
Příloha 1: Organizace zabývající se reklamou v České republice 

Rada pro reklamu (RPR)  

RPR byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a 

médii po vzoru vyspělých evropských států jako první 

východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem je 

pomáhat dosažení čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy 

na území České republiky. Předpokládá se, že reklama se bude sama regulovat reklamním 

průmyslem s přihlédnutím k vývoji a změnám na reklamním trhu. Od roku 1995 je řádným 

členem Evropské asociace samoregulačních orgánů (EASA).  

V současnosti má 29 členů, kteří tvoří valnou hromadu jako nejvyšší orgán rady. 

Důležitým orgánem je arbitrážní komise, která rozhoduje o stížnostech podaných na reklamy. 

Její rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy RPR. Dalšími orgány jsou výkonný výbor, 

sekretariát a dozorčí komise. 

RPR vydává a novelizuje dokument Zásady etické reklamní praxe v České republice, 

který je souhrnným pohledem na reklamní mravy u nás. Dále vydává Kodex reklamy a 

prostřednictvím arbitrážní komise prosazuje jeho dodržování. Hájí zájmy reklamního 

průmyslu a podílí se na tvorbě legislativy z této oblasti i oblasti marketingové komunikace. 

Zdroj: [8, 17] 

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA M.K.) 

AČRA M.K. byla založena na jaře 1992 jako dobrovolné, 

nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, vystupující 

jako právnická osoba. Je členem Rady pro reklamu, Arbitrážní 

komise RPR a Hospodářské komory republiky. Je jedinou 

organizací, která přijímá pouze české subjekty. Orgány asociace jsou Valná hromada, 

prezidium a revizor. Asociace se zabývá reklamními a marketingovými službami s cílem 

zvýšit profesionální úroveň české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové 

komunikace.  

V současné době má 50 členů, jejichž celkový obrat činí zhruba 1,5 miliardy Kč. 

Asociace koordinuje a zastupuje jejich společné zájmy a zastupuje je vůči příslušným 

odborným svazům a orgánům státní správy. Dále poskytuje odborné informace, poradenské 

služby a prosazuje příznivou image reklamy. 

Obr. 2 - Logo AČRA M.K. 

Obr. 1 - Logo RPR 



Obr. 3 - Logo AKA 

Členem může být fyzická i právnická osoba, jejíž roční obrat je nejméně 6 milonů Kč, 

která převážně pracuje v systému „full service“, která není přímo či nepřímo ovládána nebo 

kontrolována médii a která zaplatí členský poplatek a příspěvek na propagaci asociace činící 

ročně 35 000 Kč. Členové jsou povinni respektovat obecné ustanovení, Kodex reklamy i 

vlastní etické kodex. Podmínkou přijetí do asociace je roční čekatelská lhůta, kdy takové 

členství vzniká dnem písemného prohlášení o přistoupení ke Stanovám asociace, schválení 

žádosti o členství prezidiem a valnou hromadou asociace. 

Zdroj: [8, 18] 

Rada komunikačních agentur (AKA) 

AKA vznikla v roce 1992 pod názvem Asociace 

reklamních agentur (ARA), který byl změněn v roce 2001. 

Důvodem bylo, že původní zaměření na reklamní agentury se 

rozšířilo i na agentury specializované na média, podporu prodeje 

a přímý marketing. Je zakládajícím členem RPR a členové jsou povinni dodržovat Etický 

kodex reklamní praxe a Etický kodex chování členů AKA. AKA zastupuje Českou republiku 

v Evropské asociaci komunikačních agentur (EACA) . Orgány jsou valná hromada, 

prezidium, sekretariát, dozorčí komise a smírčí komise. 

Je výběrovou organizací, ve které jsou sdruženy přední komunikační agentury, které 

realizují okolo 85 % ze 20 miliard korun obratu na českém trhu komerčních komunikací. 

V současností má 71 členských agentur, jejichž členství je podmíněno splněním různých 

kritérií. Členové jsou zařazení do čtyř specializovaných sekcí - komplexní reklamní servis, 

mediální služby, direct marketing včetně věrnostních programů, integrované podlinkové 

služby s důrazem na podporu prodeje.  

Hlavním posláním AKA je hájit svobodu šíření a soutěž komerčních projevů v souladu 

s příslušnými zákony a etickými zásadami. Přispívá k profesionalitě komerční komunikace 

podporou vzdělání a výcviku těch, kteří ji vytváří. 

Zdroj: [8, 19] 

Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) 

SPIR je profesní sdružení subjektů působících v 

oblasti internetové reklamy. Skládá se ze dvou sekcí, 

které reprezentují obě strany reklamního trhu – sekce 

Obr. 4 - Logo SPIR 



internetových médií (poskytovatelé reklamního prostoru) a sekce zadavatelů internetové 

reklamy (inzerenti a mediální agentury).  

