
      

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

 TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

Reklamní strategie 

Bakalářská práce 

Most 2010                                                                             Milan Rychnovský 



      

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny pouţité 

podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 

Sb. autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a náboţenských obřadů, 

v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO. 

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne poţadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny 

(aţ do jejich skutečné výše). 

V Mostě dne 20. dubna 2010                                                                     Milan Rychnovský 



      

 

Poděkování: 

 „Děkuji vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Markétě Rolčíkové, Ph.D. za čas, 

který věnovala mé bakalářské práci.“  



      

Anotace 

Bakalářská práce se věnuje volbě reklamní strategie, která nejefektivnějším způsobem 

osloví cílovou skupinu zákazníků. Podstatnou část práce tvoří teorie marketingové 

komunikace a marketingového průzkumu. Praktická část je zaměřena na realizaci projektu 

reklamy na detašované pracoviště Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava v Mostě, a 

to včetně analýzy zakázky a provedení marketingového průzkumu, aţ po finální vyhotovení 

návrhu reklamního plakátu. 

Klíčová slova: reklamní strategie, marketingový průzkum, reklamní plakát 

Summary 

My bachelor work attends to choise of advertising strategy, which is most efficient for 

focusing group of customers. Main part of my work is marketing communication and 

marketing survey. Practical part is focused on project realization on field side of Faculty of 

mining and geology VŠB TU Ostrava in Most, including order analyse and implementation of 

marketing survey till proposal advertising poster making and finishing.  

Klíčová slova: advertising strategy, marketing survey, advertising poster  
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Tématem bakalářské práce je reklamní strategie, tedy volba metody marketingové 

komunikace, která nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem osloví cílovou zákazníků. 

Volba správné reklamní strategie je jedním z nejdůleţitějších rozhodnutí činěných 

managementem firmy či společnosti, a ve spojení s  adekvátní metodou reklamy má zásadní 

význam pro celkový účinek marketingové komunikace. 

V úvodní části bakalářské práce budou představeny základní pojmy týkající se 

propagace, marketingové komunikace a teorie tvorby reklamy. Samostatným obsáhlým 

tématem je rovněţ reklamní průzkum, tedy elementární prostředek pro získávání informací o 

současném stavu trhu, jeho budoucím vývoji, nabídce a poptávce produktů, a rovněţ o cílové 

skupině, na kterou bude reklama působit. 

V samostatné části se bakalářská práce zabývá tvorbou reklamy. Pro tyto účely byla 

vytvořena fiktivní zakázka, u které dojde ke stanovení vlastní reklamní strategie - analýzou 

takové zakázky počínaje a finální tvorbou reklamního nosiče (plakátu) konče. Základním 

stavebním kamenem realizace reklamy je vţdy provedení marketingového výzkumu, přičemţ 

pro účely této práce bylo rozhodnuto o vyuţití dotazníkového šetření. Tvorba a analýza 

shromáţděných dotazníků je proto rovněţ součástí bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce je přiblíţit, popsat a vysvětlit rozsah marketingové 

komunikace, poukázat na výhody a nevýhody konkrétních reklamních strategií a metod, a 

rovněţ přiblíţit čtenáři komplexnost samotného procesu tvorby reklamy.  Na praktickém 

příkladu lze rovněţ získat představu o tom, jaké volby musí management firmy či společnosti 

činit, a jaký mohou mít následná rozhodnutí, v negativním či pozitivním smyslu slova, dopad. 

Vyuţití některých reklamních strategií by mohlo vzbuzovat pocit lehkováţného 

přístupu k práci horníků. Práce však není vyhotovována za tímto účelem, jedná se pouze o 

simultánní aplikaci teorie reklamy. Autor si náročné a nebezpečné práce těchto osob velice 

váţí a nemá v úmyslu ji ţádným způsobem znevaţovat.  
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH MARKETINGOVÝCH 

POJMŮ 

Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a sluţeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny 

uspokojující potřeby jedinců [2]. 

Cílem marketingu je dodat produkt správným skupinám zákazníků, v pravý čas, na 

pravém místě, za odpovídající ceny a s přiměřenou propagací, lépe neţ konkurence [2]. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe se nejedná o prodej v pravém slova smyslu. Podstatou 

marketingu je myšlenka, ţe kaţdá organizace by měla znát konkrétní přání a postoje svých 

současných, respektive potenciálních, zákazníků, a na základě těchto znalostí reagovat 

vývojem či výrobou takových produktů či sluţeb, kterými budou tyto potřeby saturovány [3].  

2.1 Marketingový mix 

Marketingový mix je nástrojem organizace pro získání informací o zákaznících a trhu, 

na jejímţ segmentu se chce podílet. Marketingový mix obsahuje následující sloţky, 

v angličtině běţně označovaných zkratkou 4P: 

 produkt (product); 

 distribuce (place); 

 cena (price); 

 komunikační mix (promotion). 

Produktem se rozumí kompletní nabídka vůči zákazníkovi, distribucí pak místo a čas 

nabídnutí produktu či sluţby za vyuţití správné distribuční cesty a rovněţ cena by měla být 

pro zákazníka motivující. Pokud není kvalita výrobku dostatečná anebo je cena nadsazená, 

ţádná reklama ani jiný druh propagace prodeje výrobku nepomůţe. Ve druhém extrému 

nedostatečná cena výrobku či sluţby neumoţní z důvodu nízkých výnosů ţádný druh 

propagace. Z hlediska marketingové komunikace je však nejdůleţitější sloţkou tzv. 

komunikační mix, jenţ má za úkol zákazníka s existencí produktu obeznámit a přesvědčit jej 

o koupi, případně smysluplnosti takové investice.  
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Management organizace řeší otázky volby nástrojů v rámci tzv. marketingového plánu, 

a to za účelem určení maximálního vyuţití moţností a schopností organizace k dosaţení 

stanovených cílů 

2.2 Komunikační mix 

Komunikačním mixem rozumíme mix moderních marketingových nástrojů, které 

umoţní organizaci uplatnit se na trhu a získat nové zákazníky. Za základní sloţky jsou dosud 

označovány: 

 reklama; 

 public relations; 

 sponzoring; 

 podpora prodeje; 

 přímý prodej [2]. 

Jsou doplněny dalšími nástroji, kterými bývají pokrokovost, spoluúčast, publicita, balení, 

preciznost atd. Moderní marketingové přístupy však poukazují na důleţitost komunikace se 

zákazníkem oběma směry a zabývají se rovněţ nejbliţším marketingovým okolím organizace 

– konkurencí. Kaţdý z výše uvedených nástrojů má podstatný význam pro upevnění pozice na 

trhu. 

