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1 Úvod 

Reklamu můžeme označit za fenomén této doby. S tímto pojmem se setkal s jistotou 

každý z nás. Ať již v rozhlase, televizi, tištěných médiích, nebo s reklamními billboardy, které 

lemují naše silnice. Reklama se neustále rozrůstá a vyvíjí, a to mnoha směry. Za tuto dobu se 

zdokonalil internet i mobilní komunikace a tím pádem i reklama. Reklama je dnes již důležitý 

prvek, podle kterého se určuje úspěch či neúspěch ve světě podnikání a obchodu.  

„Reklama zasahuje čím dál více do takových odvětví, ve kterých bychom ji původně 

vůbec nečekali. Reklama nejenže prezentuje zboží a služby, plní svoji úlohu ekonomickou, 

ale zasahuje i do takových oblastí společenského života, jako je školství, zdravotnictví, 

kultura nebo politika. Nabízí hodnoty, postoje, vytváří vztahy a varuje před nebezpečím“.1 

Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na reklamu rozhlasovou a to z pohledu 

prodeje reklamy daného lokálního rádia Kiss Morava. Budu se zajímat o prodejnost reklamy 

v průběhu celého roku a zaměřím se na měsíce, které jsou pro prodej reklamy nejlepší a které 

naopak nepřináší žádný zisk. Zjistit, proč reklama v průběhu roku tak kolísá a jaký je důvod 

tohoto kolísání. Ať už se to týká ceny, nebo jen sezónních výkyvů. Po provedení analýzy a 

zjištění výsledku navrhnout rádiu Kiss Morava  různé formy podpory prodeje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině Čeština v reklamě. 1. vyd. Praha: LEDEA, 2000, 11 s. ISBN 80-85927-
75-6 
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2 Vymezení základních pojmů a charakteristika rozhlasového 

vysílání 

2.1 Média jako fenomén 

Co to jsou média? Slovo média pochází z latinského přídavného jména  „medium“, 

což znamená „nacházející se uprostřed“. Můžeme jej tedy chápat jako prostředníka. V praxi je 

tento výraz užíván jako souhrnný výraz pro technické prostředky či nástroje, které slouží 

k šíření sdělení. Pojem „média“ je pro nás již naprosto běžný a samozřejmý. Jsme jimi 

obklopeni na každém kroku. [8] 

Nejlépe vysvětlí pojem „média“  vědecké definice: 

• „Médii rozumíme v dané souvislosti materiálně – mechanické nebo energetické nosiče 

a zprostředkovatele dat, případně informačních celků a mechanické i elektronické 

prostředky pro jejich zpracování, a to ve smyslu tří základních fenoménů, tedy 

ukládání přenosu a zpracování“. (HIEBEL, H., H., - HIEBLER, H., - KOGLER, K., - 

WALTISCH HERWIG: Die Medien, München 1998, s. 12) 

• „Média jsou zprostředkovatelské instance. Ke zprostředkování potřebují nejen 

veřejnost, místo pro prezentaci sdělení a transportní kapacitu, ale také obsah. To, co 

média transportují, jsou sdělení vztahující se k nějakému předmětu či události“. 

(WIEGERLING, K., Medienethik, Stuttgart 1998, s. 17) [ 8] 

Média můžeme klasifikovat podle  technických kritérií. To znamená na kolik vysílač a 

příjemce při komunikaci využívají technických prostředků. V zásadě je můžeme rozdělit do 

tří skupin: 

1. Ani vysílač ani příjemce nepoužívají technické prostředky. Oba používají 

pouze komunikaci danou přírodou, tedy lidský hlas, gestikulaci a mimiku. Jsou 

to ta nejpřirozenější média. Jsou nazývána elementárními  lidskými kontakty a 

řadíme je do primárních médií. 

2. Technické prostředky užívá pouze vysílač, příjemce se bez nich obejde. Do 

této skupiny řadíme tiskoviny (noviny, časopisy nebo knihy). Vyznačují se tím, 



 3 

že vyžadují značné technické prostředky na výrobu, ale čtenář je užívá bez 

jakéhokoliv technického vybavení. Tato média nazýváme sekundárními médii. 

3. V této skupině potřebuje vysílač i příjemce technické prostředky. Typickým 

příkladem jsou elektronická masmédia: tedy rozhlas, televize a v neposlední 

řadě také internet. Jsou nazývány terciárními médii. [8] 

2.2 Historie rozhlasového vysílání  

První pokusy o vysílání na území Československa začínají po první světové válce a to 

28. října 1919 u příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky. Na pražské 

Petřínské rozhledně byl odvysílán z vojenské vysílací stanice první rozhlasový pořad, složený 

ze slova a hudby. [11] 

18.5.1923 ve 20:15 hod. se Český rozhlas zapsal do světové historie tím, že jako druhá 

rozhlasová společnost hned po Velké Británii začala pravidelně vysílat pro veřejnost. Vysílalo 

se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení a koncert. [12]   

Pro své první začátky si zřídila provizorní studio ve skautském stanu poblíž vysílací 

stanice ve Kbelích kousek od Prahy. Bohužel společnosti zatím chybějí jak finanční 

prostředky, tak také zkušenosti. Studio několikrát změnilo své působiště. Nové prostory 

nachází jak v Praze v budově Poštovní nákupny, tak také v Orbisu a v Národním domě na 

Vinohradech. Rodí se první rozhlasové osobnosti a také rozhlasový program. [12]   

Rozhlas se postupně z role zajímavé technické atrakce stává důležitý prostředek 

osvěty, vzdělávání, ale i masového působení na veřejné mínění. Až do počátku 90. let 

minulého století se v éteru šířil signál pouze tzv. státního rozhlasu. [12]   

Průkopníky rozhlasového vysílání byli redaktor kulturní rubriky Národní politiky 

Miloš Čtrnáctý a podnikatel v oboru filmového průmyslu Ing. Eduard Svoboda. Ti přicházejí 

s myšlenkou založit rozhlasovou společnost. [12]   

Po složitých jednání o udělení licence s ministerstvem pošt a telegrafů, kdy je oběma 

průkopníkům vnucena jako další podílník továrna na výrobu radiopřijímačů Radioslavia 

vzniká společnost, která je založena 7. června 1923 pod názvem Radiojournal, společnosti s. 

r. o. Většinu kapitálu držela firma Radioslavia. [12]   
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Jako hlavní zdroj příjmů jsou pro společnost Radiojournal koncese a poplatky 

z vlastnictví rozhlasových přijímačů. První koncese byla udělena v září 1923. Pro získávání 

nových koncesionářů a také k propagaci rozhlasového vysílání byly pořádány veřejné 

poslechy na různých místech Prahy. V roce 1923 také začal vycházet měsíčník Radiojournal, 

který informoval o rozhlasovém vysílání. [11]   

V lednu 1924 byl odvysílán první pořad pro posluchače v zahraničí. Vysílání 

probíhalo v anglickém jazyce a v esperantu. V květnu téhož roku se v českém tisku poprvé 

objevilo slovo „rozhlas“, do této doby se užívalo výrazů „radiofonie, případně anglický výraz 

„broadcasting“. [11]   

Zlatým věkem předválečného rozhlasu byla 30. léta. Počet koncesionářů rostl, v roce 

1937 byl zaregistrován miliontý majitel rozhlasového přijímače. Program byl obohacen 

prakticky o všechny žánry, od naučných pořadů a sportovních reportáží přes vážnou hudbu po 

kabaret. V programové nabídce byly i krátké pořady v esperantu, angličtině a němčině, určené 

posluchačům v zahraničí. K rozvoji vysílání přispívaly různé technické novinky. Např. v 

polovině 30. let byl zaveden blatnerfon, předchůdce dnešního magnetofonu, který 

zaznamenával zvuk na ocelový pásek. [11]   

Po okupaci Československa a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 byl 

rozhlas podřízen protektorátním úřadům a museli z něj odejít pracovníci židovského původu. 

Po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl Československý rozhlas zestátněn. 50. léta jsou 

odrazem zostřené ideologické války i technického pokroku. Československý rozhlas vysílal 

na dvou celonárodních okruzích - Praha a Bratislava, byly postaveny nové vysílače, vznikaly 

nové regionální stanice. [11]   

V 60. letech došlo k postupné politické liberalizaci, kterou československá média 

včetně rozhlasu hojně využívala. Období, označované jako Pražské jaro, ukončila okupace 

Československa vojsky Varšavského paktu 21. srpna 1968. Podobně jako v závěru druhé 

světové války došlo k boji o rozhlas. Střet Pražanů a pracovníků rozhlasu se sovětskými 

vojáky si vyžádal 15 obětí. Sovětští vojáci nakonec budovu rozhlasu obsadili, ale 

pracovníkům rozhlasu se podařilo pokračovat ve vysílání z jiných objektů. [11]   

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se vysílání Československého rozhlasu 

postupně oprostilo od ideologického balastu a vrátilo se k cílům, které rozhlasu náleží: 

nezaujatě informovat, vzdělávat a bavit. [11]   
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V roce 1989 se u nás vytváří legislativní podmínky pro vznik soukromých médií a 

tedy i rozhlasových stanic. Vzniká značné množství regionálních stanic, z nich většina 

funguje dodnes. V září roku 1993 vstupují na trh první soukromé celoplošné stanice, a to 

Rádio Alfa a zhruba o měsíc později také Frekvence 1. Tyto stanice ovlivnily stávající pozice 

již existujících regionálních stanic. [11]   

V letech 1994 – 1998 umožnil regulační orgán Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání vznik velkého množství nových regionálních a lokálních stanic.Tímto samozřejmě 

vzniká nová konkurence a začíná působit velký tlak na udržení si pozice na trhu. Na počátku 

roku 1994 je zahájena první realizace výzkumu poslechovosti rozhlasových stanic Media 

Projekt. [11]   

Počátkem roku 1999 vystřídalo Rádio Alfa, které neobhájilo svoji licenci, rádio 

Impuls a postupně se stalo nejposlouchanější soukromou rozhlasovou stanicí. Tato změna se 

dá označit jako období nového přístupu k provozování rozhlasových stanic. 