Úkolem je rozvoj internetu a standardizace internetové reklamy v České republice, 

proto je také zadavatelem a garantem dvou stěžejních projektů - NetMonitor a AdMonitoring. 

Současně sdružení pracuje na kultivaci internetového reklamního trhu. Hlavním cílem je stát 

se zadavatelem a garantem jednotného výzkumu návštěvnosti internetu v ČR. Podporuje a 

prosazuje internet jako plnohodnotné a perspektivní médium. V současnosti má 54 členů a 

jejími orgány jsou výkonná rada, kategorizační komise a metodologická komise. 

Zdroj: [20] 

Asociace pro venkovní reklamu (AVR) 

AVR vznikla v březnu 1993 jako profesní sdružení 

právnických a fyzických osob působících v oblasti venkovní 

reklamy. V té době vrcholila vlna vzniku nových společností 

venkovní reklamy, proto se objevila potřeba ustanovit 

socioprofesní asociaci, která by zastřešovala, zastupovala a hájila společné zájmy svých 

členů. V únoru 1998 došlo k podstatné obměně členské základny i managementu asociace a 

dnes si vede velmi dobře. 

Zdroj: [19] 

Česká asociace venkovní reklamy (ČAVR) 

ČAVR vznikla v květnu 2006 jako profesní uskupení 

společností působících v oblasti venkovní reklamy. Je členem 

RPR. Prosazuje a podporuje zájmy svých členů s cílem postupně 

zlepšovat postavení a pověst venkovní reklamy. Působení a 

aktivity podobné asociace jsou v historii české venkovní reklamy novinkou. Má přispět ke 

zvýšení sebevědomí outdoorového trhu a zlepšit jeho postavení u klientů i mezi médii. Chce 

se také podílet na zavádění a dalším vývoji jednotného měření tohoto druhu reklamy. 

Zakládajícími členy jsou tři z pěti největších společností působících na tuzemském trhu 

ve venkovní reklamě, konkrétně euroAWK, JCDecaux a News Outdoor Czech Republic, 

kromě nich má ještě 6 přidružených členů. Orgány jsou valná hromada, výkonná rada a 

dozorčí rada. 

Zdroj: [24] 

Obr. 6 - Logo ČAVR 

Obr. 5 - Logo AVR 



Asociace třídimenzionální reklamy (A3DR) 

A3DR vznikla v lednu 1997 jako sdružení firem, které 

v České republice působí na poli 3D reklamy. Cílem je 

zkvalitnění a větší profesionalita v poskytovaných službách, 

lepší přehlednost výrobců a poskytovatelů těchto služeb. 

Prezentuje společné zájmy členů vůči masovým médiím a 

spolupracuje se zahraničními organizacemi třídimenzionální reklamy. Přáním je změnit 

pohled zadavatelů na třídimenzionální reklamu jako na tzv. podlinkovou reklamní aktivitu. V 

této době sdružuje A3DR čtrnáct firem a nové přijímá na základě přísných kritérií.  

Zdroj: [21] 

Obr. 7 - Logo A3DR 



Příloha 2: Média, jejich výhody a nevýhody a názorné ukázky 

Tisková média  

Obr. 8 – Inzerce v MF Dnes        Obr. 9 - Firemní časopis Avon 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 10- Leták Avon   Obr. 11 - Inzertní noviny Infoservis a Infocity
  

 

      

 

  Obr. 12 - Katalog Oriflame 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tab. 1 - Výhody a nevýhody reklamy v novinách [12] 

Výhody: Nevýhody: 

- vhodné prostředí pro aktivní vyhledávání 
informací, 

- problém se zaměřením na určité segmenty, 
tedy s oslovením konkrétních cílových 
skupin, 



- noviny čtou více než dvě třetiny populace 
různých sociodemografických skupin, 

- možnost přizpůsobit obsahy inzerátů 
jednotlivým novinám, 

- okamžitý účinek, kdy od zadání inzerátu po 
jeho vydání uběhne většinou krátká doba, 

- hodně lidí považuje inzerci v novinách za 
důvěryhodnou. 

 

- riziko přehlédnutí inzerátu, 

- noviny obvykle neposkytují příliš kvalitní 
reprodukci, především u obrázků, 

- slevy jsou obvykle poskytovány za 
množství a opakování inzerce, 

- je nutné se obrátit na jednotlivé vydavatele 
či mediální agenturu, 

- noviny rychle stárnou, většinou se k nim 
nikdo nevrací. 

 

Tab. 2 - Výhody a nevýhody reklamy v časopisech [12] 

Výhody: Nevýhody: 

- možnost zvolit časopis odpovídající 
současným i potenciálním zákazníkům, 

- časopisy dávají možnost vracet se k inzerci, 
kdy jeden výtisk má více čtenářů, 

- možnost pravidelně oslovovat cílovou 
skupinu, 

- lepší barevná reprodukce, 

- využití redakčního kontextu, kdy např. 
umístěním inzerátu na kosmetiku 
v příslušné rubrice časopisu pro ženy 
ovlivníme jeho vnímání a přijetí, 

- podrobnost a věrohodnost informací. 