2.3 Reklama 

Reklamou rozumíme neosobní prezentaci, komerční sdělení prostřednictvím médií. 

Jedná se o neosobní placenou formu marketingové komunikace [2]. 

Účinná reklama je zaloţena na principu běţně označovaném zkratkou 5M: 

 poslání (mission); 

 sdělení (message); 

 peníze (money); 

 média (media); 

 měřítka (measurement) [2]. 

Poslání reklamy je základní odpovědí na otázku proč se propagací výrobku či sluţby 

zabývat a jsou zde formovány cíle prodeje či propagace. Sdělení reklamy má přímou 

souvislost s volbou reklamní strategie, která bude k propagaci uţita. 
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2.3.1 Cíle reklamy 

Lze odvodit nepřeberné mnoţství cílů reklamy, od propagace za účelem zvýšení image 

organizace (kde reklama dlouhodobě dosahuje vysokých úspěchů) aţ po zvýšení prodeje 

zboţí či sluţeb. Další funkcí reklamy můţe být ale i vzdělání a výchova (např. reklamní 

kampaň Nemyslíš, zaplatíš!), vyvolání prvotní či selektivní poptávky, připomenutí či 

přesvědčení o jedinečnosti a výhodě produktu, vytvoření povědomí o existenci organizace, a 

podobně.  

Zvolený cíl reklamy nesmí být v rozporu se strategickým cílem organizace a vychází 

z cílů marketingových, marketingového mixu a výzkumu trhu. Je klíčovým faktorem pro 

vytvoření účinného autorského řešení. 

2.4 Teorie tvorby reklamy 

Následující kapitola bude věnována základním pojmům z oblasti teorie reklamy, 

procesu stanovení cílové skupiny a tvorbě reklamního poselství.  

2.4.1 Cílový trh, konkurenční trh, cílová skupina 

Jak vyplynulo z výše uváděných skutečností, prvním krokem k úspěšnému zvládnutí 

reklamního procesu je systematické a účelné plánování. Druhým krokem je zodpovědné 

určení a vymezení cílového trhu a cílových skupin, a to na základě znalosti a průzkumu 

předmětných trhů. Čím přesnější bude určení cílové skupiny reklamy, případně cílových 

skupin, tím větší a efektivnější bude dopad reklamy na tyto potenciální zákazníky. 

Cílová skupina je skupina spotřebitelů a zákazníků, kteří představují potenciální trh a 

proto je na ně zaměřeno propagační poselství [1]. 

Cílovou skupinu definujeme pomocí segmentačních postupů; kromě toho je třeba 

cílovou skupinu definovat:  

 ekonomicky; 

 sociálně psychologicky; 

 lokálně [1]. 
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Trh musí být reálný po stránce ekonomické, a zvolený komunikační mix musí cílovou 

skupinu oslovit tam, kde je moţné reklamu realizovat a kde se s ní potenciální zákazník má 

moţnost setkat. 

S tématem vymezení cílového trhu rovněţ úzce souvisí znalost trhu konkurenčního. 

Velikost, dynamika i stabilita trhu je základem pro stanovení cílů reklamy, a znalost produktů, 

výkonnosti, distribuce, cenové politiky i reklamní a obchodní strategie konkurence je pro 

realizaci vlastního reklamního působení klíčová [4]. 

2.4.2 Reklamní sdělení  

Efektivní reklama musí obsahovat jednoznačné, jediné a jednoduché sdělení, které 

zanechá v příjemci rozumovou, morální nebo citovou stopu. Toto sdělení proto musí být 

dostatečně silné, aby u příjemce vyvolalo zájem. Obsah takového sdělení je tvořen na základě 

propagační strategie a image organizace, předností výrobku či sluţby, dále vychází ze znalosti 

potřeb a motivace příjemce reklamy, a dalších informací vyplývajících z průzkumu cílového 

trhu [6]. 

Reklamní sdělení má dvě základní funkce, a to podnícení zákazníků k poţadovanému 

způsobu reakce a odlišení od konkurence. Je zřejmé, ţe příjemce reklamy na reklamu 

pozitivně zareaguje pouze v případě nabídky uţitné vlastnosti, tedy vlastního prospěchu, a to 

nejen prospěchu hmotného (např. úspora), ale rovněţ prospěchu nehmotného (např. 

exkluzivní značka či prestiţ). Prospěšnost pro příjemce reklamy by proto mělo obsahovat 

kaţdé reklamní sdělení.  

Nositelem reklamního sdělení je reklamní titulek, který je poutavým a motivačním 

textovým opisem nabídky produktu nebo sluţby.  

Základním úkolem reklamy je komunikace se zákazníkem, který musí sdělení 

pochopit a porozumět mu, následně tomuto sdělení uvěřit a být nabízeným produktem 

saturován. Při selhání prvně jmenovaných funkcí lze hovořit o selhání reklamy, neboť tato 

nesplnila svůj účel a ke koupi produktu či sluţby příjemce nepřiměla, v horším případě 

dokonce od tohoto cíle odradila.  
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2.4.3 Druhy reklamy 

Reklamní strategie je stěţejním mixem sdělení, textu a kreativního řešení reklamy, 

nabízejícím příjemci výhodu a způsob řešení jeho problému. Jedná se o vhodné zdůraznění 

prospěšnosti produktu, který je nabídnut co nejefektivnější metodou cílové skupině, a to 

formou, která respektuje názory, potřeby a postoje zákazníka. 

Volba reklamní strategie nevychází pouze z informací o cílové skupině a jejích 

potřebách, získaných prostřednictvím marketingového průzkumu. Rozhodování je nutno 

pojmout komplexně s ohledem na velikost trhu, aktuální ekonomickou, polickou a kulturní 

atmosféru místa působení reklamy, přítomnost a strategii konkurence, ekonomických 

moţností vlastní organizace a mnoha dalších faktorů. 

Neexistuje ţádný výčet či seznam druhů reklam, neboť organizace a společnosti 

nepřestávají vyvíjet stále nové přístupy, jak se zákazníky efektivně komunikovat. Pouze lze 

konstatovat, ţe osvědčené úspěšné strategie reklam jsou neméně úspěšně aplikovány na 

propagaci produktů dalších firem. 

