je zakázáno. Obrázek č. 6 

 

Obrázek č. 6: Ententýky, nábytek Asko, ústní voda Listerine 

 

Zdroj: Webový portál Mediář [online] [vid. 7. února 2014]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/ct-v-serialu-

ententyky-presprilis-propagovala-nabytek-asko-a-ustni-vodu-listerine/ 

 

V minulých letech se Rada pro televizní a rozhlasové vysílání také zabývala talk-show 

Jana Krause Uvolněte se prosím, která běžela na české televizi, kde se měl propagovat 
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nealkoholický nápoj Mattoni. Avšak v tomto případě Rada posoudila formu reklamy, 

jako hraničící a v souladu dle zákona č. 132/20120 Sb. Obrázek č. 7 

 

Obrázek č. 7: Uvolněte se prosím, Mattoni 

 

Zdroj: Webový portál Marketing&Media [online] [vid. 9. února 2014]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-

46611760-product-placementctvrt-roku-pote 

 

4.3 Guerilla marketing 

 

Marketing tohoto typu a jeho název byl odvozen od metod partyzánů, kdy partyzánské 

jednotky představovaly guerillové oddíly, které v boji bojovali proti silnějšímu, většímu 

a vybavenějšímu nepříteli. K výhodám těchto jednotek patřila znalost domácího prostředí, 

ve kterém bojovaly a kde mohly zužitkovat svou taktiku, chytrost, moment překvapení 

a na soupeře mohly zaútočit a dokonce jej i porazit. A přesně tento popis můžeme s velkou 

lehkostí převést do vztahu guerillového marketingu, který slouží pro malé a střední podniky. 

Ty se nejlépe orientují v daném prostředí a znají daná specifika a právě tou nejsilnější zbraní 

se pro ně stává guerilla marketing, který jim pomáhá v boji proti svým konkurentům 

s velkými obraty a rozpočtem při několikanásobně nižších nákladech. Nejsilnější zbraní 

se v tomto případě rozumí hlavně nápad, kterým dokážou zvítězit proti drahému 

a neosobnímu sdělení svých konkurentů a přilákat pozornost veřejnosti na svou stranu. [18] 

Patalas, (2009) 

Jay Levinson (2009) definuje guerilla marketing několika principy. Kdy energie, čas 

a představivost staví své postavení nad peněžní investicí. A tím nejdražším článkem těchto 

kampaní by se měly stát právě tyto faktory. Hlavním cílem úspěchu je dosažení zisku a mezi 

nejdůležitější faktory oproti tradičnímu marketingu, kde se vychází ze zkušeností 

a dovedností marketingových odborníků patří psychologie na člověka. Dále Levinson 

zmiňuje, že místo získávání nových zákazníků se má podnik zaměřit na ty stávající u kterých 

se má soustředit na provedení více obchodů, kdy náklady na získání nových zákazníků jsou 

až pětkrát vyšší než při udržení těch stávajících. [19] Levinson, (2009) 
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Marketéři se při popisu guerilla marketingu neustále potýkají s názory, že se jedná 

o podvodné a nezákonné aktivity v krajních případech i neetickou reklamu vůči svému 

konkurentovi. Společnosti musí počítat s nebezpečím nepochopení kampaně, 

tak i s negativním přijetím. Na druhou stranu si však uvědomují, že svou nekonvenčností 

a s určitým rizikem mohou získat pozornost médií, kteří rádi publikují netradiční jednání 

a způsoby komunikace. Firmě tento druh publicity může přinést velké zviditelnění, zvýšení 

zisků a hlavně úspory nákladů za tradiční reklamní kampaň. [20] Patalas, (2009) 

 

4.3.1 Formy guerilla marketingu 

 

Setkáváme se s mnoha formami guerilla marketingu, jsou zábavné, provokativní 

a způsobují rozruch. Jedná se o dlouhodobě plánované aktivity, které svou podobou zapadají 

do plánované koncepce podniku. V důsledku velké konkurence se dneska setkáváme se zcela 

novými a netradičními způsoby marketingové komunikace, které své společné prvky nachází 

v nízkých nákladech a originalitě.  Výběr těch nejzajímavějších je popsán níže. 

Ambient marketing, který ke své propagaci využívá tzv. ambientní média, 

za které můžeme považovat objekty, které se vyskytují v bezprostřední blízkosti spotřebitele. 