Graf 2.1: Počty stanic v období 1990 – 2004 [11]   

 

2.3 Rozhlasové vysílání 

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Rádio je 

slovo, které u nás už zdomácnělo a používá ho většina lidí. Jako přenosové médium obvykle 
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souží vysokofrekvenční elektromagnetické (rádiové) vlny, ale používájí se také metalické 

linky (rozhlas po drátě, místní rozhlas) a v poslední době se rozhlas šíří také pomocí internetu 

a vysíláním z družicových satelitů. [13] 

Území, na kterém je možnost vysílání přijímat, je pokryto rozhlasovými vysílači. Na 

shodném území může současně vysílat i několik rozhlasových stanic, je tedy nutné 

jednotlivým vysíláním přidělit různé kmitočty (frekvence) nosných vln. Přidělená frekvence 

se nazývá kmitočet nebo také kanál a vzhledem k nutnosti koordinace a zamezení vzájemného 

rušení jsou kanály přidělovány centrální autoritou. Tou je v České republice Český 

telekomunikační úřad. [13] 

V České republice je ze zákona šířeno rozhlasové vysílání především formou 

veřejnoprávní služby. Vlastníkem veřejnoprávního rozhlasu je veřejnost. Financování se hradí 

z poplatků, které jsou povinni odvádět všichni majitelé rozhlasových přijímačů. [2] 

V počátcích rozhlasového vysílání a v dobách totality měl stát monopol na rozhlasové 

vysílání. Později byl tento monopol uvolněn a při splnění stanovených podmínek může 

kdokoli dostat licenci na rozhlasové vysílání. Současně s licencí je nově vzniklé stanici 

přidělen vysílací kmitočet pro šíření vysílání. [13] 

V Česku vysílá velká řada (v převážné míře soukromých) rozhlasových stanic resp. 

malých rádií. Naprostá většina z nich však působí pouze regionálně (např. Hitrádio Vysočina, 

Rádio Blaník nebo Radio Helax). Můžeme zde najít také několik soukromých stanic, které 

mají přidělenu licenci na celoplošné vysílání. Kromě řady soukromých stanic (např. Impuls, 

Frekvence 1 či Evropa 2) vysílají na území ČR i veřejnoprávní subjekty - domácí Český 

rozhlas. [13] 

2.4 Osobnosti rozhlasové historie 

Miloš Čtrnáctý 

Od roku 1902 byl redaktorem časopisu Čas a o dva roky později také deníku Národní 

politika. Obrátil se na něj Ing. Svoboda s plánem na založení rozhlasové společnosti. Roku 

1922 společně tedy požádali o koncesi na veřejné radiotelefonické vysílání. Po založení 

rozhlasové společnosti Radiojournal se Čtrnáctý stal programovým ředitelem. Byl jím 

v letech 1923 – 1927. V roce 1927 na tuto funkci rezignoval. Do roku 1940 působil jako 
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volený člen jednatelského sboru Radiojournal. V rozhlase zavedl vysílání zpráv ČTK, a to 

v prosinci 1924. Programový časopis Radiojournal založil v září 1923 a stal se jeho prvním 

šéfredaktorem. [2] 

Svoboda Eduard, Ing. 

Tento muž byl za svůj život elektrotechnikem, právníkem, novinářem a podnikatelem 

v oboru filmu. Měl jednu z prvních půjčoven filmů v ČR a byl spolu s Milošem Havlem 

spoluzakladatelem jedné z prvních akciových společností pro obchodní zužitkování filmů. Jak 

již bylo napsáno, spolu s Milošem Čtrnáctým zažádali o licenci na veřejné radiofonické 

vysílání. Ve společnosti Radiojournal pak zastával funkci technického ředitele a také člena 

jednatelského sboru, a to až do roku 1945. Má zásluhy o prosazení a rozmach rozhlasového 

vysílání, stál v čele snah o modernizaci a zkvalitňování jeho techniky i o zakládání nových 

rozhlasových stanic. I při nedostatku financí pomohl československému rozhlasu udržet si 

jedno z předních míst v Evropě. [2] 

2.5 Legislativa 

 
Zákon 231/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav je nejdůležitější právní normou 

upravující rozhlasové vysílání. Vymezuje pojmy spojené s regulací elektronických médií a 

jejich provozováním. Zákon také definuje práva a povinnosti žadatelů o licenci a 

provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání. Rovněž vymezuje pravidla pro regulaci 

rozhlasového a televizního vysílání. Upravuje také práva a povinnosti regulátora (Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání, RRTV) a upravuje základní právní akty jako je licenční řízení, 

udělení licence apod. [14] 

Regulace rozhlasového a televizního vysílání byla před přijetím tohoto zákona 

upravena ve dvou samostatných zákonech (zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a zákon o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání) a je od roku 

2001 upravena společným zákonem, který reaguje na potřebu kompatibility s právem EU. 

[14] 

Další zásadní změna zákona 231/2001 Sb. proběhla schválením zákona 235/2006 Sb. 

Ten především odděluje regulaci obsahu a přenosu rozhlasového resp. televizního vysílání. 
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Definuje tedy pravomoci regulačních úřadů v těchto dvou oblastech – Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání (RRTV) a Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). [14] 

Základním předpokladem pro rozhlasové vysílání je udělení licence pro tuto činnost 

regulačním úřadem – Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Výjimkou je vysílatel ze 

zákona – Český rozhlas. [14] 

Licence pro rozhlasové vysílání se uděluje výhradně v licenčním řízení, kterého se 

může zúčastnit každý způsobilý uchazeč. V oblasti rozhlasového vysílání se licence uděluje 

pro danou lokalitu a je vždy spojena s využitím daného kmitočtu o dané síle. Licenční 

podmínky, jež jsou nedílnou součástí licence, jsou pro držitele licence závazné po celou dobu 

platnosti licence. Případné změny podléhají souhlasu RRTV. [14] 

2.6 Charakteristika rádia Kiss Morava 

Rádio Kiss Morava se řadí mezi soukromé rozhlasové stanice. Vysílá od září roku 

1991 na frekvenci 101,1 fm pro Moravskoslezský kraj, pro Olomoucko na frekvenci 106,1 

fm, pro Ostravu 89,8 fm, Šumperk 96,5 fm, Mohelnice 97,8 a Opavsko 100 fm. Již 11. rokem 

firmy mohou na tomto rádiu inzerovat. A to jak na Ostravsku, tak na Olomoucku.  

Soukromí provozovatelé vstupují na trh, aby realizovali zisk. Jejich snahou je sestavit 

programovou nabídku tak, aby byla maximálně prodejná. Jejich program musí být vytvořen 

tak, aby nabídl reklamě co nejatraktivnější platformu. Tato platforma bude tím atraktivnější, 

čím více posluchačů si program získá, nebo zda osloví takovou cílovou skupinu, která je pro 

reklamu zajímavá. Rádio Kiss Morava kryje své náklady reklamními vstupy. Takové 

programy jsou pro konzumenta zdánlivě „bezplatné“, jelikož reklamu zaplatí uživatelé 

inzerovaných produktů. 

Rádio Kiss Morava hraje hlavně populární hudbu, která je doplněna o regionální 

zprávy, dopravní zpravodajství, hitparády a soutěže. Rádio má své internetové stránky, na 

kterých se dozvíte, který moderátor zrovna vysílá, jaké akce rádio plánuje, nebo fotografie  

z akcí, které už proběhly. Najdete zde fotografie a informace o  moderátorech a všech 

zaměstnancích. Je zde k dispozici i bulvární plátek, kde se dozvíte novinky ze světa 

showbusinessu. Na stránkách je také program vysílání, a to na každý den zvlášť po celý 

týden. Na těchto stránkách si můžete naladit rádio online a podívat se na moderátory pomocí 

web kamery. Je zde také možnost komunikovat s moderátorem a ostatními posluchači pomoci 
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chatu. Každý posluchač se může také zaregistrovat do Kiss klubu, kde na něj čeká spousta 

soutěží a různé výhody. 

Rádio Kiss Morava pořádá pravidelné akce. Ať už se jedná o letní akce pod širým 

nebem, nebo akce v klubech. Každoročně se také zapojuje do charitativních akcí.  

2.7 Analýza konkurence 

Cílem analýzy konkurence je vypracovat profil úspěšnosti pravděpodobných 

strategických změn, reakce konkurence na určité změny na trhu. Je nutné dobře zanalyzovat 

konkurenci, abychom mohli odpovědět na otázky [7]:  

„ Proti komu máme v odvětví zahájit boj a jaké má být pořadí akcí?“ 

„ Co znamená určitý konkurentův strategický počin a nakolik je třeba ho brát vážně?“ 

„ Kterým oblastem je třeba se vyhnout, neboť konkurent by reagoval emotivně nebo 

zoufale?“ 

Jestliže chceme analyzovat naši konkurenci dopodrobna, je nutné mít také velké a 

kvalitní množství údajů a informací. Některé ale nejsou běžně dostupné. 

V současnosti jsou 4 složky pro analýzu konkurence: budoucí cíle, současná strategie, 

předpoklady a schopnosti. Jestliže porozumíme těmto komponentům, umožní nám to 

předpověď profilu konkurentovy možné reakce. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

   Obr. 2.1. Složky pro analýzu konkurence.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       Zdroj: ([7], str. 50) 

 

Rádio Kiss Morava patří mezi soukromé podniky národní, které působí pouze 

regionálně. Pokud se zaměříme pouze na daný region, je konkurence opravdu veliká. Můžeme 

například zmínit rádio Helax, Hitrádio Orion, rádio HEY!. Proto se rádio Kiss Morava musí 

neustále snažit zaujmout své posluchače a vydělávat hlavně na reklamní činnosti, aby v této 

konkurenci přežilo a popřípadě i vydělalo.  

2.8 Analýza zákazníků 

Zákazníci jsou pro rádio Kiss Morava firmy, které se chtějí pomocí rozhlasového 

vysílání prezentovat formou reklamní kampaně. Tyto firmy přinášejí do rádia velké množství 

financí, bez kterých by rádio nemohlo fungovat.  