Velmi vhodně poukázala na rozdělení jednotlivých typů reklam Radka Johnová, jejíţ 

klasifikace je komplexní a aktuální, a jejíţ nástin bude v následujících odstavcích blíţe 

představen [2]: 

- Reklama vysvětlující 

Tento druh reklamy apeluje na racionální myšlení příjemce a orientuje se především na 

vlastní uţitek.  Potenciální zákazník je o vlastnostech produktu přesvědčován na základě 

ověřených (často naměřených) hodnot či jasného vizuálního efektu. Typickým příkladem 

takové reklamy můţe být teleshopping, kde jsou všechny výhody produktu znázorněny. 

- Reklama opakovaná 

Podstatou těchto reklam jsou jednoduché slogany, které se vryjí do paměti pro svou 

pravidelnost a častou opakovanost. Jedná se o vysoce účinnou reklamní strategii. Reklama 

neklade ţádné nároky na kreativitu ani náklady při výrobě, výdaje převáţně vycházejí 

z frekventovaného opakování. Ač je tato propagace velmi úspěšná, reklamy na tyto produkty 

bývají mezi spotřebiteli nejméně oblíbené. Časté vyuţívání tohoto druhu reklamy lze spatřit 

například v oblasti bankovnictví nebo mobilních operátorů.  
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- Reklama doporučující 

Jedná se o jednu z nejrozšířenějších forem reklamních strategií. Reklama se často opírá 

o zkušenost s experty a odborníky a je podepřena o vlastní autentickou zkušenost s výrobkem 

či sluţbou. Klade důraz na racionální výběr produktu doporučený znalcem či jinou osobou, a 

na jeho důvěryhodnou interpretaci všech předností produktu. Typickým příkladem 

doporučující reklamní strategie je například věta: „Devět z deseti odborníků doporučuje…“. 

- Reklama generická 

Generická reklamní strategie je realizovatelná pouze u produktu, který hraje na trhu 

dominantní aţ monopolní roli. Neklade důraz na nadřazenost produktu, ale na ztotoţnění 

příjemce s nabízeným produktem či sluţbou. Omezuje se na prostá vyjádření typu výborný 

nebo dokonalý, a zdůrazňuje zejména kvalitu, celkové zpracování a obraz reklamy. 

- Reklama přesvědčující o nadřazenosti 

Reklamy přesvědčující o nadřazenosti produktu či sluţby jsou uţívány pro oslabení 

dominantního postavení konkurence, jako reakce na reklamu generickou. Důraz je kladen 

opět na kreativitu a racionalitu s přesvědčováním, ţe vlastní produkt je nadřazený všem 

ostatním. Je uţíváno např. termínů nejlepší nebo nejefektivnější, ale bez uvedení konkrétních 

argumentů nadřazenost zdůvodňující. 

- Reklama emocionální 

U emocionálních reklam je kladen důraz na originalitu, kreativitu a estetiku. Zákazník 

tedy nevybírá produkt na základě získaných nebo předestřených informací, ale na základě 

emocí, které u něj upoutávka vyvolává. Reklama si klade za cíl vzbuzení zájmu a citů, často 

bývá zaloţena i na příběhu, ale postrádá výzvu ke konečné akci  - tedy pokyn k vyhledání 

informací nebo k zakoupení produktu. Vyvolávanou emocí můţe být například humor, strach, 

touha po prestiţi a podobně. Kaţdá reklama vyuţívající emocí působí na potenciálního 

zákazníka individuálně, jiným způsobem, řídí se vlastními pravidly a má své negativní i 

pozitivní stránky. V následujících odkazech jsou pro příklad předestřeny a blíţe vysvětleny 

principy nejčastěji vyuţívaných emocí: 

1) humor; 

2) prestiž; 

3) strach; 

4) tajemství; 

5) sounáležitost. 
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1) Humor  

Tento druh reklamy je velmi oblíbený a hojně uţívaný, jeho uţití je však velmi 

dvousečné. Vzhledem k individuálnímu smyslu pro humor kaţdého z nás můţe reklama 

zákazníka rozesmát, potěšit, ale i znechutit. Ještě větší riziko obnáší uţití např. černého 

humoru, který můţe vyvolat nepochopení či dokonce pocit uráţky skupiny lidí.  

V poslední době je charakteristické pro tento typ reklamy uţití dvojsmyslů a naráţek 

většinou sexuálního charakteru, typické zejména pro firmy, které nejsou dostatečně finančně 

zajištěny pro komplexní marketingovou komunikaci. Takové reklamy však oslovují 

vymezený okruh lidí a v případě, ţe se nevezme v úvahu míra tolerance společnosti, můţe 

dojít i ke vzniku tzv. negativní reklamy.  

Lidská mysl má tendence pamatovat si vţdy to příjemnější, zákazník si v paměti 

uchová spíše vzpomínku na vtip, neţ na to, co nebo koho reklama propaguje, coţ je 

označováno jako tzv. vampíří efekt. Humorná reklama se přesto těší mezi příjemci vysoké 

oblíbenosti, a často se takové reklamy umisťují na předních příčkách reklamních soutěţí, ale 

z hlediska sdělení poselství patří mezi nejméně efektivní, přestoţe se o ní hodně mluví.  

2) Prestiž 

  Reklama působí na lidskou touhu vlastnit luxusní a jedinečné produkty, jejichţ 

vlastnictví jasně odliší kupce od většinové populace a zvýrazní jeho výjimečné postavení ve 

společnosti.  Z toho jasně vyplývá i vysoká cena takových produktů, proto si tato reklama 

jako jedna z mála neklade za cíl prodávat produkty či sluţby, ale zvýšení prestiţe vlastní 

značky. Je typická pro drahá luxusní auta, šperky nebo umělecká díla, v případě sluţeb pak 

pro finančně náročné záţitky, např. cesta do vesmíru, kolem světa a podobně.  

3) Strach  

Je zde vyuţito strachu z budoucnosti, která by se mohla uskutečnit v případě 

nezakoupení či nevyuţití nabízeného produktu. Reklama zpravidla nejdříve ukáţe druh 

nebezpečí a následně nabídne vlastní produkt, jako jedinou moţnou protekci před tímto 

nebezpečím. Reklama tedy vlastně působí racionálně, ale prostřednictvím emocí. Podstatou je 

nastavit správnou míru strachu, neboť příliš malé nebezpečí nevyvolá potřebu se chránit a 

naopak blíţící se globální katastrofa poukáţe na zbytečnost takové ochrany. Často jsou tyto 

reklamy vyuţívány pojišťovnami a farmaceutickými či lékařskými prostředky. I zde je však 
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nutno odhadnout reálný význam produktu na ochranu před nebezpečím; v nejednom případě 

uměle vygenerované nebezpečí a nabídka produktu vyvolala spíše smích, a zařadila tak 

reklamu do kategorie  humorných.  