Cílem tohoto typu marketingu je šokovat a upoutat okamžitou pozornost konzumenta, 

kolemjdoucího. Cílenou skupinou jsou především mladí lidé, u kterých je zajištěn předpoklad, 

že reklamní sdělení tohoto typu budou dále šířit mezi své vrstevníky. Nejčastěji na něj 

můžeme narazit na univerzitách, diskotékách, barech, kinech, toaletách a dalších jiných 

místech, kde nejčastěji narazíme na mladé lidi. Smyslem tohoto formátu marketingu patří 

humor a zábava. [21] Patalas, (2009). Ukázka ambient marketingu je vyobrazena na Obrázku 

č. 8. 

 

Obrázek č. 8: Ambient marketing, Colgate- Don’t forget 

 

Zdroj: Webový portál Time killer [online] [vid. 15. února 2014]. Dostupné z: http://timekiller.cz/reklama/jak-se-

dela-ambient-marketing/ 
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Ambush marketing je formou komunikace, který využívá ke své propagaci velké 

hromadné akce a události, případné parazitování na akcích konkurence. Tento případ může 

nastat ve chvíli, kdy jedna firma zaplatí za hlavní sponzoring obrovské peníze 

i ve stamilionech korun a další konkurenční společnost se na stejné akci snaží zviditelnit své 

jméno bez jakéhokoliv poplatku za sponzorství. Nejčastěji se tak s tímto druhem marketingu 

můžeme setkávat na akcích, které lákají obrovské množství lidí, jako jsou nedávné 

Olympijské hry nebo mistrovství světa. [22] Patalas, (2009). Na ukázku Ambush marketingu 

se můžeme podívat na obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9: Ambush marketing, Abercrombie&Fitch 

 

Zdroj: Webový portál Sports-Economics [online] [vid. 16. února 2014]. Dostupné z: http://sports-

economics.blogspot.cz/2011/09/guerilla-marketing-or-ambush-marketing.html 
 

[23] Mark Hughes, (2006) popisuje ve své knize, jako hlavním cílem buzzmarketingu 

vyvolání rozruchu a diskuze okolo produktu. Hlavním šířícím elementem se stávají především 

lidé a média, mezi kterými se vedou živé diskuze o tomto produktu. Forma tohoto typu 

marketingu, tedy forma ústním podáním je úspěšná nejen kvůli důvěryhodnosti, 

ale také z pohledu nenuceného pokusu o manipulaci, jak to mnohdy bývá u normální reklamy. 

Undercover marketing je naopak skrytou formou reklamy, při kterém nesmí příjemce 

sdělení poznat, že jde o druh propagace a je jím ovlivňován. Nejčastějším přenašečem 

reklamy jsou známé osobnosti, které jsou placené společností za to, aby na veřejnosti daný 

výrobek používaly. Zákazník je touto formou propagace ovlivněn, aniž si to uvědomuje 

a informací šíří dále a je pro něj přirozená, protože ji vnímá jako fakt. Nejdůležitější je však 

to, aby marketing tohoto typu zůstal neodhalen. V případech kdy se tak stane, společnosti čelí 

nepříznivé reklamě, a to nejen z pocitu podvodu, ale především z důvodu manipulace 

spotřebitele. [24] Patalas, (2009) 
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4.4 Virální marketing 

 

I když z doslovného překladu názvu viral marketing dostaneme spojení virový 

marketing, tak v České republice se můžeme setkávat s používanějším a vžitějším názvem 

této formy komunikace, a tou je virální marketing. Jiří Sedláček to ve své knize odůvodňuje 

jako negativní vnímání, které u lidí vyvolává pocit nebezpečí z nemocí, či šíření počítačových 

virů. A proto slovem virální se těmto aspektům předchází. Pokud bychom nahlédli 

do slovníku cizích slov, narazili bychom na překlad tohoto slova, které znamená něco 

nekontrolovatelně, lavinově se šířícího. A podobně nekontrolovatelně, jako se šíří počítačové 

viry nebo virové onemocnění, se mezi lidmi stejně rychle může šířit i reklamní sdělení. [25] 

Sedláček, (2006) 

Pokud hovoříme o virálním marketingu, hovoříme o relativně novém pojmu a jednotné 

pojmenování bychom hledali marně. [26] Viktor Janouch, (2010, s. 274) shledává tento 

marketing jako marketingový jev, který všemožně pomáhá, umožňuje a usnadňuje přeposílání 

marketingového sdělení a tímto lidi k této činnosti povzbuzuje a nabuzuje. Po celém světě 

bychom našli spoustu myšlenek a definic od různých autorů, ale podstata je vždy stejná. 