Prezentují se zde všechny druhy firem od autosalónu až po večerní kluby, které chtějí 

upozornit na akci, která u nich proběhne. Proto je třeba se o zákazníky neustále zajímat. 

Sledovat jejich potřeby, požadavky, postoje a snažit se je co nejvíce zaujmout a přesvědčit, že 

právě rádio Kiss Morava jim poskytne to nejlepší. K tomu, aby firma věděla o podmínkách 
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inzerce, má rádio obchodní zástupce, kteří kontaktují tyto firmy a domlouvají všechny 

podrobnosti, od výroby spotu až po zařazení do vysílání v požadovaných časech. 

2.9 Ekonomické výsledky 

Společnost Media Marketing Services (MMS) ze skupiny Media Bohemia zadala 

historicky první výzkum efektivity rozhlasové reklamy v ČR. Jeho výsledky byly zveřejněny 

15. května 2008 na odborném semináři. [15]    

Provedení a vyhodnocení průzkumu měla na starosti agentura Millward Brown, která 

s tímto projektem má již zkušenosti z jiných zemí. Sběrem dat byla pověřena agentura 

Stem/Mark. Do výzkumu bylo zahrnuto 6 kampaní zadavatelů různých segmentů trhu (auto-

moto, finanční služby a produkty, FMCG) [15]    

Činnost byla měřena na reálných rozhlasových kampaních, které probíhají  na 

celoplošných produktech společnosti MMS . Respondenty byli muži a ženy v poměru 50 na 

50 ve věku 20 až 59 let, kteří jsou pravidelnými posluchači regionálních stanic sítě MMS, tj. 

poslouchají jednu z těchto stanic alespoň hodinu denně. [15]    

Společnosti jichž se toto měření týká, pocházejí ze tří různých významných segmentů: 

automobilový průmysl, finanční produkty a služby a rychloobrátkové spotřební zboží. [15]    

Sběr dat probíhal prostřednictvím telefonického CATI dotazování  a to v průběhu tří 

měsíců. Celkově bylo osloveno 3000 respondentů. [15]    

Tímto bylo zjištěno, že reklama v rádiu má vysoký zásah a zapamatovatelnost, 

posluchači si konkrétní spot pamatují ještě dva měsíce po skončení kampaně. Rozhlasová 

reklama je přinejmenším stejně efektivní jako reklama televizní, při správné aplikaci dosahuje 

v celé řadě parametrů dokonce lepších výsledků“. Podle autorů výzkumu je stejně jako u 

jiných médií důležitá kreativita reklamy, její schopnost upoutat, srozumitelnost, přítomnost 

emocí a branding. [16]    

Další velmi zajímavé a pro firmy jistě důležité je zjištění, že rozhlasové reklamě se 

daří nejen podporovat prodej, ale také posilovat image značky. Klienti s reklamním 

rozpočtem do 15 milionů Kč by pak vzhledem k cenám TV reklamy mohli uvažovat o 

nahrazení televize v mediamixu právě rádiem. [16]    
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(MMS) je nejsilnějším rozhlasovým mediazastupitelstvím v ČR. Na národním 

reklamním trhu zastupuje 60 lokálních a regionálních rozhlasových stanic sdružených 

v rozhlasové síti MMS Radio Network. [16]    
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3 Teoretická východiska prodeje reklamy  

3.1 Vymezení pojmu reklama 

Již v roce 1888 formuloval reklamu Ottův slovník naučný takto: „Reklama je veřejné 

vychvalování předmětů obchodních, uměleckých a p., jež se děje prospekty, plakáty, 

obchodními štíty, vyvolávači, nosiči návěstí atd., zvláště pak časopisy. Anonce prostě věc 

oznámí, reklama snaží se ji od okolí odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obecenstva přiblížiti. 

Stává se tak nadpisy (nápadnými, tajemnými, zvědavost budícími), tím, že se nešetří místem, 

stereotypním opětováním, verši, zvláště pak obrázky.“ 2 

Tato definice je velmi nadčasová, nevystihuje však základní znak pojmu reklama. 

Oním základním pojmovým znakem reklamy je cíl, úmysl. Jinými slovy: jakákoliv prezentace 

v nejširším slova smyslu, kterou podnikatel koná s cílem podpory svého podnikání, naplňuje 

tento cíl a je tedy reklamou ve smyslu zákona. 

  Etický kodex vymezil reklamu jako: „proces komerční komunikace, prováděný za 

úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho 

zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a 

projektech charitativní povahy. Přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím 

komunikačních médií, kterými se pro účely Kodexu rozumí televize, rozhlas, nosiče 

audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty a 

letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací“. 3  

K subjektům podle kodexu patří zejména inzerenti a další zadavatelé reklamy, 

reklamní agentury a vlastníci komunikačních médií. Reklama nesmí navádět k porušování 

právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí, musí být slušná, čestná 

a pravdivá. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti, musí 

respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů, nesmí v zásadě ohrožovat dobré jméno 

reklamy jako takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům.2 

Další možnou definici reklamy nalezneme v zákoně o rozhlasovém a televizním 

vysílání, ten v § 2 vymezuje reklamu jako: „jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu 

                                                 
2 Universum - Encyklopedie.  Praha: Orac, 2002 
3 http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php (6.4.2009) 
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nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele  vysílání, 

určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobku nebo služeb, včetně nemovitého 

majetku, práv a závazků“.4 

Reklama měla od samého začátku své odpůrce, byla a stále také je kritizována a 

zesměšňována intelektuály, kteří nechápou její poslání. Vždyť dobré zboží se chválí samo a 

nepotřebuje tedy žádnou reklamu. Je tedy podle nich zbytečná. [10] 

Ovšem bez reklamy by neexistovala soukromá rádia, televizní stanice a noviny. Byly 

by tu opět jen státní sdělovací prostředky. Stačí nám pouze jeden prst k tomu abychom 

vypnuli rozhlasový nebo televizní přijímač či otočili stránku. Výzkumy ve vyspělých státech, 

ale prokazují, že občané chápou poslání reklamy. Stala se součástí jejich potřeb a práv a 

nevadí jim. [10] 

Základní znaky reklamy můžeme vymezit jako: 

a. přesvědčovací proces s cílem nejen upozornit uživatele reklamy na určité zboží 

nebo službu, ale přesvědčit ho, že předložená nabídka je pro něho výhodná a že 

by ji měl akceptovat (informační funkce), 

b. smysl a účelnost reklamy spočívá v hledání uživatelů zboží, služeb nebo jiných 

výkonů či hodnot, 

c. působení reklamy se děje prostřednictvím komunikačních médií, smyslem 

reklamy tedy je přesvědčovat, informovat a prodávat. [5]   

Co dobrého dokáže reklama pro spotřebitele udělat? 

• Šíří informace o produktech a službách, 

• zasahuje masovou část příjemců rychleji než „ústní podání“, 

• umožňuje zpětné ověření toho, jak působila, 

• zhodnocuje zboží a služby a dává jim specifické znaky, 

• dává spotřebitelům pocit důvěry, raději kupují zboží, o kterém něco vědí. [10] 

                                                 
4 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, § 2 
písm. l ) 
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Reklamu lze definovat mnoha způsoby, jedno ale mají tyto způsoby společné. Vždy se 

bude jednat o komunikaci mezi právnickou nebo fyzickou osobou, která objednala reklamu u 

jiné právnické nebo fyzické osoby a tím, komu je produkt nebo služba určen a to 

prostřednictvím určitého média. 

Zjednodušeně tedy můžeme shrnout reklamu jako přesvědčovací proces, který se 

uskutečňuje prostřednictvím komunikačních médií. Smyslem je upozornit uživatele reklamy 

na určitou věc a pobídnout ho k jejímu pořízení. 

3.2 Reklama v rozhlasovém vysílání 

Je důležité si vybrat pro reklamu takové médium, které je pro typ naši prezentace 

nejvhodnější a nejvíce efektivní. Musíme optimálním způsobem oslovit naše cílové skupiny, 

správně přenášet informace a vyvolávat také určité emoce. Reklama v rozhlase má 

samozřejmě své klady i zápory, se kterými musíme počítat.  

Rádio je médium masového zásahu. Poslouchá ho téměř 85% populace České 

republiky ve věkovém rozmezí 12 – 79 let. Relativní podíl posluchačů v různých cílových 

skupinách dosahuje navíc velmi podobných hodnot. Na rozdíl od ostatních médií se nemění 

postoj posluchačů k rádiu. Průměrná délka poslechu soukromých rádií je mezi 6 hodinou ráno 

až 19 hodinou večerní 4 hodiny a 41 minut. [17] 
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Graf 3.1: Věková struktura posluchačů 
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                                                                                                                                          [17] 

Tento graf, tedy naznačuje, že rádio poslouchá veškerá věková kategorie a tudíž je 

snadné zaměřit se na cílovou skupinu, kterou potřebujeme. Jelikož se relativní podíl 

posluchačů v různých skupinách příliš nemění, je snadné zasáhnout větší počet cílových 

skupin najednou. 