- delší doba realizace především u 
měsíčníků, 

- pokud polovinu časopisu zabírají inzeráty, 
je těžké pak čtenáře zaujmout, 

- inzerci nelze přizpůsobit regionálně jako u 
novin, protože časopisy jsou celoplošné, 

- obvykle čte časopis více čtenářů, proto je 
zde delší doba k vybudování čtenářské 
obce. 

 

 

Televize 

Obr. 13 - Televizní kampaň Zachraňte své ženy - Avon proti rakovině prsu 

 
Tab. 3 - Výhody a nevýhody televizní reklamy [12] 



Výhody: Nevýhody: 

- působení na více smyslů, protože se jedná 
o dramatickou prezentaci s využitím zvuku, 
vizualizace, pohybu a barvy,12 

- možnost ukázat předmět reklamy, jaký ve 
skutečnosti je, a jak se s ním zachází, 

- lidé přijímají sdělení přenášené televizí 
osobněji, protože nepůsobí tak anonymně, 

- televize dokáže efektivně pokrýt masovou 
veřejnost, ale dle charakteru programu 
může oslovit i vybrané cílové skupiny, 

- možnost vybrat vhodnou dobu pro zařazení 
reklamy. 

- vysoké náklady na pořízení televizního 
spotu i na jeho vysílání, 

- možnost přepínání kanálů, kdy v době 
reklamy mohou lidé přepnout na jiný 
kanál, 

- některé segmenty je obtížné zasáhnout, 

- reklamní čas v televizi je omezený, 

- přeplněnost reklamami, protože dochází 
k rozšiřování komerčních bloků a vysílání 
více kratších reklam, které oslabují 
pozornost a účinek reklamního sdělení, 

- podává omezené informace, protože spot 
má maximálně třicet sekund, musí být 
stručný, 

- televizní reklama by měla být doplňována 
ostatními médii. 

 

Venkovní reklama 

Obr. 14 – Billboard Avon   Obr. 15 - Bigboard Oriflame 

  

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Otočná reklama Hugo Boss  Obr. 17 - Světelná reklama Mercedes Benz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 18 - Reklama Mini Cooper      Obr. 19 - Reklama na štítu Česká pojišťovna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 20 - Plachta Avon         Obr. 21 - Reklama na mostě Škoda Auto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 - Reklama na nádraží Harry Potter    Obr. 23 - Plakáty Avon 

 

Obr. 24 - Citylight v telefonní budce Klasa        Obr. 25 - Mobilní reklama Avon 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 - Reklama 
Avon na autobusu            Obr. 27 - Reklama ve vlaku Škoda Auto 



 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 - Vývěsní štíty a výloha Oriflame       Obr. 29 - Nafukovací reklama na výstavě 

  

 

Tab. 4 - Výhody a nevýhody venkovní reklamy [12] 

Výhody: Nevýhody: 

- pestrost forem od vývěsných tabulí a 
plakátů přes reklamní balony, vývěsní štíty 
až po billboardy, 

- stále nové formy, které zvyšují vliv 
venkovní reklamy, 

- široký zásah a vysoká úroveň frekvence 
zásahu, kdy jsou osloveny různé cílové 
skupiny, 

- venkovní reklamu lze najít téměř všude a je 
možno ji posílit na místech, kde je to 
zapotřebí, 

- nižší cena ve srovnání s ostatními médii. 

- omezené množství informací, protože lidé 
jsou této reklamě vystaveni několik 
sekund, informace musí být stručné, 

- zacílení je možné jen na široce definované 
cílové skupiny, 

- dlouhá doba realizace, 

- omezená dostupnost některých forem 
venkovní reklamy díky vyhláškám a 
zákonům. 

 

Rozhlas 

Tab. 5 - Výhody a nevýhody rozhlasové reklamy [12] 

Výhody: Nevýhody: 

- možnost zasažení konkrétních cílových 
skupin, protože velký počet rozhlasových 

- lidé se při poslechu rozhlasu zabývají 
jinou činnosti a nesoustředí pozornost na 



stanic s nabídkou široké škály programů 
umožňuje vysokou selektivitu všech 
segmentů trhu, 

- cena za produkci rozhlasové reklamy i její 
vysílání je nižší než u ostatních tradičních 
médií, 

- krátká doba potřebná k realizaci 
rozhlasového spotu i možnost rychlého 
zařazení do vysílání, 

- osobní forma oslovení umožňuje využít 
moderátorské osobnosti. 

předávané informace, 

- roztříštěnost posluchačů, která způsobuje 
problémy při zasahování většího 
segmentu, 

- přeplněnost reklamami ve spojení 
s krátkou zapamatovatelností rozhlasové 
reklamy, 

- v době reklamy mohou lidé přeladit na 
jinou stanici. 