Reklamní sdělení tohoto typu se mezi uživateli šíří pomocí videí, webových stránek, audio 

nahrávek, textových zpráv nebo aplikací. Za velkou výhodu můžeme považovat, takzvanou 

šeptandu, kdy mezi uživateli kolují, jak pozitivní, tak i negativní pocity. Ornou půdou pro tato 

sdělení je právě internet, který během velmi krátkého časového horizontu umožnil překonat 

velké vzdálenosti států a měst, díky čemuž dokáže šířit názory mezi tisíce lidí najednou. [27] 

Smith, (2000) 

Viktor Janouch virální marketing definuje také jako jakousi sněhovou kouli, na kterou 

se neustále nabaluje nový a nový sníh, až ji není možné z důvodu její velké rychlosti zastavit. 

Hlavní cíl virilního marketingu můžeme najít právě v předchozí definici, ale možným 

negativem a temno stránkou v tomto odvětví se stává právě nekontrolovatelnost. Virální 

marketing se vyznačuje dlouhotrvajícím efektem a značnou finanční úsporností, oproti 

kampaním, které využívají ke své propagaci obrovské množství peněz a masmedia. Pokud 

bychom hledali porovnání s tradičním marketingem, budeme hledat marně. Cílem virálního 

marketingu není zvýšení tržeb a prodejů, ale budování povědomí o dané značce a společnosti 

[28] Janouch, (2006) 

Prvním dojmem na nás může virální marketing působit, jako dokonalý marketingový 

nástroj, který společnostem umožní s malými náklady oslovit velké množství potencionálních 
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zákazníků. Avšak pravdou v tomto případě je, že pouze hrstka virálních kampaní byla 

úspěšných. Začátky u těchto kampaní jsou vždy nejisté a firmy musí počítat s nepříliš jasným 

výsledkem a díky hromadnému efektu se musí hned na začátku vzdát kontroly nad chodem 

reklamy. Nejdůležitějším bodem a na čem nejvíce závisí, je prvotní impuls. [29] Smith, 

(2000) 

Základním kamenem celého děje a principu virálního marketingu je obsah sdělení. 

Hlavním prvkem je neodmyslitelně právě příběh, který musí natolik zaujmout, být natolik 

zajímavý, aby vyvolal emoce a přiměl k virálnímu šíření. Nudný a nezajímavý příběh 

je předem smeten ze stolu. Hlavním tahákem možného úspěchu je bezpochyby jedinečnost, 

kdy je naše sdělení lépe zapamatovatelné. Hlavní chybou je nevýznamnost mezi obsahem 

sdělení a předmětem podnikání, kdy může docházet k nepochopení a k nespojení virálního 

prvku s danou společností. Výhodou virálního marketingu pro je bezpochyby jeho 

přenositelnost, která má na starosti snadnější rozšiřování a zbytečné složité média odrazují 

uživatele k dalšímu šíření a sdílení. A v neposlední řadě k důležitým faktorům patří také 

správné načasování, které může zaručit úspěch, ale i případné zklamání. [30] Janouch, (2006) 

Počátečních míst, kde lze začít šířit je opravdu mnoho, důležité je však si uvědomit, 

že bez šiřitelů se virální prvek neobejde a je třeba zamířit na místa, kde se naši potencionální 

zákazníci pohybují. Takových míst je celá řada, avšak v poslední době jsou jednoznačným 

vítězem sociální média, neboť právě tam se videa, fotky a myšlenky šíří nejrychleji. [31 

]Janouch, (2006, s 275) tyto sítě definuje jako místa, kde se lidé sdružují, setkávají s přáteli, 

popřípadě připojují ke komunitě s podobnými zájmy. Otázkou však zůstává, proč tento obsah 

mezi sebou šíří a co je k tomu vede. Důvodem je prostá potřeba komunikace a udržení 

si sociálních vazeb. V současné době jsou na ústupu do pozadí posouvány diskusní fóra, 

blogování nebo používání emailů.  