Na tomto grafu vidíme počet posluchačů v různých časových pásmech. Firma si tedy 

může sama zvolit, ve kterých pásmech se bude pohybovat, aby zastihla požadovaný počet 

posluchačů. Vidíme, že největší počty jsou od 9 – 14 hodiny. 
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Graf 3.2: Počet posluchačů soukromých rádií 
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                                                                                                                                           [17]                               

 Výhoda reklamy v rozhlase je vysoká segmentace tzn. možnost zasažení konkrétních 

cílových skupin, jelikož velký počet rozhlasových stanic umožňuje vysokou selektivitu všech 

segmentů trhu. [10] 

Cenová dostupnost je další výhodou, jelikož cena za produkci rozhlasové reklamy a 

také za její odvysílání je cenově dostupnější, než u ostatních médií. [10] 

K realizaci a samotnému zařazení do vysílání je potřeba velmi krátká doba, proto je 

považováno za velmi rychlou a flexibilní variantu. [10] 

V neposlední řadě se dají využít známé osobnosti, popřípadě moderátor, kteří dají 

rozhlasové reklamě jinou lákavější formu, jelikož působí věrohodně. [10] 

Toto médium má samozřejmě i své nevýhody. Je považováno za „médium v pozadí“, 

jelikož lidé při poslechu rozhlasu většinou vykonávají ještě další činnost a nesoustředí svou 

veškerou pozornost na předávané informace. [10] 

Ve spojení s vysokou segmentací může být výhodou, ale je obtížné budovat tak velký 

dosah, abychom zasáhli větší segment. V rozhlase musíme počítat také s určitou přeplněností, 

jako u ostatních tradičních médií. Je taky velmi snadné přeladit stanici v čase, kdy začíná 

daný reklamní blok. [10] 
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U rozhlasového spotu, kdy se prezentuje daný výrobek, zboží nebo služba, je velmi 

důležité upozornit na sebe výrazným a zapamatovatelným rozhlasovým spotem. Jelikož 

rozhlas pracuje pouze se zvukem, není to vždy jednouché a výroba takového spotu může 

zabrat hodně času. [10] 

3.3 Ta správná reklama 

Hlavní úkol reklamy je beze sporu zaujmout a přesvědčit. Na spotřebitele dnes působí 

neuvěřitelná řada tlaků v oblasti komerční komunikace. Každý den se na nás valí nabídky 

z rozhlasu, televize, novin, výkladních skříní, nebo z telefonu. Působí na nás i venkovní 

reklama, například výrobky umístěné ve večerních filmech. [10] 

Reklama, která nezaujme, takzvaně „neosloví“, je odsouzena k neúspěchu. Buď si jí 

posluchači vůbec nevšimnou, nebo nad ní mávnou rukou. Jak na světě přibývá informací a 

tedy i samotné reklamy, stává se úkol zaujmout stále obtížnější. Podle odborníků je 

nejjednodušší vemluvit se jim do přízně. [3]   

Co se tedy týče reklamního poselství, musí být vytvářeno tak, aby mělo závislost na 

cílech naší reklamní kampaně a na cílové skupině, kterou máme oslovit. Pokud chceme 

zaujmout cílovou skupinu, musí být naše poselství srozumitelné, tak aby ho dokázala 

interpretovat. [10] 

Důležitý je samozřejmě také tón oslovení. Každá cílová skupina slyší na něco jiného. 

Jiný tón a rozdílný slovník použijeme pro seniory a jiný pro mladistvé. [10] 

Jestliže chceme oslovit naši cílovou skupinu musíme udělat více, než jen mít své 

poselství a mluvit potřebným slovníkem. Velmi důležité a pro reklamu velmi typické jsou 

emoce. Jsou to základní pocity, které prožíváme a které reklama hojně využívá. Je to 

samozřejmě radost, vztek, smutek. Emoce nahrávají globální komunikaci, jelikož emoce 

prožívají všichni lidé a většinou jsou i podobné.  Emocionální obsah reklamního poselství je 

zaměřen na vzbuzení odpovídajících pocitů a emocí. Existuje celá řada podnětů, které mají 

silný emocionální účinek. Ať už se jedná o erotické motivy, rodinné idylky, děti nebo humor. 

[10] 

V poslední době se v reklamách objevují slavné osobnosti. Filmové hvězdy, sportovci 

baviči a reportéři. Poselství od známé osobnosti má určité kouzlo a je pro normálního člověka 
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něčím zajímavým a svým způsobem i magnetizujícím. Pokud si tento výrobek zakoupíme a 

začneme jej používat, máme pocit, že jsme se této slavné osobě nějakým způsobem přiblížili. 

[9] 

Reklamní pracovníci často používají také naprosto fiktivní postavy. Je velmi důležité 

zvolit tu správnou osobu. Opět se tato volba musí odvíjet od naši cílové skupiny. Pokud už se 

rozhodneme tuto osobu nebo fiktivní postavu použít, musí být obzvlášť v rozhlasovém 

vysílání velice dobře znám  její hlas, tak aby jej i bez identifikace lidé (posluchači) rozeznali. 

[9] 

Posluchač musí shledat zdroj reklamy jako dostatečně důvěryhodný. Pokud se tak 

stane přijmou tento názor nebo přístup jako objektivně správné stanovisko. Dojde ke sloučení 

nového názoru nebo poselství s jejich dosavadním hodnotovým systémem. Tento proces se 

nazývá internalizace. O příjemcích se pak říká, že internalizovali názor nebo postoj a 

pravděpodobně si jej zachovají. Stává se, že na doporučovatele zapomenou. [9] 

Každá dobrá reklama by měla být současně také investicí – do posílení značky, firmy, 

zadavatele reklamy a také do budování dobrého jména agentury. [10] 

Návodů jak na to, je dnes celá řada. Stačí si jen vybrat to správné a nejvíce efektivní. 

Podle Jana Kneschke je nejlepší zabudování značky do dlouhodobé paměti a pozitivně 

laděných asociačních struktur. [10] 

První médium, které přijatou informaci uloží, je smyslová paměť. Zde se udrží 

maximálně 30 sekund. Pokud je informací více než čtyři nebo pět, jsou přemazány jinými. Ze 

smyslové paměti putuje do paměti krátkodobé, kde je ohodnocena jako negativní nebo 

pozitivní. Pokud je informace posílena, je poté včleněna do dlouhodobé paměti, Zde už je jen 

třeba ji neustále podporovat, aby nezapadla a neztratila se v síti asociací. [10] 

V jedné z nejkreativnějších reklamních agentur soudí, že aby se reklama líbila, 

pak musí být: 

• inteligentní, 

• zábavná či vzrušující, 

• lidská, 

• pozorná k detailům, 
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• jedinečná. [10] 

Celkově můžeme reklamu shrnout takto: 

• Informace, které si navzájem odporují, snáze pronikají do vědomí a zlepšují 

tedy zapamatovatelnost reklamy. 

• Zákazníci mají tendenci si pamatovat spíše užití výrobku než výrobce. Je tedy 

vhodné spojit vlastnosti produktu s užitky. 

• Musíme brát ohledy na stupeň znalostí našich příjemců, aby nedošlo ke 

zkreslení. [10] 

 

Pokud už se firma rozhodne inzerovat a vypustit do světa svou reklamu, musí si 

stanovit rozpočet. Je to tedy velmi důležitá položka, jelikož peníze bohužel hrají velkou roli. 

[6]   

Rozpočet na reklamu obsahuje dvě části. Peníze na reklamu a peníze investované do 

médií, aby reklamu vysílaly zákazníkům. Většinou platí, že 80% rozpočtu se použije na 

umístění v médiích a pouze 20% na produkci. Vliv reklamy bude záviset na obojím, tedy na 

obsahu i naplánování. [6]   

Důležitým faktorem je, jak často se reklama vysílá a její délka. Existuje pro to krásný 

citát: Špatná reklama je stejně dobrá jako žádná reklama, jenom to stojí víc! [6]   

3.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je nyní mnohem více provázanější s ostatními složkami 

marketingu. To samozřejmě vede k větší efektivitě všech marketingových nástrojů. Schopnost 

rychlé interakce s distribučními řetězci a cenovou politikou ovlivňuje změny zboží a služeb, a 

to mnohem rychleji, než tomu bylo dříve. [1]   

Vznikly také nové nástroje, které provázejí zákazníka celým cyklem od jeho akvizice. 

Tímto způsobem je tedy možné zpracovávat potřeby zákazníka a přizpůsobovat se jeho 

reakcím či nezájmu prostřednictvím volby různých technik. Marketingová komunikace tedy 

tvoří velmi klíčovou složku. [1]   
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Marketingová komunikace je základem a nejdůležitějším faktorem fungování podniku 

jako celku. Komunikace musí probíhat jak uvnitř firmy, tak samozřejmě také se zákazníkem.  

Úspěšná marketingová komunikace musí splňovat určitá pravidla, jinak by se sice o 

komunikaci jednalo, ale s marketingem by neměla mnoho společného. [4] 

Je proto nutné, aby:  

• Marketingová komunikace byla oboustranná  

• Marketingová komunikace byla vyvážená  

• Marketingová komunikace byla etická [18] 

Oboustranná komunikace  

Cílem komunikace je jednoznačně dosáhnout poznání zákazníkových potřeb. 

Marketing se tedy zákazníka ptá na spokojenost se službou či zbožím. Firma tedy musí tuto 

komunikaci vést jako určitý řetězec střídající „dotaz“, „korekce“ a „informace“. Podle 

zákazníkových názorů poté korigujeme parametry našeho zboží či služby. [18] 

Vyvážená komunikace 

Marketingová komunikace je právě ve vyrovnaném poměru mezi tím, co zákazníkovi 

sděluje firma a co firmě  naopak sděluje zákazník. Běžná komunikace na trhu vyvážená není. 

Pokud tedy chceme dosáhnout vyvážené komunikace, musíme se ubírat k rovnocennému 

sdělení. Obě strany by měly navzájem informovat, že toto sdělení vnímají a že s ním pracují. 

[18] 

Etická komunikace 

Vztah firmy a zákazníka musí být za všech okolností etický.  Lepších výsledků je vždy 

dosahováno pomocí etického jednání a v žádném případě pomocí podvodů  a manipulací. 

Podstatou tedy zůstavá spolupráce na obou stranách. [18] 

Můžeme také určit 6 znaků komunikace: 

1. komunikace je sociální jev, 

2. cílem komunikace je sdělení, 

3. komunikace slouží k prosazení zájmů, 
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4. komunikace potřebuje vždy médium, 

5. komunikace se uskutečňuje v symbolech. [8] 

1. komunikace je sociální jev 

Komunikace je výrazem sociálního chování, a proto se týká vždy živých bytostí. 