Na stejném principu můţe fungovat i reklama zaloţená na pocitu studu, závisti a 

dalších emocí, obecně povaţované za negativní. 

Zvláštní kategorii tvoří reklamní sdělení o nebezpečnosti produktu, jeţ je stanoveno 

zákonem, a lze jej nalézt například na tabákových výrobcích ve znění „Ministerstvo 

zdravotnictví varuje“, nebo například hračkách, které obsahují malé části. Zde však není 

moţné hovořit o vlastní reklamní strategii, pouze o její obligatorní části, která musí být do 

kampaně komplexně zařazena. Je zřejmé, ţe výrobce by u svých produktů, v zájmu zvýšení 

odbytu, varování o jejich nebezpečnosti z vlastní iniciativy neuváděl.  

4) Tajemství  

V této kategorii firma reklamou apeluje na přirozenou lidskou zvědavost. Reklama 

záměrně neuvede všechny informace, například představí pouze název produktu s označením 

„jiţ brzy“, a doufá, ţe zákazník sám vyhledá další informace, bude po nich ve svém okolí 

pátrat a sám se tak stane součástí reklamní strategie. Většinou reklama sestává z několika 

bloků, během nichţ následně informace uvolňuje a vše vrcholí často naddimenzovaným 

odhalením.  

5) Sounáležitost 

Reklama apeluje na psychologickou potřebu sounáleţitosti, bývá často kreativní a 

originální. Nejčastěji bývá vyuţívána u společenských a sportovních akcí.  

2.5  Marketingový výzkum 

Za účelem získání co nejaktuálnějších a nejpřesnějších informací o současné situaci na 

trhu a poptávce zákazníků se úspěšně vyuţívá marketingového průzkumu, jako hlavního 

nástroje sběru těchto dat. Ač tento krok patří mezi nejdůleţitější úkony, které je třeba 

v souvislosti s úspěšnou reklamní strategií vykonat, bývá ze strany mnoha firem podceňován, 

ačkoliv se jedná o přímý nástroj sníţení rizika při rozhodování. Takové společnosti riskují 

investicí ohromných finančních prostředků do samotné reklamní kampaně, která však nemá 

oporu ve kvalitním marketingovém průzkumu [7]. 
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Určující data pro rozhodování firem a společností lze rozdělit do dvou kategorií, a to 

na primární a sekundární. Sekundárními informacemi rozumíme buď data interní, která 

vznikla v organizaci a lze je získat z účetnictví a podnikových výkazů, nebo data externí, coţ 

jsou informace získané z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou např. internet, výroční 

zprávy konkurenčních firem, noviny a podobně.  Sekundární data jsou však pro řadu svých 

nevýhod pro marketingová rozhodnutí nevýhodná, neboť nejsou dostatečně komplexní a jsou 

přístupná konkurenci; proto je vhodné je doplnit o data primární, tedy informace získané 

vlastním výzkumem. Organizace mohou tato data buď opatřovat vlastními silami, kde však 

není zaručena kvalifikovanost a komplexnost výzkumu, nebo za tímto účelem objednat 

takový sběr u agentury, která má výzkum trhu jako předmět své činnosti, jedná se však o 

velice nákladnou záleţitost, kterou si většina firem dovolit nemůţe. Jako kompromis se jeví 

spolupráce s vědeckými či školními institucemi [8]. 

Účinný marketingový výzkum se skládá z několika logických kroků:  

 stanovení cíle výzkumu; 

 sestavení plánu výzkumu; 

 sestavení dotazníku; 

 sběr a analýza dat; 

 zhodnocení - závěrečná zpráva. 

1) Stanovení cíle výzkumu 

Jedná se o relativně přesné vymezení problému, který má být marketingovým 

průzkumem řešen. Na základě takto stanoveného cíle lze následně zvolit typ a metodu 

průzkumu, který bude přesně odpovídat poţadavkům na poţadovaný výstup. Čím specifičtější 

cíle bude zvolen, tím efektivnější, účinnější a levnější bude marketingový průzkum.  

2) Sestavení plánu výzkumu 

Na základě plánu výzkumu jsou specifikovány informační zdroje, typ výzkumu, plán 

výběru respondentů a metoda jejich kontaktování. Druhy informací a jejich zdroje byly jiţ 

popsány shora. Typy průzkumů, stejně jako všechno v oblasti reklamních strategií, nebyly 

nikdy nikde fixně rozdělovány a klasifikovány.  
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3) Sestavení dotazníku 

Dotazník je prostředek, do kterého respondenti elektronicky či osobně vepisují 

odpovědi na předem zvolené formalizované otázky, které jim jsou předestřeny. U 

formalizovaných dotazníků je kladen důraz na přesnou formulaci, srozumitelnost a pořadí 

otázek, a jednoznačnost a výpověď odpovědí. Dotazník by měl být rovněţ vzhledově 

atraktivní, logicky uzpůsobený pro vepisování doplňujících informací a intuitivní. 

Pro snadnější a jednoznačnou analýzu odpovědí by mělo být vhodně přistupováno ke 

způsobům odpovědí na jednotlivé otázky, které mohou být uzavřené, polootevřené nebo 

otevřené. 

Otázky otevřené dávají respondentovi moţnost odpovědi slovně a vlastní formou. 

Tento typ otázek je náročný na vlastní vyhodnocení, vyţaduje větší zkušenost tazatele a 

přináší niţší spolehlivost, neţ otázky uzavřené.  

Otázka polootevřená nabízí respondentovi výčet moţných odpovědí a volný prostor 

pro případ, ţe ani jedna z nich nebude neodpovídat skutečnosti. 

U otázek uzavřených je předem dána moţnost všech odpovědí. Takové otázky jsou 

pro dotazovanou osobu srozumitelnější a méně náročné na myšlení i čas respondenta. Musí 

obsahovat nezaujaté a přesné formulace. Vhodně sestavený dotazník pak přináší na kaţdou 

otázku nejen jasnou odpověď primární, ale nejlépe rovněţ informaci dodatečnou – 

sekundární. Bylo definováno několik typů uzavřených otázek, zde uvádím pro příklad pouze 

dichotomickou otázku, mnohonásobný výběr, významový diferenciál a řazení objektu 

podle důležitosti. 