 

Obrázek č. 10: Virální marketing, BlendTec 

 

Zdroj: Webový portál Will It Blend [online] [vid. 3. února 2014]. Dostupné z http://www.willitblend.com/ 
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Pokud bychom hledali jednu z prvních nejúspěšnějších virálních kampaní, narazili 

bychom na firmu BlendTec, která vyrábí kuchyňské mixéry. O největší rozruch se firma 

postarala v roce 2006, kdy v krátkém videu prezentovala své přístroje s neobvyklými 

předměty uvnitř. V mixéru jsme mohli objevit výrobky jako je iPhone či iPad , sendvič 

McDonald´s nebo boty Nike. Počet všech videí vystoupal až na číslo 130. Výrobci se poté 

prodeje zvýšili o neuvěřitelných 700%. Na ukázku jsme se mohli podívat na Obrázku č. 10. 

Na českém trhu se o velký rozruch postarala firma Kofola, která o Vánocích v roce 2006 mezi 

zákazníky poslala vánoční pohlednici, o kterou měl každý zájem a byla možnost ji poslat 

online. Za výsledek kampaně bylo přes 1,5 miliónu poslaných pohlednic a kolem 1 miliónu 

návštěvníků webových stránek společnosti. Na ukázku virální kampaně od společnosti Kofola 

se můžeme podívat na Obrázku č. 11. Ale bezesporu o nejúspěšnější virální kampaň 

se postarala firma Old Spice z roku 2010. Kdy se velkým hitem na sociálních sítí stala série 

videí na sprchové gely. Kampaň během pouhého dne zaznamenala přes 6 miliónu zhlédnutí. 

Na finanční úspěch firmy to mělo dopad nárůstem 107% tržeb.   

 

Obrázek č. 11: Virální marketing, Kofola 

 

Zdroj: Webový portál Mediář [online] [vid. 3. února 2014]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/viralni-

marketing-stale-v-plenkach/ 

 

Všechny tyto zmíněné příklady jsou spolu velmi úzce spojeny. Jednoznačně hlavním 

úspěchem výše zmíněných kampaní je bezesporu jejich originalita a nápad.  Poté se už není 

čemu divit, že takto zpracované kampaně vyvolají mezi lidmi obrovské nadšení a odhodlání 

jej šířit dále mezi své kamarády a přátelé. Důležitým tahem těchto virálních kampaní 

je bezesporu humor a nadsázka a správně zvolená cílová skupina.  
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na nové trendy v marketingové komunikaci a tím 

byl mobilní marketing, guerilla marketing, product placement, virální marketing 

a v neposlední řadě se tato práce také zabývala internetovým marketingem. Obecně všechny 

tyto formy marketingu vyžadují velmi pečlivou a dlouhou dobu analyzování a zjišťování 

svého potencionálu k dalšímu šíření na konkrétní místa.  

Žijeme v době, která na nás chrlí celou řadu informací, avšak postupem času 

se společnost připravuje na přechod od společnosti informační do společnosti znalostí 

a ta bude od lidí požadovat celoživotní doplňování svého vzdělání. Kromě studia a klasického 

přísunu informací jim může pomoci přístup na internet, který v současné době tvoří jeden 

z největších informačních zdrojů, ale to pouze v tom případě, pokud si jeho návštěvních 

je schopen vyhledat především ty servery, které svou kvalitou a zaměřením řeší problémy 

současnosti.  

Společnosti jsou schopny v dnešní době komunikovat na vysoké úrovni nejen se svými 

zákazníky, ale také odběrateli, dodavateli a dalšími subjekty. Výrazné ztížení firma pocítí 

bez použití marketingové komunikace a využití jejich nástrojů. Společnost jakéhokoli 

zaměření se v dnešní době neobejde bez nástrojů marketingové komunikace.  