 

Internet 

Obr. 30 - Banner Avon             Obr. 31 - Banner Fischer 

 
 

Obr. 32 - Banner Oriflame kosmetika 

 
 
 
 

       

Tab. 6 - Výhody a nevýhody reklamy na internetu [12] 

Výhody: Nevýhody: 

- umístění reklamního textu, obrazu i zvuku 
či jejich kombinace je okamžité, 

- kapacita sítě je neomezená, lze vyvěšovat 
libovolné množství elektronického 
materiálu, 

- cena za produkci reklam i její umístění je 
přijatelná, 

- internet je interaktivní médium, které 
umožňuje spoluvytvářet sdělení či aktivně 
se zúčastnit „hry“. 

- velká konkurence sdělení, která soupeří o 
návštěvníkovu pozornost, 

- selektivita daná strukturou návštěvníků 
webu, 

- nehodí se pro oslovení široké cílové 
skupiny, 

- technická omezení v podobě rychlosti 
přístupu, kapacity hardwaru, ochranných 
bran na serverech apod. 

 

Příloha 3: Dotazník 



 
DOTAZNÍK 

 
Dobrý den,  

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere pouze několik minut. Dotazník se 
týká reklamních kampaní dvou známých kosmetických společností. Dotazník je anonymní a získané údaje budou 
použity pouze v mé diplomové práci. Jelikož je k vyplnění dotazníku nutná i ukázka konkrétních reklamních 
kampaní, budu vyplňovat dotazník s Vámi. U některých otázek je možné označit více odpovědí, proto Vás na 
tyto otázky předem upozorním. Předem děkuji za Váš čas. 
             Petra Vítková 
 
 

1. Která kosmetická společnost se Vám vybaví jako první? 
    …………………………………………………………… 
 
2. Znáte kosmetickou společnost Avon a její výrobky? 
2.1 Ano, už jsem je vyzkoušel(a)   
2.2 Ano, ale ještě jsem je nezkoušel(a)   
2.3 Ne      � Přejděte na otázku č. 9. 
 
3. Z kterého zdroje se nejčastěji dovídáte informace o společnosti Avon? Možnost označit více odpovědí. 
3.1 Televize       
3.2 Rozhlas       
3.3 Tisková média      
3.4 Internet       
3.5 Billboardy, plakáty a jiné poutače    
3.6 Letáky a vlastní katalogy společnosti apod.   
3.7 Vlastní prodejci kosmetiky     
3.8 Ostatní osoby (např. rodina, přátelé)    
 
4. Vybavíte si nějakou reklamní kampaň společnosti Avon? 
4.1 Ne       
4.2 Ano  � Kterou? ………………………………………………………………………… 
 
5. Které z těchto reklamních kampaní si vybavujete? Možnost označit více odpovědí. viz Ukázka 1 - 5 
5.1 Bojuj a zvítězíš    � Pokud označena varianta 5.1, pokračujte otázkou č. 6.  
5.2 Christian Lacroix Absynthe   � Pokud označena varianta 5.3, pokračujte otázkou č. 7.  
5.3 Mluvme spolu o domácím násilí  
5.4 U by Ungaro    
5.5 Bond Girl 007    � Pokud není označena varianta 5.1 ani 5.3, pokračujte 
5.6 Žádnou z nich    otázkou č. 8.  
 
6. Oznámkujte jako ve škole jednotlivé parametry reklamní kampaně Bojuj a zvítězíš. viz Ukázka 1 
6.1 Triky v reklamě   ….. 
6.2 Nápaditost    ….. 
6.3 Zvukové efekty    ….. � Pokud jste nezaznamenal(a) zvuk, dejte známku 0. 
6.4 Celkové zpracování  ….. 
6.5 Přínos pro společnost Avon  ….. 
 
7. Oznámkujte jako ve škole jednotlivé parametry reklamní kampaně Cristian Lacroix Absynthe. viz 
Ukázka 2 
7.1 Triky v reklamě   ….. 
7.2 Nápaditost    ….. 
7.3 Zvukové efekty    ….. � Pokud jste nezaznamenal(a) zvuk, dejte známku 0. 
7.4 Celkové zpracování  ….. 
7.5 Přínos pro společnost Avon  ….. 
 
8. Myslíte si, že společnost Avon prezentuje své výrobky a aktivity v médiích ...? Doplňte. 
8.1 Příliš hodně   



8.2 Optimálně    
8.3 Nedostatečně   
 
9. Znáte kosmetickou společnost Oriflame a její výrobky? 
9.1 Ano, už jsem je vyzkoušel(a)      
9.2 Ano, ale ještě jsem je nezkoušel(a)      
9.3 Ne      � Přejděte na otázku č. 16. 
 