4) Sběr a analýza dat  

Na počátku vlastního sběru je nutno vyřešit otázku volby a velikosti cílové skupiny 

respondentů. Výběrový soubor lze vytvořit buď pravděpodobnostní, v němţ lze díky 

exaktnosti a náhodnosti statisticky určit odchylku, nebo nepravděpodobnostní, úsudkový a 

neexaktní, jenţ vykazuje vyšší moţnost statistické chyby. 

Vlastní analýza dat probíhá pomocí statistických nástrojů.  
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5) Zhodnocení – závěrečná zpráva 

Závěrečná zpráva obsahuje slovní shrnutí a závěry z výzkumu. Můţe slouţit například 

jako podklad pro ţádost o grant nebo jiný finanční příspěvek. Zprávu uzavírá strana s 

nejdůleţitějšími informacemi, tzv. „superzávěr“. Management následně na základě zprávy 

rozhodne o opatřeních, která je nutno učinit, aby mohla započít vlastní realizace komplexní 

reklamní strategie. [2]  
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3 ANALÝZA PROVEDENÉHO MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

Zde je nutno uvést, ţe marketingový výzkum uvedený v následujících kapitolách se 

zakládá na neexistující zakázce. Tato je zcela smyšlená, ze strany zadavatele nebylo učiněno 

ţádné níţe uvedené zadání.  

Ačkoliv je marketingový výzkum primárně vyuţíván pro potřeby ekonomických 

subjektů za účelem zvýšení zisku, bylo učiněno rozhodnutí aplikovat tuto teorii tvorby 

reklamních strategií na subjekt neziskový – veřejnou vysokou školu.  

3.1 Analýza zakázky 

Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, má 

zájem zvýšit celkový počet studentů na detašovaném pracovišti v Mostě. Vzhledem k tomu, 

ţe nízký zájem o studium byl zdůvodněn nedostatečnou informovanosti o moţnostech studia 

na tomto detašovaném pracovišti, bylo rozhodnuto o vypracování reklamního sdělení, které 

by přilákalo nové zájemce.  

Detašované pracoviště v Mostě nabízí studium magisterské a bakalářské, formou denní 

i kombinovanou, zejména v oborech hornického inţenýrství. V minulosti byly moţnosti 

studia rozšířeny rovněţ o obory ekonomické, zejména v oblasti řízení v nerostném 

surovinovém průmyslu, zpracování a zneškodňování odpadů, a rovněţ obory Informační 

systémový management, Komerční inţenýrství nebo Environmentální inţenýrství. V 

prezenčním studiu je zde moţné absolvovat pouze obor Geovědní a montánní turismus.  

Z přístupných zdrojů nebyla zjištěna informace, ţe by došlo ze strany fakulty 

k realizaci jakékoliv reklamní kampaně. Hornicko-geologická fakulta vyuţívá zejména 

aktualizovaných webových stránek, na kterých potenciálním zájemcům o studium 

zprostředkovává veškeré informace, a to zásadně sdělující a vysvětlující formou. V rámci 

reklamního sdělení klade důraz zejména na dlouholetou tradici a prestiţ školy, přičemţ vlastní 

fakulta je prezentována jako moderní školské zařízení, ve kterém se zcela unikátním 

způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. Součástí 

stránek je rovněţ v nezjištěném roce pořízená videoprezentace fakulty, která však neodpovídá 

současným marketingovým poznatkům a trendům, a to jak z hlediska obsahového, tak i 
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vizuálního. Vlastní detašované pracoviště v Mostě je pak prezentováno formou 

aktualizovaných webových stránek a na nabídkových hromadných prezentacích studia za 

účasti dalších - konkurenčních subjektů. Za formu prezentace lze rovněţ označit informační 

letáky distribuované v prostředcích MHD a kaţdoročně pořádaný „Den otevřených dveří“. 

U otázky konkurence je nutno vymezit prezenční studium, kde fakulta nabízí pouze 

program geovědní a montánní turismus, zaměřený na výchovu odborníků v oblasti cestovního 

ruchu, a jenţ je ve své podstatě unikátním studijním programem na severu Čech.  

Z hlediska kombinovaného dálkového studia lze v případě zájmu o studium v oblasti 

ţivotního prostředí za nejvýznamnější konkurenci povaţovat Fakultu ţivotního prostředí a 

Fakultu výrobních technologií na UJEP v Ústí nad Labem, v oblasti informatiky pak Fakultu 

jadernou a fyzikálně-inţenýrskou ČVUT v Děčíně, a v případě zájmu o studium oborů 

ekonomických zejména Fakultu sociálně-ekonomickou UJEP v Ústí nad Labem, Vysokou 

školu finanční a správní o. p. s. v Mostě a Vyšší odbornou škola ekonomickou v Mostě.   

Fakulta v rámci zakázky o reklamní plakát nevznesla ţádné kvalitativní poţadavky na 

potenciální studenty, vyţaduje pouze obligatorní dosaţení středoškolského vzdělání 

ukončeného maturitní zkouškou, neboť vlastní selekce zájemců proběhne následně 

vyhlášeným přijímacím řízením.  

3.2 Cíl výzkumu 

Primárním cílem marketingového výzkumu je v daném případě shromáţdění informací 

o faktorech, které mají pro potenciální studenty v daném regionu zásadní význam při výběru 

vysoké školy. 

Za sekundární cíle lze rovněţ povaţovat získání údajů k současné všeobecné 

povědomosti o moţnosti studia na detašovaném pracovišti v Mostě, a rovněţ motivaci těchto 

zájemců o studium. 

3.3 Plán výzkumu   

Shora uvedený cíl výzkumu jiţ ze své podstaty stanovil, ţe následně učiněná 

rozhodnutí a opatření se budou opírat o data primární - externí.  Tyto informace budou 

získány prostřednictvím vypracovaného dotazníku, jenţ bude distribuován potenciálním 
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zájemcům o studium vysoké školy. Vzhledem ke skutečnosti, ţe detašované pracoviště 

v Mostě nabízí bakalářské studium formou prezenční i kombinovanou, a neboť zakázka školy 

ţádnou z těchto forem neupřednostnila, je nutno i výběrový vzorek zájemců o studium takto 

diferencovat. Ze sekundárních zdrojů školy a logiky věci je moţné usuzovat pouze tu 

skutečnost, ţe denní formu studia vyuţívají z valné většiny „čerství“ absolventi středních 

škol. Na základě výše uvedených informací byl učiněn závěr, ţe výběrový soubor bude tvořen 

100 respondenty z Ústeckého kraje, a to: 

a) 50 studenty maturitních ročníků z rozdílných středních škol – studenti;  

b) 50 osobami všech věkových kategorií (kromě studentů), které mají zájem o 

studium na vysoké škole – nestudenti. 