Za sociální pokládáme způsoby chování živých bytostí tehdy, jestliže se vztahují k sobě 

navzájem, jestliže k sobě směřují s cílem vzájemného ovlivnění. [8] 

2. cílem komunikace je sdělení 

Záměrem lidské komunikace je jednání, komunikace je tedy záměrná. Není nikdy 

samoúčelná. Když tedy člověk komunikuje, sleduje vždy určitý cíl. I kdyby chtěl, nemůže 

se tomuto intencionálnímu charakteru vyhnout. [8] 

3. komunikace slouží k prosazení zájmů 

Partneři si tedy kromě sdělení s cílem dorozumění chtějí také prosadit své vlastní 

zájmy. Komunikace ve smyslu sociálního jednání má tedy vždy dva aspekty: 

• sdělení s cílem dorozumění,  

• zájem s cílem jeho prosazení [8] 

4. komunikace je interakce 

Komunikaci můžeme označit za komunikaci pouze tehdy, je li přítomna interakce. 

To znamená, že komunikace je přítomna pouze tehdy, vstoupí-li lidé do vztahu vzájemné 

výměny. Jen tak se jim podaří dospět k dorozumění. Můžeme ji tedy označit za 

dvoustranný proces. [8] 

5. komunikace potřebuje vždy médium 

Médium je důležitou instancí, probíhá přes něj výměna informací mezi partnery. 

To platí i pro přímou osobní komunikaci. [8] 

Média jsou mimika, gestikulace, řeč, písmo, obraz či zvuk, a to z očí do očí nebo 

přes papírová, elektronická přenosová či ukládací zařízení. Média jsou transportní 

prostředky pro informace, které mají být sděleny. Bez nich je komunikace  nemožná. [8] 
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6. komunikace se uskutečňuje v symbolech 

Lidskou komunikaci je nutno chápat je interakční děj, který zprostředkovává 

symboly. Je to v podstatě vzájemný vztah mezi komunikačními partnery, v němž oba 

disponují společnou zásobou znaků, která je oběma srozumitelná. [8] 

Znak, který reprezentuje nějaký předmět, stav nebo děj, nazýváme symbol. 

Symbol můžeme chápat jako zastupující funkci a to předmětu, k němuž se vztahuje. 

Symboly vyvolávají ve vědomí komunikačních partnerů představy a myšlenky, které by 

jinak mohl vyvolat jen předmět sám. [8] 

Důležitou roli tedy při prodeji hraje hlavně správná komunikace a řeč. Řeč je pro 

člověka typická a je také daleko nejrozvinutější. Je to prostředek komunikace, který nás 

odlišuje od všech ostatních živočichů. Navíc je řeč citlivé médium, které je třeba využívat 

velmi opatrně. [8] 

Řeč podléhá přísným pravidlům, a to sémantickým (slova mají určitý význam), 

syntaktickým (existuje gramatika, která spojuje slova ve věty) a pragmatickým (používání 

slov v určité situaci určitým způsobem). U neosobní komunikace je potíž v tom, že neverbální 

složka chybí nebo není transportovatelná. Správná komunikace musí být podporována 

komunikativním chováním. [8] 

Mimojazyková komunikace hraje také velmi významnou roli. To jak zapůsobíme na 

firmu, o kterou máme zájem, nám buďto přinese pozitiva ve formě prodeje dané reklamy nebo 

naopak neuskutečnění obchodu. [8]   

Mezi takové neverbální formy řadíme tělesný kontakt (stisk ruky), blízkost/odstup 

(narušení hranice intimity), držení těla (vzpřímené držení), vnější vzhled (odpovídající 

oblečení), mimika/gestikulace, pohled (udržování očního kontaktu) a neverbální aspekty řeči 

(způsob řeči, hlas, rychlost řeči). [8]                                                                                                                                          

Všechny tyto podmínky a často i mnohem více musí mediální konzultant splňovat na 

výbornou tak, aby reprezentoval nejen sebe, ale také firmu, pro kterou tento obchod uzavírá. 

[8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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3.5 Přímý marketing 

Zahrnuje všechny činnosti, které představují přímý kontakt s cílovými skupinami 

zákazníků. Formou přímého marketingu je možné oslovit vybrané cílové skupiny rychleji a 

osobněji, můžeme jim nabídnout různé výhody a je možné získat rychlou zpětnou vazbu. [ 3]   

3.5.1 Osobní prodej 

Osobní prodej můžeme označit jako nejpoužívanější formu přímého marketingu. 

Cílem osobní komunikace je prodej výrobku nebo služby a vytvoření dlouhodobého 

pozitivního vztahu se zákazníkem. [3]   

Považuje se za nejstarší metodu prodeje. Tento prodej se uskutečňuje mimo stálou 

provozovnu a je určen konečnému zákazníkovi. Nejčastěji k němu dochází v domácnostech, 

na pracovišti nebo v jiných předem dohodnutých místech. [8] 

Osobní prodej probíhá obvykle v několika fázích: 

1. vytipování potenciálních zákazníků, 

2. sběr informací, 

3. navázání kontaktu, 

4. prezentace, 

5. vyjasnění případných námitek, 

6. uzavření obchodu, 

7. poprodejní péče o zákazníka. [3]   

Po úvodním vytipování potenciálních zákazníků následuje sběr informací. Prodejce by 

měl získat veškeré informace o dané firmě.  Po navázání kontaktu následuje samotné 

obchodní jednání. Prodejce by se měl znova ujistit, zda má veškeré potřebné informace, zda 

osoba se kterou jedná má dostatečné rozhodovací pravomoci a jaké podmínky nabízí 

konkurence. Měl by být schopen na otázky tohoto typu správně a rychle reagovat. Před 

jednáním si musí také stanovit cíl jednání, posoudit silné a slabé stránky nabídky, kterou chce 

prezentovat, a stanovit taktiku jednání: tedy kdy a kde jednání proběhne a jak dlouho by mělo 

trvat. [3]  
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Osobní prodej zajišťují v rádiu Kiss Morava mediální konzultanti. Konzultant si sám 

vyhledává firmy, které by mohly mít zájem inzerovat na rádiu. S těmito firmami si poté 

domluví schůzku na předem určeném místě. Vysvětlí celý proces od podepsání smlouvy až po 

samotné vysílání. Důležité je, aby se domluvil termín začátku odvysílání spotu, jejich časové 

pásmo, počet spotů za jeden vysílací den a v neposlední řadě také konec vysílání. Vysílání 

bude probíhat podle požadavků klienta od jednoho spotu za den až po rotace více spotů 

v různých časových  pásmech. Konzultant vypočítá konečnou cenu s ohledem na předchozí 

informace a po domluvení se na všech podmínkách se podepíše smlouva.  

Prodej reklamy není vůbec jednoduchá záležitost, jelikož mediální konzultant prodává 

nehmotnou věc. Nemůže ukázat, co vše umí, ani jaké má parametry. Prodává službu, na 

kterou se zákazník nemůže podívat. Proto jsou velmi důležité schopnosti daného konzultanta 

a jeho přesvědčovací schopnost, že právě reklama na rádiu Kiss Morava je to pravé. 

3.6 Jak tedy vlastně vnímá zákazník reklamu? 

Jednoduchý mechanický model tvrdí, že spotřebitel vidí nebo slyší reklamu, to změní 

jeho vnímání značky a posléze si produkt koupí.  

Pravděpodobnější situace je, že spotřebitelé z reklamy něco absorbují, aniž by o tom 

vědomě příliš nebo vůbec v daný okamžik přemýšleli. Potom v okamžiku nákupního 

rozhodnutí tento dojem „použijí“, což ovlivní jejich výběr. Dá se říct, že spotřebitelé si 

reklamu „pamatují“, ale to neznamená, že se ji naučili nazpaměť a že by ji zpětně dokázali 

popsat nebo reprodukovat. [6]   

Všichni také ale víme, že hnací silou při nákupu je zvyk. Znamená to, že lidé nakupují 

stejnou značku ze zvyku. Svoji roli zde hraje i přemíra informací. Na trhu je dnes velké 

množství značek a nikdo v této uspěchané době nemá čas tyto značky zkoumat a porovnávat. 

Volba známé značky je tedy nejjednodušší řešení a často tedy vítězné. [6]   
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem mé práce je analyzovat prodejnost reklamy lokálního rádia. Zjistit, kdy je prodej 

reklamy na daném rádiu největší a kdy naopak nejmenší. Proč tyto výkyvy v prodeji reklamy 

existují a co je jejich příčinou. Jaké firmy prezentují nejčastěji. Kolikrát za rok dané firmy 

prezentují a jak dlouhé spoty mají. V měsících, kdy bude nejmenší prodejnost, navrhnout 

speciální balíčky, které pomohou zlepšit prodejnost reklamy na daném rádiu a přitáhnout do 

rádia nové a nové firmy, které budou chtít prezentovat. 

4.2 Hypotézy 

• Více jak 90% respondentů zná rádio Kiss Morava 

• Alespoň 65% prezentuje na rádiu Kiss Morava 

• Více jak 40% reklamních spotů je z průmyslového odvětví 

4.3 Zdroje informací 

Má bakalářská práce se skládá jak z dat primárních, tak dat sekundárních. Primární 

data budu zjišťovat z dotazníku, který budou vyplňovat respondenti, v mém případě firmy. A 

data sekundární budu čerpat z databází rádia Kiss Morava, odborných knih, časopisů a 

z internetových stránek. 

4.4 Způsob sběru dat 

Pro své účely jsem zvolila metodu sběru dat formou elektronické podoby. Dotazování 

jsem prováděla od 12. ledna do 28. ledna, jelikož dotazování pomocí emailu je časově 

náročnější. Výběrový soubor tvoří 40 firem.  

4.5 Nástroj sběru dat 

 Jako nástroj sběru primárních dat jsem použila svůj dotazník. Dotazník má 

elektronickou podobu a je ve formátu 3x A4. Nachází se v něm 11 otázek.  
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4.6 Kontrola plánu výzkumu 

Abych předešla případným chybám v mém dotazníku, provedla jsem 10. ledna pilotáž. 

Jako zkouškové respondenty jsem zvolila svou blízkou rodinu a známé, kteří jsou majiteli 

firem. Pilotáž proběhla u 5-ti firem. Otázky byly pochopeny bez problémů až na jednu, kterou 

jsem po pilotáži upravila tak, aby byla správně pochopena u ostatních respondentů. 