10. Z kterého zdrojů se nejčastěji dovídáte informace o společnosti Oriflame? Možnost označit více 
odpovědí.  
10.1 Televize       
10.2 Rozhlas       
10.3 Tisková média      
10.4 Internet       
10.5 Billboardy, plakáty a jiné poutače    
10.6 Letáky a vlastní katalogy společnosti apod.   
10.7 Vlastní prodejci kosmetiky     
10.8 Ostatní osoby (např. rodina, přátelé)    
 
11. Vybavíte si nějakou reklamní kampaň společnosti Oriflame? 
11.1 Ne       
11.2 Ano  � Kterou? …………………………………………………………………………
  
12. Které z těchto reklamních kampaní si vybavujete? Možnost označit více odpovědí. viz Ukázka 6 - 8 
12.1 Inspirováno přírodou, vyvinuto Oriflame  � Pokud označena varianta 12.1, pokračujte  
        otázkou č. 13. 
12.2 Silky Kiss      � Pokud označena varianta 12.2, pokračujte  
        otázkou č. 14. 
12.3 Perfect body     � Pokud není označena varianta 12.1 ani 12.2,  
        pokračujte otázkou č. 15. 
12.3 Žádnou z nich      
 
13. Oznámkujte jako ve škole jednotlivé parametry reklamní kampaně Inspirováno přírodou, vyvinuto 
Oriflame.  viz Ukázka 6 
13.1 Triky v reklamě   ….. 
13.2 Nápaditost    ….. 
13.3 Zvukové efekty   ….. � Pokud jste nezaznamenal(a) zvuk, dejte známku 0. 
13.4 Celkové zpracování  ….. 
13.5 Přínos pro společnost Oriflame ….. 
 
14. Oznámkujte jako ve škole jednotlivé parametry reklamní kampaně Silky Kiss. viz Ukázka 7 
14.1 Triky v reklamě   ….. 
14.2 Nápaditost    ….. 
14.3 Zvukové efekty    ….. � Pokud jste nezaznamenal(a) zvuk, dejte známku 0. 
14.4 Celkové zpracování  ….. 
14.5 Přínos pro společnost Oriflame ….. 
 
15. Myslíte si, že společnost Oriflame prezentuje své výrobky a aktivity v médiích ...? Doplňte. 
15.1 Příliš hodně   
15.2 Optimálně    
15.3 Nedostatečně   
 
16. Uvítal(a) byste v médiích častější reklamní kampaně na kosmetické výrobky? 
16.1 Ano   
16.2 Ne   
16.3 Nevím   
 
17. Seřaďte jednotlivé média podle Vašich preferencí při propagaci kosmetických výrobků. 
17.1 Televize     ….. 



17.2 Rozhlas     ….. 
17.3 Tisková média    ….. 
17.4 Internet     ….. 
17.5 Billboardy, plakáty a jiné poutače  ….. 
17.6 Letáky a vlastní katalogy apod.  ….. 
 
18. Jak často kupujete kosmetické výrobky na základě reklamních kampaní? 
18.1 Vždycky   
18.2 Často   
18.3 Občas   
18.4 Nikdy   
 
19. Pohlaví     
19.1 Muž    
19.2 Žena    
 
20. Věková skupina  
20.1 15 - 20 let   
20.2 21 - 30 let    
20.3 31 - 40 let   
20.4 41 - 50 let   
20.5 51 - 60 let   
20.6 61 a více let  
 
21. Nejvyšší ukončené vzdělání 
21.1 Základní     
21.2 Vyučen(a)     
21.3 Střední s maturitou    
21.4 Vyšší odborné a vysokoškolské  
 
22. Průměrný měsíční příjem 
22.1 do 10 000 Kč   
22.2 10 001 - 20 000 Kč   
22.3 20 001 - 30 000 Kč   
22.4 30 001 Kč a více    
 

Děkuji za Váš čas. 



Příloha 4: Ukázky k dotazníku 

      

Ukázka 1 - Reklamní kampaň Bojuj a zvítězíš 

 
 

 

 

Ukázka 2 - Reklamní kampaň na parfém Christian Lacroix Absynthe 



  

Ukázka 3 - Reklamní kampaň Mluvme spolu o domácím násilí 

 
 

 
 
 

 

Ukázka 4 - Reklamní kampaň na parfém U by Ungaro 



 

 

Ukázka 5 - Reklamní kampaň na parfém Bond Girl 007 

 
 

 
 
 

   
 
 

   

Ukázka 6 - Reklamní kampaň Inspirováno přírodou, vyvinuto Oriflame 

 
 
 



 

Ukázka 7 - Reklamní kampaň na rtěnku Silky Kiss 

 
 

 
 

 
 

Ukázka 8 - Reklamní kampaň na výrobkovou řadu Perfekt body 
 



Příloha 5: Základní výsledky vyplývající ze zpracování otázek z dotazníku 

Kosmetická společnost první na mysli 

Výzkumem bylo zjištěno, že 41,3 % respondentů si jako první vybavilo kosmetickou 

společnost Avon. Za ní se umístila Nivea, kterou uvedlo 25,3 % respondentů. Oriflame 

uvedlo 16,7 % respondentů, a proto se stala třetí nejčastější odpovědí. Kosmetické společnosti 

jako Maybelline, Astor, Rimmel a další získaly málo hlasů, proto jsem je zařadila pod ostatní 

společnosti.  