Vytvořené tištěné dotazníky budou distribuovány náhodným osobám z vybraných 

skupin. 

3.4 Dotazník 

Za účelem dosaţení vymezených cílů prováděného výzkumu, bylo vypracováno 12 

otázek. Respondent odpověďmi na tyto dotazy v obecné rovině poskytne informace, týkající 

se předpokladů a motivace ke studiu, vlastního postoje k reklamě a jeho prioritách, majících 

vliv na výběr vysoké školy. Z odpovědí je rovněţ moţné stanovit míru povědomosti o 

existenci detašovaného pracoviště v Mostě, a okruh oborů, o které jeví potenciální studenti 

největší zájem. V závěru je pro odlehčení zobrazen portrét horníka (představujícího autora), 

který děkuje za vyplnění dotazníku.  

3.4.1 Analýza dotazníku 

Analýza jednotlivých odpovědí, případně jejich kombinací, poskytla dostatečnou 

datovou základnu pro stanovení optimální reklamní strategie.  Bylo nutno kaţdou otázku 

vyhodnocovat samostatně.  

Pro účely srovnání byly dotazníky distribuovány dle respondentů na dvě kategorie, a to 

na osoby studentů maturitních ročníků středních škol, jako nejpravděpodobnějších zájemců o 

denní studium, a osoby nestudentů, kteří se jiţ například v zaměstnání realizují a zájem 

projevují zejména o studium dálkové. Na základě porovnání mohlo být rozhodnuto o tom, zda 
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proběhne jediná reklamní kampaň, zaměřená na všechny potenciální zájemce o studium, nebo 

bude doporučena realizace dvou odlišných reklamních strategií. 

Následuje analýza odpovědí na jednotlivé otázky: 

1. Necháváte se ovlivňovat reklamou nabízených produktů a služeb? 

Vzhledem k současným poznatkům je zřejmé, ţe kaţdá osoba více či méně vlivu 

reklamy podléhá, rozdíl v jednotlivých odpovědích je tak určen duševním rozpoloţením při 

započetí vyplňování. Jednodušší dichotomická otázka byla poloţena v uvedeném znění na 

úvod dotazníku záměrně, aby v následujících odpovědích odhalila případnou odchylku 

zapříčiněnou tímto faktorem.  

Odpovědi respondentů na uvedenou otázku jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Odpovědi na otázku č. 1 

Necháváte se ovlivňovat reklamou nabízených produkt a služeb?  

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Ano, často 9 18 9 18 18 

Ano, občas 17 34 13 26 30 

Zřídka, málokdy 12 24 16 32 28 

Ne, téměř vůbec 9 18 6 12 15 

Reklamy nesleduji, nevyhledávám 3 6 6 12 9 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Jak vyplývá z těchto výsledků, nadpoloviční většina respondentů z obou skupin 

přistupuje k reklamě otevřeně, její vliv na vlastní spotřebitelské chování si uvědomuje a 

přiznává. Výhradně pasivně a spíše negativně se k reklamním propagacím staví pouze 9 % 

dotázaných.  

Jak jiţ bylo zmíněno, otázka nemá valnou výpovědní hodnotu a na základě získaných 

výsledků nebudou činěny ţádné závěry. 

2. Jaký typ reklamy (prezentace) nejčastěji vzbudí Vaši pozornost? 

Tato otázka byla kladena za účelem určení optimálního nosiče reklamního sdělení. 

Ačkoliv ze zadání zakázky jasně vyplývá vyhotovení reklamního plakátu, byla pro 
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komplexnost do odpovědí zahrnuta i televizní a rozhlasová reklama, a to za účelem stanovení 

míry vlivu těchto médií. 

Odpovědi respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Odpovědi na otázku č. 2 

Jaký typ reklamy (prezentace) nejčastěji vzbudí Vaši pozornost? 

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Tištěná reklama 11 22 8 16 19 

Televizní reklama 23 46 30 60 53 

Rozhlasová reklama 2 4 0 0 2 

Internetová reklama 12 24 10 20 22 

Jiná (venkovní poutače, billboardy) 2 4 2 4 4 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe největší pozornost u dotazovaných respondentů 

vzbuzuje reklama televizní, coţ plně odpovídá teoretickým poznatkům o spotřebitelském 

chování, neboť obraz v kombinaci se zvukem je zaručeně efektivnější neţ obraz statický. 

Pokud mezi tiskoviny, kam bude reklama umístěna s největší pravděpodobností, připočteme 

rovněţ venkovní nosiče včetně billboardů, upoutal by vyhotovený plakát 23 % respondentů, 

tedy necelou čtvrtinu. Z výsledku je po srovnání rovněţ patrné, ţe tištěná reklama upoutá o 

6 % více studentů neţ nestudentů, které osloví spíše reklama televizní. 

Na základě výše uvedených výsledků tedy bude v závěru zkonstatován fakt, ţe na 

základě zakázky bude vyhotoven plakát, ačkoliv pro účely zadavatele by větší efektivitu 

zajistilo reklamní sdělení televizní.  

3.  Co na reklamě nejvíce oceníte? 

Na základě odpovědí na tuto otázku mělo být rozhodnuto o uţití konkrétní reklamní 

strategie, tedy nástroje, kterým bude na případného zájemce o studium působeno.  

Je zřejmé, ţe kaţdá osoba preferuje odlišnou formu či rozsah sdělení, případně 

kombinaci těchto dvou faktorů. Proto bude při vyhodnocování pohlíţeno na zjištěné výsledky 

komplexně, bez ohledu na odpověď, jeţ bude označena největším počtem respondentů.  

Výsledky dotazníkového šetření, a to v kategorii studentů i nestudentů, jsou uvedeny 

v tabulce č. 3.  
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Tabulka č. 3: Odpovědi na otázku č. 3 

Co na reklamě nejvíce oceníte?  

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Vtip  21 42 22 44 43 

Stylizaci, grafickou úpravu 8 16 9 18 17 

Informace 7 14 14 28 21 

Jednoduchost 4 8 3 6 7 

Emoce, poselství 10 20 2 4 12 

Něco jiného 0 0 0 0 0 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Výsledky dotazníkového šetření v tomto případě, a to u obou dotazovaných skupin, 

opět potvrdily skutečnost, ţe největší oblibě se těší reklamy emocionální. Uţití humoru v  

případě této zakázky však můţe mít kromě pozitivního výsledku – očekávaného zvýšení 

povědomosti o moţnosti studia na detašovaném pracovišti v Mostě, i negativní dopad. 