Všechny typy nástrojů v marketingové komunikaci jsou pro firmu důležité. Jde hlavně 

o to, aby byla schopna tyto nástroje co nejefektivněji využít. Pokud hovoříme o oborech, 

ve kterých se vede velký boj na poli trhu, tak bez reklamy a zvláště v tomto případě 

se nemůže nikdo obejít. Proto je důležité, aby firmy zaměřili svou pozornost na ty typy 

nástrojů, které jsou pro ně z praktického hlediska nejefektivnější a nejdůležitější. Nemělo by 

žádný smysl a efekt, aby bylo za každou cenu využito co největšího počtu nástrojů, je důležité 

využít pouze ty nástroje, které pro ně mají skutečný význam. K prodeji vlastních výrobků 

a tím i k následnému zisku vede cesta přes použití všech druhů reklamy, která má vliv 

na spotřebitele, přes její efektivnost až po její etické řízení, to jsou všechno okruhy, kterými 

se musí podnikatel zabývat, aby mohl dosáhnout svých cílů. Stejný postup platí při využívání 

marketingu a jeho komunikace přes internet, kde se uplatňují současné trendy v marketingové 

komunikaci.  

V této bakalářské práci je popsána a analyzována většina současných trendů 

v marketingové komunikaci. Při vypracování práce byla využita odborná literatura, 

dokumenty a internetové zdroje, které se danou problematikou zabývají. Závěr práce potvrdil, 
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že je nezbytné, aby se nástroji v marketingové komunikaci a jejich praktickým využitím 

v praxi firmy pravidelně zabývaly.  
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Kritické zhodnocení 

 

V samotném úvodu bakalářské práce jsem stručně vysvětlit, jakými marketingovými 

trendy se firmy dnes zabývají a o jakých marketingových nástrojích bude řeč v této práci. 

Dále jsem specifikoval základní pojmy komunikace a definoval její funkce. V první polovině 

práce jsem také rozvedl tradiční marketingové nástroje a jejich definice, jako je reklama, 

kterou řadíme mezi nejstarší nástroje v marketingové komunikaci.  Tento způsob propagace 

služeb a výrobků patří z mého hlediska určitě stále k hodně účinným nástrojům, jak zákazníka 

upoutat. Už z toho důvodu, že reklamu najdeme nejen v televizi, rádiích, na billboardech 

kolem cest a silnic, kde se každodenně pohybujeme, ale hlavně v dnešní uspěchané době 

hlavně na internetu. Pokud hovoříme o internetu, tak hovoříme o médiu, které sehrálo jednu 

z nejdůležitějších rolí v posunu komunikačního mixu směrem dopředu. Mnoho firem, troufám 

si říct, že většina firem na trhu k propagaci svých výrobků používá své webové stránky. 

Pokud bychom hovořili a zaměřili se na firmy, které se pohybují ve světě průmyslu, tak ani 

tito giganti jako jsou Vítkovice nebo ArcelorMittal nejsou pozadu. Při otevření webových 

stránek těchto dvou hutních podniků nalezneme webové prostředí, které zákazníka přímo láká 

k odběru zboží těchto firem. Na webových stránkách Vítkovic nás uvítá video, které strhne 

pozornost snad každého návštěvníka. Ovšem v dnešní době nejde pouze o nabídku výrobků, 

které na stránkách nalezneme, vítkovický podnik dnes láká své návštěvníky také na prohlídky 

svých areálů a prostorů, které svou historií a děním vtáhnou do dění podniku snad každého 

návštěvníka. V tomto případě můžeme přesně hovořit o způsobu propagace, který se vyplácí 

a na který lidé slyší, tedy o reklamě na internetu a nemusíme hovořit pouze o průmyslových 

podnicích.  

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na soudobé trendy v marketingové 

komunikaci, kterými jsou mobilní marketing, guerilla marketing, product placement, virální 

marketing a také již zmiňovaným internetovým marketingem.  Nová média přispěla řadou 

změn. Moderní média způsobila posun v komunikačním modelu. Je to teprve pár let, co byl 