Obr. 33 - Kosmetická společnost první na mysli v osobách 
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Známost kosmetické společnosti Avon a jejích výrobků 

Bylo zjištěno, že  99 respondentů zná a také i vyzkoušelo výrobky Avonu a zbývající 

respondenti sice znají Avon a její výrobky, ale zatím je nevyzkoušely. 

Obr. 34 - Známost kosmetické společnosti Avon a jejích výrobků v % osob 
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Nejčastější zdroje informací o společnosti Avon 

Nejvíce respondentů (72 %) získává informace o společnosti Avon z televize. Dalším 

nejčastějším zdrojem jsou letáky a vlastní katalogy společnosti, které zmínilo 52 % 

respondentů. Vlastní prodejci kosmetiky se staly třetím nejčastějším zdrojem informací, 

protože je označilo 28,7 % respondentů. Rozhlas je nejméně častým zdrojem informací.  



Obr. 35 - Nejčastější zdroje informací o společnosti Avon v osobách 
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Spontánní vybavitelnost reklamních kampaní společnosti Avon 

Bez nápovědy si polovina respondentů vzpomněla na reklamní kampaň boje proti 

rakovině. Často si ale respondenti (38 osob) nevzpomněli na žádnou reklamní kampaň. Na 

reklamní kampaň na parfém Christian Lacroix Absynthe si vzpomnělo 17 respondentů a 15 

respondentů na nějakou reklamu, ve které účinkovala Reese Witherspoon. Na reklamu 

s parfémem U by Ungaro si vzpomněli 2 respondenti a na reklamu s parfémem Bond Girl 007 

si vzpomněli 3 respondenti. 

Obr. 36 - Spontánní vybavitelnost reklamních kampaní společnosti Avon v % osob 
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Vyvolaná známost reklamních kampaní společnosti Avon 

Po předložení konkrétních ukázek reklamních kampaní si 73,3 % respondentů 

vzpomnělo na reklamní kampaň Bojuj a zvítězíš. Mnoho respondentů (44,7 %) si vzpomnělo i 



na reklamu na parfém Christian Lacroix Absynthe, které proběhla v letošním roce. Pouze 8 % 

respondentů si ani s po shlédnutí ukázek nevzpomnělo na žádnou z nich. 

Obr. 37 - Vyvolaná známost reklamních kampaní společnosti Avon v osobách 

110

67

14

40

36

12

0 50 100 150

Z
na

lo
st

 r
e

kl
a

m
ní

ch
 k

a
m

pa
ní

Žádnou z nich

Bond Girl 007

U by Ungaro

Mluvme spolu o
domácím násilí
Christian Lacroix
Absynthe
Bojuj a zvítězíš

 

Hodnocení jednotlivých parametrů reklamní kampaně Bojuj a zvítězíš 

Ze 110 respondentů, kteří znají tuto reklamu, ji 53,6 % celkově hodnotí na výbornou a 

skoro všichni ostatní ji považují za chvalitebnou. Triky v reklamě hodnotí 60,9 % 

respondentů chvalitebně a 23,6 % výborně. Reklama je nejčastěji považována za velmi 

nápaditou a zvukově poměrně zdařilou. Většina respondentů (64,5 %) si myslí, že tato 

reklama má obrovský přínos pro Avon. Ze všech zkoumaných parametrů této reklamy 

dopadly nejhůře triky v reklamě a zvukové efekty, protože jejich průměrná hodnota se 

pohybuje okolo 1,9 na rozdíl od nižšího průměru u ostatních zkoumaných parametrů. 

Tab. 7 - Absolutní četnosti jednotlivých parametrů reklamní kampaně Bojuj a zvítězíš 

Parametry / Známky 0. 1. 2. 3. 4. 

Triky v reklam ě 0 26 67 14 3 

Nápaditost 0 60 50 0 0 

Zvukové efekty 2 29 66 11 2 

Celkové zpracování 0 49 59 2 0 

Přínos pro společnost Avon 0 71 39 0 0 

Hodnocení jednotlivých parametrů reklamní kampaně na parfém Christian 

Lacroix Absynthe 

Tuto reklamu zná 67 respondentů a 39 z nich si myslí, že je pro Avon velkým přínosem. 