Vysokoškolské vzdělávání je současnou společností vnímáno s patřičnou prestiţí a respektem, 

a uţití klasických marketingových, někdy aţ nedůstojných a podbízivých trţních praktik, by 

mohlo z hlediska dosaţení cílů zakázky působit silně kontraproduktivně, ačkoliv poţadovaný 

efekt by nesporně přineslo. Navíc při uţití tohoto druhu reklamy hrozí tzv. vampíří efekt, tedy 

uchování pouhé vzpomínky na vtip, nikoliv na propagovaný subjekt.   

Vzhledem k jasnému výsledku marketingového šetření bylo přesto rozhodnuto o 

realizaci emocionální reklamy za uţití prvků humoru, přičemţ konkrétní fakta budou uvedena 

v pozdější části této bakalářské práce v rámci realizace reklamního plakátu.  

4. Máte zájem o studium na vysoké škole? 

Odpovědí na tuto otázku došlo k jasné diferenciaci dálkového a prezenčního studia. 

Všechny osoby, které nebyly o studiu do současné doby rozhodnuty nebo o studium zájem 

nejevily, bylo moţné do analýzy výzkumu zahrnout, neboť na tyto je moţné v rámci reklamy 

efektivně uţít všech marketingových metod.  

Otázka byla poloţena rovněţ za účelem ověření faktu, zda skupina studentů preferuje 

prezenční studium před studiem dálkovým, a naopak, jestli pracující osoby dávají přednost 

studiu dálkovému. 
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Odpovědi na otázku č. 4 jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Odpovědi na otázku č. 4 

Máte zájem o studium na vysoké škole?  

  studenti  % nestudenti  % celkem % 

Ano o dálkové studium 1 2 22 44 23 

Ano, o denní studium 41 82 2 4 43 

Nejsem rozhodnutý 7 14 18 36 25 

Ne, nemám zájem o studium 1 2 8 16 9 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Původní premisa tedy byla poloţenou otázkou ověřena. O denní studium by projevilo 

zájem 82 % respondentů z řad studentů a 14 % z nich není rozhodnuto, zatímco 44 % 

pracujících by vyuţilo moţnost studia denního a 36 % se stále rozhoduje.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe propagaci prezenčních oborů má smysl realizovat 

v prostředí středních škol a studium kombinované zejména na místech, kde se s ní mají 

moţnost setkat osoby pracující, tj. v zaměstnání, v pracovních oběţnících, v denním tisku a  

podobně. 

5. Jaká je Vaše motivace ke studiu na vysoké škole? 

Správné určení motivace ke studiu je jedním z nejdůleţitějších faktorů pro úspěšnou 

reklamní strategii. 

Odpovědi na otázku č. 5 jsou zpřehledněny v tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Odpovědi na otázku č. 5 

Jaká je Vaše motivace ke studiu na vysoké škole?  

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Vlastní rozhodnutí zvýšit si kvalifikaci 20 40 18 36 38 

Rozšíření vzdělání v konkrétním oboru 15 30 17 34 32 

Nutnost získat vysokoškolský titul 14 28 10 20 24 

Jiná motivace 0 0 0 0 0 

Celkem  49 98 45 90 94 

Pramen: [Vlastní zpracování] 
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Jak je z výše uvedeného patrné, poměr jednotlivých odpovědí je u obou skupin velmi 

podobný. Na otázku nedokázalo nebo nechtělo odpovědět 6 respondentů. Z analýzy tohoto 

dotazu vyplývá, ţe nejméně 70 % dotazovaných osob chce zahájit studium vysoké školy 

z vlastní iniciativy a ke studiu je nuceno pouze 24 % respondentů. Je zde však nutno 

poznamenat, ţe termín „nutnost studia“ je vnímán jinak z hlediska pracujících osob, u kterých 

se tato skutečnost pojí například s vykonávaným pracovním místem, a jinak je vykládán 

studentem 4. ročníku střední školy, jenţ jej lehce můţe zaměnit s vlastní duševní potřebou 

dalšího studia. Odpovědi „nutnost získat vysokoškolský titul“ je tak v rámci této analýzy 

připisován význam pouze ve vztahu k osobám pracujícím, z nichţ tuto moţnost zvolilo 20 %.  

Na základě všech shora uvedených faktů proto bylo rozhodnuto, ţe v rámci reklamního 

poselství bude kladen důraz na vlastní rozhodnutí potenciálního studenta. 

6. Při výběru školy kladu nároky zejména na: 

Nároky kaţdé osoby na vzdělávací ústav, který se rozhodnou navštěvovat, se liší. 

Vhodným dotazem na tyto faktory bylo moţné zjistit, co je pro potenciálního studenta při 

výběru školy důleţité a co naopak méně, a takto získané poznatky uplatnit při sestavování 

reklamního poselství, sloganu a dalších informací, na plakátu uveřejněných.  

Respondenti seřadili předem uvedené nároky na stupnici od 1 aţ 5, s volitelným 

uvedením 6. nároku, a to od nejdůleţitějšího nároku po ten nejméně podstatný. Vzniklá 

číselná řada byla následně aritmeticky zprůměrována. Vypočtený koeficient tedy určuje 

průměrné pořadí kaţdého z uvedených nároků tak, jak je uvedeno v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Odpovědi na otázku č. 6 

Při výběru školy kladu nároky zejména na:  

  studenti  nestudenti  celkový průměr celkové pořadí 

Velkou šanci na přijetí 2,804 2,452 2,628 2. 

Dobrou pověst a prestiţ školy 2,87 3,571 3,221 3. 

Následné uplatnění v oboru 2,37 2,333 2,352 1. 

Cenovou dostupnost studia 3,717 3,166 3,442 5. 

Lokalizaci školy 3,37 3,452 3,411 4. 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Ze zjištěných odpovědí lze vyvodit závěr, ţe většina respondentů klade důraz na 

následné uplatnění ve studovaném oboru a význam přikládá i velké šanci na přijetí, coţ 
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nasvědčuje spíše motivaci získání vysokoškolské vzdělání z nutnosti pro výkon zaměstnání. 