člověk závislý na příjem zpráv z masových médií, jakož to článků v novinách. Dnes je všemu 

jinak a současný model dal uživateli možnost na internetu si vybrat.  Moderní marketing 

se otáčí k zákazníkovi čelem a zaměřuje se přesně na jeho potřeby a požadavky. Obchodníci 

se snaží svým spotřebitelům vyjít vstříc a nabízejí nekonečnou řádku služeb, 

od advergamingu společnosti McDonald´s, přes m-komerci společnosti Walmart a takto 

bychom mohli pokračovat až k internetovému bankovnictví a mnoha dalšímu. Jde o služby, 
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které mají velký potenciál a budoucnost a díky tomuto druhu komunikace se společnosti 

vyhřívají na výsluní a mohou tak propagovat vlastní značku. V tomto případě má většina 

průmyslových podniků nevýhodu oproti ostatním podnikům, které své výrobky a služby 

mohou v mobilních aplikacích výborně prodat. Hovořili bychom hodně o budoucnosti, pokud 

bych si měl představit, že v mobilní aplikaci budu mít možnost navolení si velikosti stožárů, 

rámů, kolejnic apod. věcí, které se vyrábí na zakázky u společností, jako jsou v našem kraji 

Vítkovice.  

Určitě větší možnosti už můžeme hledat u product placementu, který je všude mezí 

námi ať už hovořím o seriálu, talk show, reality show apod.  Jde pouze o šikovnost odborníků, 

jak u diváka navodit pocit každodenní potřeby výrobku, který chceme prodat. Avšak v tomto 

případě za nepřiměřenou reklamu můžeme zaplatit i pokutou. Z mého pohledu je tento druh 

propagace velmi účinný pokud se objeví ve sledovaném seriálu nebo jiném pořadu. Ovšem 

né všechny firmy si tento druh reklamy mohou dovolit. Těm větším, u kterých se obraty 

pohybují ve vysokých číslech, stojí za to zaplatit někdy až směšnou pokutu na úkor vysoké 

propagace a následného zájmu zákazníků. K současným a také účinným trendům 

v komunikaci patří tzv. ambient marketing, který je zaměřen především na mladé lidi. Za cíl 

má tento marketing upoutat okamžitou pozornost kolemjdoucího. Z vlastních zkušeností 

mohu potvrdit, že tento druh marketingu se vyskytuje především na vysokých školách, 

v knihovnách, kinech, barech a toaletách, kde je zaručená rychlost šíření reklamního sdělení 

mezi vrstevníky. Ambient marketing bych zařadil k současně velmi populárním trendům, 

které mají za cíl sdílení informací v reálném světě. Cílem všech podniků je mít přece dobrou 

pověst mezi lidmi. Reklamou můžeme být ovlivněni, aniž si to uvědomujeme. Jde o tzv. 

undercover marketing, tedy skrytou reklamu. Přenašečem v tomto případě jsou známé 

osobnosti, které mnozí lidé považují za svůj vzor. Pokud  narazíme na zpěváka, který se nám 

líbí a jehož hudba posloucháme a uvidíme ho s čokoládou v ruce, nevědomky aniž 

si to uvědomujeme budeme svým přátelům vykládat, koho jsme potkali, co měl na sobě 

a co jedl. Jde tedy o marketing, který má být neodhalen a musí působit jako běžná věc, 

nad kterouse nikdo nepozastavuje.  

O velký rozruch se většinou postará virální marketing. V posledních letech se druh 

marketingu v tomto směru velmi rozšířil a setkává se s velkým úspěchem. Můžeme hovořit 

na českém trhu například o reklamě od Kofoly, která několik let nazpět spustila vánoční 

reklamu na svou limonádu, ve které narazíme na né tak úplně zlaté prasátko, které sklidilo 

obrovský úspěch a každoročně vždy o Vánocích tuto reklamu společnost Kofola spouští. Stačí 
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se porozhlédnout kolem sebe a zjistíme, kolik firem se o tento druh reklamy pokouší, 

ale né všem se to podaří, tak jak si představují.  

Každý z nás má jiné představy, jak by se k němu reklama měla dostat, zdali si ji raději 

přečte na internetu v novinách nebo si stáhne příslušnou aplikaci, či ji nevědomky šíří 

a je jí ovlivněn. V každém případě však platí jedno pravidlo a to, že firmám v dnešní době 

není jedno, jak reklamu šíří a propagují ji, každý chce být nejlepší a snaží se přicházet na nové 

a nové způsoby jak se k zákazníkovi dostat ještě blíže a být s ním ve větším spojení 

a kontaktu. Některým se daří dostat do popředí, jiní zůstávají v pozadí a projevují se spíše 

pasivním zájmem. Budoucnost marketingové komunikace tak zůstává otevřená a odpovědět 

dokáže jedině čas.  
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