Většina respondentů (39 osob) si myslí, že její parametry jsou zvládnuty na výbornou a skoro 



všichni ostatní (23 osob) je hodnotí chvalitebně. Parametr zvukové efekty dopadl ze všech 

zkoumaných parametrů nejhůře s průměrem 1,59 a 8 respondentů mu dalo známku 3. 

Tab. 8 - Relativní četnosti jednotlivých parametrů reklamní kampaně na parfém 
Christian Lacroix Absynthe 

 Parametry / Známky 1. 2. 3. 

Triky v reklam ě 58,2 % 34,3 % 7,5 % 

Nápaditost 65,7 % 29,9 % 4,5 % 

Zvukové efekty 52,2 % 35,8 % 11,9 % 

Celkové zpracování 64,2 % 34,3 % 1,5 % 

Přínos pro společnost Avon 58,2 % 40,3 % 1,5 % 

Prezentace společnosti Avon v médiích 

Nejvíce respondentů (72 %) si myslí, že se Avon optimálně prezentuje v médiích, jen 

6,7 % respondentů si myslí, že nedostatečně, a zbytek (6,7 %) si myslí, že se prezentuje příliš 

hodně.  

Obr. 38 - Prezentace společnosti Avon v médiích v osobách 
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Známost kosmetické společnosti Oriflame a jejích výrobků 

Respondenti sice znají Oriflame, ale většina z nich (86 osob) zatím nevyzkoušela její 

výrobky. 

Obr. 39 - Známost kosmetické společnosti Oriflame a jejích výrobků v % osob 
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Nejčastější zdroje informací o společnosti Oriflame 

Nejčastěji získávají respondenti (52 %) informace o společnosti Oriflame z tiskových 

médií a 39,3 % respondentů z jejích letáků a katalogů. Docela často jsou získávány informace 

od vlastních prodejců (20,7 % respondentů) a od ostatních blízkých osob (16,7 % 

respondentů). Relativně často respondenti (17,3 %) získávají informace z internetu. Nejméně 

informací se respondenti dovídají z rozhlasu. 

Obr. 40 - Nejčastější zdroje informací o společnosti Oriflame v osobách 
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Spontánní vybavitelnost reklamních kampaní společnosti Oriflame 

Jen tak z hlavy si 2/3 respondentů (102 osob) vůbec nevzpomněly na žádnou reklamní 

kampaň společnosti Oriflame. Když se respondenti snažili vybavit nějakou reklamní kampaň, 

tak si nejčastěji (36 respondentů) vzpomněli na modelku Terezu Maxovou, která je tváří 

společnosti Oriflame. Konkrétní reklamu Inspirováno přírodou, vyvinuto Oriflame si vybavilo 

jen 10 respondentů.  

Obr. 41 - Spontánní vybavitelnost reklamních kampaní společnosti Oriflame v % osob 
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Vyvolaná známost reklamních kampaní společnosti Oriflame 

Ani s nápovědou v podobě konkrétních ukázek reklamních kampaní společnosti 

Oriflame si skoro polovina respondentů (47,3 %) nevzpomněla na žádnou z nich. Na reklamu 

Inspirováno přírodou, vyvinuto Oriflame si vzpomnělo 42 % respondentů a na reklamu na 

rtěnku Silky Kiss 20,7 % respondentů. Reklamu na výrobkovou řadu Perfekt body 

zaznamenalo jen 4,7 % respondentů. 

Obr. 42 - Vyvolaná známost reklamních kampaní společnosti Oriflame v osobách 
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Hodnocení jednotlivých parametrů reklamní kampaně Inspirováno přírodou, 

vyvinuto Oriflame 

Celkově hodnotí nejvíce respondentů (55,6 %) z počtu 63 respondentů tuto reklamu 

jako chvalitebnou a téměř všichni ostatní respondenti jako výbornou. Přínos této reklamy je 

pro Oriflame podle respondentů poměrně vysoký. Triky v reklamě a zvukové efekty jsou 

nejčastěji oznámkovány dvojkou a méně často známkou 1. Nejhorší průměrné známky dosáhl 

parametr zvukové efekty (1,95) následovaný parametrem triky v reklamě (1,85). 

Tab. 9 - Absolutní četnosti jednotlivých parametrů reklamní kampaně Inspirováno 
přírodou, vyvinuto Oriflame 

Parametry / Známky 0. 1. 2. 3. 4. 5. 