4.7 Harmonogram výzkumu 

Bakalářská práce byla zahájena v říjnu roku 2008. V první fázi jsem vypracovala 

teoretickou část, tedy charakteristiku a teoretická východiska. V lednu jsem začala se 

sbíráním dat a jejich postupných zpracováním. 

Tab. 4.1: Etapy výzkumu 

Měsíc Etapa 
výzkumu Leden Únor Březen Duben 

Sestavení 
dotazníku 

X    

Uskutečnění 
pilotáže 

X    

Rozeslání 
dotazníku 
firmám 

 X   

Metodika 
shromažďování 

dat 
 X   

Zpracování 
údajů 

z dotazníků 
  X  

Analýza dat   X  

Návrhy a 
doporučení 

   X 
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4.8 Způsob zpracování dotazníků 

Pro zpracování dotazníků použiji program Excel, ve kterém si vytvořím datovou 

matici. Z této matice vyhodnotím odpovědi respondentů a převedu je také do grafické podoby.  

4.9 Problémy s realizaci výzkumu 

Bohužel jsem se setkala s nezájmem můj dotazník vyplnit. Naštěstí jsem našla dost 

firem, které byly ochotny mi pomoct a vyplnily dotazník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5 Analýza výsledků výzkumu 
 

Známost rádia Kiss Morava 

Z výzkumu vyplynulo, že rádio Kiss Morava zná z 50 firem, které jsem oslovila, 

pouze 48. Z toho důvodu jsem tyto 2 firmy musela vyřadit ze svého dotazníku a pokračovat se 

zbylými 48. 

Používání určité formy prezentace 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak se dané firmy prezentují. Tedy jaké k tomu používají 

médium. Na tuto otázku mi 8 firem, tedy 16, 67% z celkových 48 odpovědělo negativně a to 

tak, že nepoužívá z uvedených forem ani jednu ke své prezentaci. Proto jsem těchto 8 firem 

vyloučila a pokračovala se vzorkem 40 firem. Z těchto 40 firem mi 100% odpovědělo, že 

používá ke své prezentaci rádio, 45% používá také i tištěná média a 7,5% použilo ke své 

prezentaci také televizi.  

 Graf 5.1: Forma prezentace  

2. Používá Vaše firma ke své prezentaci ur čitou formu reklamy 
a pokud ano tak jakou?

7,50%

45%

100%

televizní reklama

tištěná reklama 

rozhlasová reklama

 

Tuto otázku jsem dále podrobila členění druhého stupně. Zde můžeme vidět různé 

bilance podle daných kritérií a to počtu zaměstnanců, odvětví a místa provozovny. U členění 

velikosti firem podle počtu zaměstnanců si můžeme všimnout, že u kategorie 51 – 100 

zaměstnanců se ve větší míře objevuje také prezentace pomocí televize. Co se týče prezentace 

formou tisku, je to velice vyrovnané až na zmíněnou skupinu 51 – 100 zaměstnanců, kteří 

tento typ preferují méně. Jak je vidět, inzerce pomocí rádia je u vybraných firem na 1. místě. 
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   Tab. 5.1: Kritéria 

podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 

možnosti 
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televizní reklama 0,00% 11,76% 20,00% 0,00% 8,00% 6,67% 0,00% 11,54% 0,00% 

tištěná reklama 46,15% 52,94% 20,00% 40,00% 44,00% 46,67% 50,00% 42,31% 50,00% 

rozhlasová reklama 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Prezentace na rádiu Kiss Morava 

Ze 40 firem mi všech 40 potvrdilo, že alespoň jednou inzerovali na rádiu Kiss Morava. 

Je to tedy celých 100%. 

Informace o možnosti inzerovat na rádiu Kiss Morava 

Smyslem této otázky bylo zjistit, kde se firmy dozvěděly o možnosti se prezentovat na 

rádiu Kiss Morava. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že celých 62,5% firem kontaktoval 

mediální konzultant z rádia Kiss Morava. 25% se o této možnosti dozvědělo ze stránek rádia 

Kiss Morava a 12,5% z pravidelného vysílání. 

 Graf: 5.2: Informace a inzerci 

4. Kde jste získali informace o možnosti prezentova t se na 
rádiu Kiss Morava?

25%

12,50%62,50%

internetové stránky

rádiové vysílání

kontakt s konzultantem

 

Opět jsem tuto otázku rozčlenila podle dalších kritérií. Z této otázky jasně vyplývá 

vítěz. Většina mnou dotazovaných firem podle členění druhého stupně se možnosti inzerovat 

na rádiu Kiss Morava dozvěděly od mediálního konzultanta přibližně v 60% ve všech 

kategoriích. O inzerci se dozvěděl přibližně stejný počet také ve všech skupinách z vysílání 

rádia Kiss Morava, tedy přibližně 12%. Co nás může zaujmout nejvíce, je venkov. Celých 

50% firem se o inzerci dozvědělo pomocí internetových stránek. Je spousta možností, proč 
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tomu je zrovna takto u vesnic. Například špatný signál rádia a větší dojezdová vzdálenost je 

nutí většinu věcí si samostatně najít na internetu. 

   Tab. 5.2: Kritéria 

podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 

možnosti 
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z internetových 
stránek 

23,08% 29,41% 29,41% 0,00% 28,00% 20,00% 0,00% 19,23% 50,00% 

z vysílání 0,00% 17,65% 17,65% 20,00% 12,00% 13,33% 25,00% 11,54% 10,00% 

mediální konzultant 76,92% 52,94% 52,94% 80,00% 60,00% 66,67% 75,00% 69,23% 40,00% 

Ohodnocení služeb, které poskytuje rádio při kontaktu s klientem 

V této otázce jsem chtěla prozkoumat, jak je rádio schopno postarat se o své inzerenty. 

To jak zapůsobí na své klienty, je velmi důležité. Pokud udělají špatný dojem, je logické, že 

z toho nevyplyne ani žádný obchod. Respondenti měli ohodnotit na škále (1 – 5) spokojenost.  

Kontakt s mediálním konzultantem. 

Co se týče kontaktu mediálního konzultanta s firmou, tak celých 52,5% firem jej 

označilo za výborné. 32,5% jej považuje za velmi dobré, 10% jej označilo za dobré a 5% za 

špatné. 

 Graf. 5.3: Spokojenost 

5. Jak by jste ohodnotili služby, které Vám poskytl o rádio Kiss 
Morava? (kontakt s kuzultantem) 

52,50%
32,50%

10,00% 5,00%

výborné

velmi dobré

dobré

špatné

 

Členění druhého stupně nám ukazuje, že nezáleží na tom, jak je firma velká nebo 

v jakém odvětví se pohybuje, popřípadě kde má svou prodejnu. Konzultanti umí jednat se 

všemi typy. A toto členění to ukazuje. Samozřejmě vidíme i nespokojenost, ale z vlastních 
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zkušeností všichni víme, že někdy nechce jedna strana spolupracovat a tím pádem není možné 

ani uzavřít obchod a je logické, že se může stát, že firma je potom nespokojena. 

    Tab. 5.3. Kritéria 

možnosti podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 
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výborné  53,85% 47,06% 60,00% 60,00% 60,00% 40,00% 75,00% 50,00% 50,00% 

velmi dobré 46,15% 29,41% 20,00% 20,00% 24,00% 46,67% 25,00% 26,92% 50,00% 

dobré 0,00% 11,76% 20,00% 20,00% 8,00% 13,33% 0,00% 15,38% 0,00% 

špatné 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 

velmi špatné 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Informace o vysílací době. 

Tato služba poskytuje klientům informace o tom, v kolik hodin (tedy v jakém bloku) 

jejich reklama poběží. Touto metodou si firmy mohou kontrolovat, zda jede reklama v jejich 

požadovaném čase. S touto službou bylo spokojeno všech 40 firem, tedy 100% na výbornou.  

Realizace spotu. 

Rádio Kiss Morava pomáhá při realizaci spotu. Spot je nejdůležitější částí, jelikož 

musí přilákat, zaujmout a nějakým způsobem se nám dostat do paměti. Proto je výroba velmi 

časově náročná. Rádio s tímto nelehkým úkolem pomáhá, nebo jej celý vytvoří a snaží se o co 

nejlepší výsledek. Tuto službu 52,5% považuje za výbornou, 27,5% za velmi dobré, 10% za 

dobré a 10% za špatné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 Graf. 5.4: Spokojenost 

5. Jak by jste ohodnotili služby, které Vám poskytl o rádio Kiss 
Morava? (výroba spotu) 

52,50%

27,50%

10,00%
10,00%

výborné

velmi dobré

dobré

špatné

 

I tady jsem použila srovnání pomocí členění druhého stupně. Můžeme vidět, že 

hodnocení firem se příliš neliší. Je to dáno tím, že v rádiu pracuje opravdu profesionální 

kolektiv, který ví, jak má správná reklama, tedy spot na rádiu vypadat. Samozřejmě se u 

některých skupin objevilo hodnocení špatné, hlavně u firem s počty zaměstnanců 21 – 50 a 

100 a více, a také na venkově je tento počet vyšší. Rozdíl u venkova se může také vysvětlit 

tím, že je zde jiná kultura, jiné tradice a ty možná ovlivňují rozhodování při natáčení spotu, 

které se nemusí sejít s návrhem kolektivu v rádiu Kiss Morava. 

   Tab. 5.4: Kritéria 

možnosti podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 
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výborné  46,15% 52,94% 80,00% 40,00% 48,00% 60,00% 25,00% 53,85% 60,00% 

velmi dobré 46,15% 11,76% 20,00% 40,00% 36,00% 13,33% 75,00% 26,92% 10,00% 

dobré 7,69% 17,65% 0,00% 0,00% 4,00% 20,00% 0,00% 11,54% 10,00% 

špatné 0,00% 17,65% 0,00% 20,00% 12,00% 6,67% 0,00% 7,69% 20,00% 

velmi špatné 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Následná péče. 

Následná péče je nezbytná, protože chceme, aby se nám inzerenti vraceli a opět si 

objednávali reklamu. Následnou péči ohodnotilo 37,5% za výbornou, 37,5% za velmi dobrou, 

12,5% za dobrou, 7,5% za špatnou a 5% za velmi špatnou. 
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 Graf. 5.5: Spokojenost 

            

5. Jak by jste ohodnotili služby, které Vám poskytl o rádio Kiss 
Morava? (následná pé če) 

37,50%

37,50%

12,50%

7,50% 5,00%
výborné

velmi dobré

dobré

špatné

velmi špatné

 

Členění druhého stupně nám ukazuje, že velké procento dotazovaných firem hodnotí 

tuto službu výborně a velmi dobře. Ovšem jako téměř u jediné otázky, týkající se služeb, je 

zde také poměrně vysoké procento nespokojenosti: tedy firmy to označily za špatné a velmi 

špatné. Následná péče je důležitá z toho důvodu aby se klienti rádi vraceli a měli důvod opět 

inzerovat. Pokud jim konzultant neposkytuje tuto následnou péči ve vhodném měřítku, je 

pravděpodobné, že se firmy přeorientují někam jinam. Vysoký počet nespokojenosti můžeme 

vidět hlavně u kategorie firem s počtem zaměstnanců 51 – 100 celých 20%. 

   Tab. 5.5: Kritéria 

možnosti podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 

následná péče 
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výborné  23,08% 35,29% 60,00% 60,00% 32,00% 46,67% 75,00% 38,46% 20,00% 

velmi dobré 61,54% 29,41% 20,00% 20,00% 32,00% 46,67% 0,00% 42,31% 40,00% 

dobré 0,00% 23,53% 0,00% 20,00% 16,00% 6,67% 25,00% 7,69% 20,00% 

špatné 15,38% 5,88% 0,00% 0,00% 12,00% 0,00% 0,00% 3,85% 20,00% 

velmi špatné 0,00% 5,88% 20,00% 0,00% 8,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 

Počet inzercí na rádiu Kiss Morava 

Prostřednictvím této otázky jsem chtěla zjistit, jaká je četnost inzercí firem za jeden 

rok. Na tuto otázku mi 47,5% firem odpovědělo, že inzeruje pravidelně každý měsíc, 37,5% 

inzeruje nepravidelně v rámci svých akčních nabídek a 15% inzerovalo pouze 1x. 
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 Graf. 5.6: Počet inzercí 

6. Kolikrát jste inzerovali na rádiu Kiss Morava za  jeden 
kalendá řní rok?

15,00%

47,50%

37,50% 1x

pravidelně každý měsíc

nepravidelně

 

Tuto otázku jsem také podrobila členění druhého stupně. Zde nás může opět zaujmout 

členění firmy podle počtu zaměstnanců, kdy firmy s 51 – 100 zaměstnanci inzeruje celých 

80% pravidelně každý měsíc. U ostatních skupin je tomu velmi podobně kolem 45%. U 

velikosti firmy nad 100 zaměstnanců je patrné, že inzerují buďto pravidelně každý měsíc, 

nebo nepravidelně. Ani v jednom případě neinzerovaly pouze jednou. Z toho můžeme 

usoudit, že větší firmy mají tendenci se více prezentovat, což může být samozřejmě 

způsobeno finančními možnostmi dané firmy. 

    Tab. 5.6: Kritéria 

podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 

možnosti 
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1x 30,77% 5,88% 20,00% 0,00% 12,00% 20,00% 25,00% 15,38% 10,00% 
pravidelně každý 
měsíc 

38,46% 47,06% 80,00% 40,00% 44,00% 53,33% 50,00% 50,00% 40,00% 

nepravidelně 30,77% 47,06% 0,00% 60,00% 44,00% 26,67% 25,00% 34,62% 50,00% 

Měsíce, kdy firmy prezentují nejvíce 

Tato otázka má upřesnit, ve kterých měsících je inzerce nejvyšší a ve kterých naopak 

nejnižší. Počty inzercí v různých měsících se velmi odlišují. Je to způsobeno mnoha faktory, 

které na firmu působí. Ať už je to sezónnost jejich zboží, nedostatek finančních prostředků až 

po finanční krize. Z výzkumu mi vyplynulo podle očekávání, že nejvíce reklam se vysílá 

v měsících duben – červen a to 37,5%, hned za nimi jsou to měsíce říjen až prosinec s 32,5%. 

Počet reklam se snižuje v měsících červenec – září, kdy je dosahováno 17,5% a nejhorší 

období pro rádio je leden až březen. V těchto měsících inzeruje pouze 12,5% firem. 
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 Graf 5.7: Období inzercí 

7. Ve kterém období je po čet Vaší inzerce nejvyšší?

12,50%

37,50%

17,50%

32,50% leden - březen

duben - červen

červenec - září

říjen - prosinec

 

Z dalšího členění můžeme usoudit, že měsíce, ve kterých se nejčastěji vysílá, jsou u 

všech skupin hodně podobné. Můžeme si všimnout, že členění velikosti firem podle počtu 

zaměstnanců 51 – 100 a 100 více zaměstnanců v období leden – březen neinzerují vůbec. To 

samé se vykytuje u členění podle místa provozovny, a to na vesnicích. Tyto tři měsíce 

můžeme tedy označit jako nejhorší období pro rádio, jelikož má v tomto období rozhodně 

menší finanční příjmy než v měsících ostatních. 

    Tab. 5.7: Kritéria 

podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 

možnosti 
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leden – březen 7,69% 23,53% 0,00% 0,00% 12,00% 13,33% 0,00% 15,38% 10,00% 

duben – červen 30,77% 41,18% 40,00% 40,00% 48,00% 20,00% 75,00% 26,92% 50,00% 

červenec – září 15,38% 23,53% 20,00% 0,00% 8,00% 33,33% 0,00% 23,08% 10,00% 

říjen - listopad 46,15% 11,76% 40,00% 60,00% 32,00% 33,33% 25,00% 34,62% 30,00% 

Ochota zaplatit za inzerci 

Tato otázka slouží k tomu, abych zjistila, kolik jsou firmy v Moravskoslezském kraji 

ochotné zaplatit za rozhlasovou reklamu. Samozřejmě finanční možnosti firem jsou různé. 

Některé firmy nejsou ochotny na svou prezentaci dát více peněz, jelikož si stále zastarale 

myslí, že to není nutné. Celých 45% firem je ochotno zaplatit za měsíční inzerci do 20 000 

Kč, 37,5% do 10 000 Kč a 17,5% nad 20 000 Kč. 
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 Graf. 5.8: Placení za reklamu 

8. Kolik jste ochotni zaplatit za reklamu na rádiu Kiss Morava 
měsíčně? 

37,50%

45,00%

17,50%

do 10 000 Kč

do 20 000 Kč

víc jak 20 000 Kč

 

Členění druhého stupně nám ukazuje, že větší firmy, tedy  s 21 – 50, 51 – 100 a 100 a 

více zaměstnanců jsou ochotny za inzerci zaplatit nejvíce. To samé nám ukazuje členění podle 

místa provozovny, tady nejvíce utrácejí vesnice. Částka do 20 000 Kč je pro většinu těchto 

skupin přijatelná a tyto hodnoty jsou tedy u všech velmi podobné. Do 10 000 Kč jsou ochotny 

nejvíce zaplatit firmy s počtem zaměstnanců 6 – 20. Může se z toho usoudit, že tyto firmy 

nemají tak velké finanční možnosti jako firmy větší. 

 

Tab. 5.8: Kritéria 

podle počtu zaměstnanců odvětví místo provozovny 
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do 10 000 Kč 76,92% 23,53% 20,00% 0,00% 32,00% 46,67% 0,00% 46,15% 30,00% 

do 20 000 Kč 23,08% 52,94% 60,00% 60,00% 44,00% 46,67% 50,00% 42,31% 50,00% 

víc jak 20 000 Kč 0,00% 23,53% 20,00% 40,00% 24,00% 6,67% 50,00% 11,54% 20,00% 

Interval velikosti firmy 

V této otázce se mi firmy rozdělily podle velikosti z hlediska počtu jejich pracovníků. 

Z výzkumu této otázky jsem zjistila, že nejvíce firem má počet zaměstnanců od 21 – 50 a to 

42,5%. 32,5% se pohybuje v rozmezí zaměstnanců od 6 – 20. Počty zaměstnanců od 51 – 100 

a víc jak 100 má shodně 12,5% firem.  
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 Graf. 5.9: Počty zaměstnanců 

9. V jakém intervalu se nachází Vaše firma v po čtu 
zaměstnanc ů? 

32,50%

42,50%

12,50%

12,50%

6 - 20 zaměstnanců

21 - 50 zaměstnanců

51 - 100 zaměstnanců

100 a více zaměstnanců

 

Odvětví  

Prostřednictvím této otázky jsem chtěla zjistit, v jakém odvětví se firmy nacházejí. 

Z výzkumu mi vyplynulo, že 62,5% je průmysl a 37,5% jsou služby. Z vlastních zkušeností 

vím, že hlavně automobilový průmysl používá tuto formu prezentace ve velké míře. Jsou to 

hlavně autobazary, půjčovny, servisy a v neposlední řadě také firmy specializované na 

výměnu předních skel. Těchto reklam je na rádiu velké množství. Zemědělství se mi v tomto 

ohledu nepodařilo zjistit. Mohu ale říct, že reklamy tohoto typu nejsou časté. 

 Graf. 6.1: Odvětví 

10. Ve kterém odv ětví Vaše firma podniká? 

62,50%

37,50%

průmysl

služby
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Místo provozovny 

Tato otázka mi rozdělí firmy podle jejich místa působiště, neboť i místo firmy hraje 

svou roli v otázce prezentace. Pokud firma sídlí v centru, je mnohem známější, než firmy na 

předměstí, které se musí snažit více se zviditelnit. Výsledkem této otázky je, že 65% firem má 

své působiště na předměstí, 25% je přímo v centru dění, tedy ve městě, a 10% má své sídlo na 

vesnici. 