Triky v reklam ě 0 18 38 5 2 0 

Nápaditost 0 35 26 2 0 0 

Zvukové efekty 1 11 45 4 0 2 

Celkové zpracování 0 27 35 1 0 0 

Přínos pro společnost Oriflame 0 31 32 0 0 0 

 



Hodnocení jednotlivých parametrů reklamní kampaně na rtěnku Silky Kiss 

Reklamu zná 31 respondentů a shodně 11 respondentů ji považuje za celkově výbornou 

a chvalitebnou a o něco méně respondentů ji považuje za dobrou. Respondenti si nejčastěji 

myslí, že má poměrně velký přínos pro Oriflame, přitom 11 respondentů si myslí, že má 

pouze dobrý přínos. Zvukové efekty nebyly často u této reklamy vůbec zaznamenány, přesto 

tento parametr nejčastěji dostal známku 2. Reklama je docela nápaditá, ale ne moc, protože 

parametr nápaditost byl nejčastěji respondenty oznámkován dvojkou (13 respondentů) a 

trojkou (12 respondentů). Triky v reklamě hodnotí shodně 10 respondentů výborně a 

chvalitebně a 9 respondentů dobře. 

Tab. 10 - Relativní četnosti jednotlivých parametrů reklamní kampaně na rtěnku Silky 
Kiss 

Parametry / Známky 0. 1. 2. 3. 4. 

Triky v reklam ě 0,0% 32,3% 32,3% 29,0% 6,5% 

Nápaditost 0,0% 19,4% 41,9% 38,7% 0,0% 

Zvukové efekty 35,5% 16,1% 41,9% 6,5% 0,0% 

Celkové zpracování 0,0% 35,5% 35,5% 29,0% 0,0% 

Přínos pro společnost Oriflame 0,0% 19,4% 45,2% 35,5% 0,0% 

Prezentace společnosti Oriflame v médiích 

Respondenti (61,3 %) si nejčastěji myslí, že se Oriflame v médiích nedostatečně 

prezentuje a zbytek si myslí, že se prezentuje optimálně. 

Obr. 43 - Prezentace společnosti Oriflame v médiích v osobách 
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Uvítání častějších reklamních kampaní na kosmetické výrobky v médiích 

Naprostá většina respondentů (112 osob) považuje množství reklamních kampaní za 

více než dostatečné, proto si nepřejí v médiích další reklamní kampaně na kosmetické 

výrobky. Více reklamních kampaní by uvítalo pouze 12 respondentů a zbytek respondentů 

neví, zda by uvítaly další reklamní kampaně. 



Obr. 44 - Uvítání častějších reklamních kampaní na kosmetické výrobky v médiích v % 
osob 
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Preference jednotlivých médií při propagování kosmetických výrobků 

Za nejvhodnější médium při propagování kosmetických výrobků respondenti považují 

televizi a naopak nejméně vhodným médiem je podle nich rozhlas, který nemůže poskytnout 

vizuální pohled na výrobek a užitek z něj plynoucí. Tisková média, letáky a vlastní katalogy 

společností jsou považovány za druhé a třetí vhodné média pro kosmetiku. Billboardy, 

plakáty a jiné poutače lidé nejčastěji zmiňovali jako čtvrté vhodné médium. Za druhé nejméně 

vhodné médium je považován internet zřejmě kvůli jeho nedostupnosti. 

Tab. 11 - Absolutní četnosti jednotlivých médií seřazených podle preferencí při 
propagaci kosmetických výrobků. 

Jednotlivé média / Preference 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Televize 83 40 20 4 3 0 

Rozhlas 0 0 0 5 30 115 

Tisková média 15 50 55 26 4 0 

Internet 19 12 13 29 47 30 

Billboardy, plakáty a jiné poutače 0 4 9 71 63 3 

Letáky a vlastní katalogy apod. 33 45 52 15 4 1 

Ovlivnitelnost reklamními kampaněmi při nákupu 

Nejvíce respondentů (76,7 %) se nechá občas při nákupu ovlivnit reklamními 

kampaněmi. Nikdy se nenechá při nákupu ovlivnit 17,3 % respondentů.  

Obr. 45 - Ovlivnitelnost reklamními kampaněmi při nákupu v osobách 
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Sociodemografické ukazatele 

 Bylo dotazováno 135 žen a 15 mužů. Nejvíce respondentů (52 osob) bylo ve věku 31 

až 40 let a dále bylo 41 respondentů ve věku 21 až 30 let. Třetí nejpočetnější věkovou 

skupinou je 41 až 50 let, do které se zařadilo 32 respondentů. Nejméně respondentů bylo 

starší 61 let i osoby mladší 20 let. Nejčastěji byly dotazovány osoby, které mají střední školu 

s maturitou, a to více než polovina respondentů (93 osob). Vyučeno bylo 36 respondentů. Se 

základním vzděláním byli dotazováni jen 2 respondenti a zbytek respondentů mělo 

vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. Zhruba polovina respondentů (77 osob) má 

průměrný měsíční příjem v rozmezí 10 001 – 20 000 Kč. Příjem do 10 000 Kč má 51 

respondentů a příjem vyšší než 30 001 mají pouze 2 respondenti. 

Obr. 46 – Sociodemografické ukazatele 
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