 Graf. 6. 2: Místo provozovny 

11. Kde se nachází Vaše provozovna?
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6 Hypotézy 

H1: 

V první hypotéze jsem si stanovila, že více jak 90% respondentů zná rádio Kiss 

Morava. Do této otázky bylo zahrnuto 50 firem. Z těchto 50 firem zná rádio Kiss Morava 48, 

což je 96%. Tato hypotéza se mi tedy potvrdila. 

 Graf. 6. 1: Znalost rádia 

Znalost rádia Kiss Morava

96%

4%

respondenti, kteří znají rádio
Kiss Morava

respondenti, kteří neznají rádio
Kiss Morava

 

H2: 

Domnívala jsem se, že alespoň 65% respondentů inzeruje na rádiu Kiss Morava. Tato 

hypotéza se mi opět potvrdila a to s ještě větším procentem. Ze 40 firem každá alespoň 

jedenkrát inzerovala na rádiu Kiss Morava. Je to tedy 100%.  

H3: 

Touto hypotézou jsem se zaměřila na reklamní spoty. Domnívám se, že více jak 40% 

reklamních spotů je z průmyslového odvětví. Ze 40 firem je v průmyslové sféře 62,5%. Tato 

hypotéza se mi tedy potvrdila. 
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 Graf. 6.2. Odvětví 

10. Ve kterém odv ětví Vaše firma podniká? 
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7 Návrhy a doporučení 
 

Při analýze jsem zjistila, že 2 firmy z 50 neznají rádio Kiss Morava. Je možné, že to 

bylo způsobeno pouze nezájmem firem se mnou spolupracovat. Ale přesto by se rádio Kiss 

Morava mělo snažit na sebe neustále upozorňovat. Snažit se tímto přilákat co nejvíce 

posluchačů a také firem, které by mohly mít zájem inzerovat. Tyto dvě věci jsou velmi 

propojeny. Pokud firmy vědí, že rádio poslouchá velké množství posluchačů, je pro ně velmi 

výhodné si zrovna na tomto rádiu zaplatit jejich reklamu. Je tedy hlavně na rádiu, jak bude 

prezentovat samo sebe a kolik posluchačů a následně také firem přitáhne. 

Na otázku, kde se firmy dozvěděly o možnosti inzerovat na rádiu Kiss Morava, mi 

celých 62,5% firem odpovědělo, že je kontaktoval mediální konzultant daného rádia. Toto je 

velmi dobrá reklama pro rádio. Jelikož firmy vidí zájem ze strany rádia a můžou si tedy také 

odvodit, že konzultanti o ně mají zájem a jsou ochotni jim vše vysvětlit. I přesto by se 

mediální konzultanti měli snažit oslovit co největší počet firem, jelikož se sama domnívám, že 

to je první krok k možné spolupráci. 

25% firem se o možnosti inzerovat dozvědělo z internetových stránek. Doporučila 

bych tedy, aby se o těchto stránkách více zmiňovalo například v samotném vysílacím čase. 

Určitě by to přitáhlo pozornost na stránky rádia Kiss Morava a firmy by potom měly možnost 

rozhodnout se samy, jestli vůbec mají zájem o inzerci. Pokud firmy budou mít zájem, můžou 

si z těchto internetových stránek vybrat svého konzultanta a kontaktovat ho.  12,5% firem se 

dozvědělo o možnosti inzerce ze samotného vysílání. Jak jsem zmínila doporučila bych zvýšit 

tento výskyt ve vysílání. 

Spokojenost se službami hraje významnou roli. První kontakt můžeme označit za 

prioritu. Jelikož zde se ukáže, jak je obchodník schopný a jaké má znalosti. Co se týče 

kontaktu s konzultantem, mi 52,5% označilo, že byl výborný. Ostatní odpovědi nebyly špatné 

a tedy celkově tuto službu hodnotím za velmi dobrou. Konzultanti by se jen měli snažit toto % 

neustále zvyšovat, i když komunikace s některými firmami není snadná.  

Informování o vysílací době ohodnotilo všech 40 firem za výbornou. Byl to velmi 

dobrý krok a firmy to dle výzkumu ocenily. Tato služba slouží k tomu aby firmy měly přesný 

přehled o tom, kdy jejich reklama na daném rádiu poběží. Informování probíhá jak 

prostřednictvím emailové pošty, tak také pomocí sms přímo na mobil odpovědné osoby. 
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Pomoc při natáčení spotu označilo 52,5% firem za velmi dobré. Ale 20% jej označilo 

za méně dobré. Jak již jsem uvedla, šlo hlavně o skupiny, které mají své sídlo na venkově. 

Rádio by se mělo snažit zkusit tento problém napravit, jelikož natáčení spotů patří také 

k příjmům rádia. Venkov má trochu jiné tradice a někdy i jiný pohled na věc. To může 

způsobovat rozdílné názory konzultanta a dané firmy na daný spot. Rádio by se tedy mohlo 

snažit najít kompromis mezi těmito dvěma názory, tak aby to vyhovovalo oběma stranám. 

Co se týče následné péče, tak 25% firem není příliš spokojeno. Konzultanti by se tedy 

měli o firmy starat po celou dobu a myslím tím také období po skončení smlouvy. Neustále 

firmy informovat o novinkách, které je možno využít a dávat informace o možnosti opět 

inzerovat. Tato forma by mohla být uskutečňována pomocí emailů, nebo přímo písemně do 

pobočky firmy. 

Počty inzercí firem na rádiu se velmi liší. Jsou zde firmy, které prezentují celý rok. 

Z mé analýzy to tvoří 47,5% firem. Tyto firmy přinášejí do rádia velký zisk, jelikož reklama 

na celý rok je pravidelným příjmem pro rádio. Proto bych se na tuto skupinu zaměřila. Rádio 

by mohlo uspořádat setkání, na které by pozvalo co největší množství firem a vysvětlilo jim, 

co to vlastně reklama je a k čemu je dobrá, odpovědět jim na jejich případné otázky a 

popřípadě zjistit, jaký na to vlastně mají názor. Zeptat se jich, co by se podle nich mohlo 

zlepšit nebo naopak co by mělo zůstat stejné. Bylo by to prospěšné pro obě strany. Pro rádio, 

jelikož by se dozvědělo, co dělají špatně a na čem by po případě mohlo ještě zapracovat. A na 

druhou stranu výhodné i pro firmy. Ty by se dozvěděly vše podstatné a pro ně důležité o 

inzerci na daném rádiu. A pokud by měly zájem, rovnou podepsat smlouvu. Jelikož čas je 

drahý pro všechny a obzvlášť pro firmu, bylo by důležité je na tuto akci  nějakým způsobem 

nalákat. Každý většinou slyší na možnost slevy nebo na dárečky. Proto bych např. připravila 

slevu pro firmy, které by si zaplatily inzerci na celý jeden rok. Připravila bych pro ně také 

např. bonusové spoty a samozřejmostí by byly malé dárečky jako propisovací tužky nebo 

například obaly na mobil. Dárečky samozřejmě něco stojí, ale když cenu těchto 

upomínkových dárků srovnáme s příjmem, který přinese jedna podepsaná smlouva na celý 

rok, jsou to náklady minimální. Rádio by navíc tyto dárečky mohlo dostat od svých sponzorů, 

a to pomocí barteru. Tedy dárečky by se vyměnily např. za bonusové spoty pro firmu. Navíc 

to bude pro rádio velmi dobrá reklama z toho důvodu, že firmy uvidí zájem, který o ně rádio 

projevuje a pomocí upomínkového dárečku je budou mít také neustále na očích. 
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Prezentace v určitých měsících se velmi výrazně liší. Z výzkumu vyplývá, že nejvíce 

firmy prezentují v měsících duben až červen a říjen až prosinec. Právě v těchto obdobích bych 

se snažila z toho vytěžit co nejvíce. Jde vidět, že v těchto měsících mají firmy potřebu se více 

prezentovat. Je tedy velmi důležité se jim v tomto období věnovat na 100%, aby firmy viděly, 

že se o ně zajímáme a pokud budou služby na rádiu Kiss Morava dobré, určitě to povede 

k prodeji reklamy i v měsících, kdy je prodejnost menší. Je zde opět možnost případných slev 

a bonusových spotů, nebo například výroby spotu zdarma. Ale pouze pro firmy u kterých se 

inzerce pohybuje ve vyšších finančních částkách, tak aby to pro rádio byl spíše přínos než 

ztráta. 

Co se týče velikosti firem podle počtu zaměstnanců, dozvěděli jsme se, že firmy 

s počtem zaměstnanců 100 a více jsou ochotny za reklamu připlatit více a většinou prezentují 

celý rok. Proto bych doporučila zaměřit se hlavně na tyto větší firmy, jelikož by mohly přinést 

mnohem vyšší finanční částky. 
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8 Závěr  
 

Tématem mé bakalářské práce byla analýza prodeje reklamy lokálního rádia. V první 

části mé bakalářské práce jsem charakterizovala co to vlastně je rozhlasové vysílání a jeho 

stručnou charakteristiku. Tedy jeho historii, začátek vysílání v ČR. Charakterizovala jsem 

také rádio Kiss Morava, jeho konkurenci a také zákazníky. Jako bonus jsem přidala informace 

o efektivnosti reklamy v rozhlase.  

Teoretická východiska vysvětlují, co to je reklama, jaké jsou její druhy, v jakých 

podobách se vyskytuje, kdy je vhodné ji používat a kdy ne. Jelikož se zabývám rádiem, 

zaměřila jsem na výhody a nevýhody tohoto média. V této kapitole je také vysvětlen postup, 

jak se rádio chová při kontaktu s firmami, které mají zájem o inzerci a podmínky, které musí 

daný konzultant splňovat. 

Analýzu výsledků jsem vytvořila z mého dotazníku, který mi dané firmy vyplnily. 

Na dotazník mi odpovědělo 40 firem. Jsou zde rozebrány všechny otázky a k nim i má 

stanoviska a postřehy. Podle zjištěných výsledků jsem poté vytvořila své návrhy a 

doporučení. 

Rádio Kiss Morava je na vysoké úrovni ve svém oboru, a to jak z pohledu hudby, tak 

také reklamy. Jestli na sobě bude neustále pracovat, má svou budoucnost v tomto oboru 

zajištěnu.  
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