Tuto variantu však zvolilo pouze 24 % dotazovaných respondentů. Respondenti naopak 

nepřikládají ţádnou větší důleţitost pověsti a prestiţi navštěvované školy, cenové dostupnosti 

nebo lokalizaci školy. U posledně jmenované lokalizace školy je výsledek pochopitelný, 

neboť dálkoví studenti tento fakt respektují uţ z titulu formy studia, a denní studenti 

(absolventi maturitních ročníků) po absolvování střední školy často z vlastní vůle odcházejí 

na vysokoškolské koleje do vzdálenějších měst. 

K výsledkům této otázky bude přihlédnuto při realizaci reklamního plakátu. 

7. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studia na detašovaném pracovišti v Mostě? 

Tato otázka byla poloţena zejména za účelem zjištění míry obecné povědomosti o 

existenci detašovaného pracoviště v Mostě. Sekundárně mohla rovněţ podat informaci o tom, 

odkud největší mnoţství dotazovaných respondentů čerpá informace tohoto druhu. 

Odpovědi všech respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Odpovědi na otázku č. 7 

Jak jste se dozvěděl/a o možnosti studia na detašovaném pracovišti v Mostě? 

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Aţ z tohoto dotazníku 33 66 19 38 52 

Z médií 7 14 1 2 8 

Od přátel a známých 8 16 22 44 30 

V současné škole nebo od zaměstnavatele 2 4 6 12 8 

Z jiného zdroje 0 0 2 4 2 

Celkem  50 100 50 100 100 

 Pramen: [Vlastní zpracování] 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe výsledky šetření se v tomto případě u obou skupin 

diametrálně liší. Před vyplňováním dotazníku pouze 34 % studentů maturitních ročníků o 

existenci Hornicko-geologické fakulty v Mostě vědělo, a to na rozdíl od nestudentů, kteří tuto 

povědomost měli ze 62 %. Takto zjištěné skutečnosti jsou však v souladu s faktem, ţe 

studenti jen výjimečně po ukončení střední školy pokračují ve studiu dálkovém, na které se 

fakulta většinově zaměřila. Obecná povědomost o moţnosti dálkového studia je doménou 

pracujících osob, které jej uskutečňují při zaměstnání.  
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Z celkem 100 respondentů se jich 52 dozvědělo o moţnosti studia v Mostě aţ 

z předloţeného dotazníku. Osoby, které informace o detašovaném pracovišti měly, ve valné 

většině uvedly, ţe tyto získaly od svých přátel a známých. Za jiné zdroje byly v obou 

případech míněny přítelkyně respondentů.   

Je nutno rovněţ zmínit skutečnost, ţe 2 dotázaní získali předchozí informace o této 

škole z internetu a 2 respondenti z tiskovin. Celkem 4 osoby však odpověděly, ţe tyto 

informace získaly z televize nebo rozhlasu. Vzhledem k tomu, ţe ţádná televizní či 

rozhlasová reklamní kampaň na Hornicko-geologickou fakultu v Mostě neproběhla,  je moţné 

tyto odpovědi zdůvodnit zaregistrováním sdělení o společenské události, která má 

s vysokoškolským zařízením souvislost (např. o průběhu promocí či státních závěrečných 

zkoušek), případně i osobní chybou respondenta. 

8. O jakou oblast studia na této škole byste měl/a zájem?  

Pro připravovanou reklamu bude nejvhodnější seznámit okruh lidí s moţností studia v 

oboru, který se těší obecně největšímu zájmu. Výše uvedenou otázkou tedy bude určen okruh 

studia, jenţ bude na plakátu nabízen. O ostatních nabízených oborech subjekt získá informace 

aţ při následném projevení zájmu o studium. 

Výsledky marketingového výzkumu k otázce č. 8 jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Odpovědi na otázku č. 8 

O jakou oblast studia na této škole byste měl/a zájem?  

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Ekonomika 23 46 21 42 44 

Ekologie 12 24 10 20 22 

Informatika 8 16 12 24 20 

Geologie 4 8 1 2 5 

Jiná oblast 3 6 1 2 4 

Celkem  50 100 50 90 95 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Celkem 4 osoby projevily zájem o studium v jiné neţ nabízené oblasti, a to buď o 

sociologii, nebo bez uvedení konkrétního oboru. Dále je nutno uvést, ţe 5 osob u předloţené 

otázky neoznačilo ţádnou odpověď. 
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Nejvíce respondentů projevilo zájem o studium vysoké školy v oblasti ekonomika. 

K tomuto výsledku bude rovněţ přihlédnuto při realizaci reklamního plakátu.  

9. Pokud by se vysoká škola měla reprezentovat plakátem, jaké základní informace 

by dle Vás měla tato reklama obsahovat? 

Jedná se o jednu z nejdůleţitějších, a rovněţ na odpověď nejnáročnějších, otázek 

celého dotazníku. Otázka měla zjistit, které informace jsou pro potenciálního studenta 

v reklamním sdělení nezbytné a které naopak nadbytečné.   Specifikou plakátové reklamy je 

její vlastní prostorem.  Vzhledem ke zjištění, ţe průměrný člověk věnuje sledování tohoto 

typu reklamy maximálně 3 vteřiny, není moţné v plakátu sdělit velké mnoţství informací [5].  

Stejně jako u otázky č. 6 respondenti seřadili předem uvedené informace na stupnici od 

1 aţ 8, s volitelnou 9. alternativní informací, a to od nejdůleţitější informace po tu nejméně 

podstatnou. Vzniklá číselná řada byla následně aritmeticky zprůměrována. 

Odpovědi studentů i nestudentů jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Odpovědi na otázku č. 9 

Pokud by se vysoká škola měla prezentovat plakátem, jaké základní informace by 

dle Vás měla tato reklama obsahovat?  

  studenti  nestudenti  celkový průměr celkové pořadí 

Nabídka studijních oborů 2,957 1,568 2,263 1. 

Historie školy 6,383 7,136 6,76 8. 

Formy studia 4,574 3,273 3,924 2. 

Odkaz na www stránky 4 4,477 4,239 5. 

Kontakty (email, telefon) 5,213 4,818 5,016 6. 

Informace o přijímacím řízení 3,914 4,341 4,128 4. 

Délka studia 3,936 4,25 4,093 3. 

Informace o dalším uplatnění  4,979 6,136 5,558 7. 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Na tuto otázku v dotaznících neodpovědělo, nebo odpovědělo nevyhodnotitelným 

způsobem, celkem 6 nestudentů a 3 studenti, coţ částečně vypovídá o zmatečnosti otázky.    

Je patrné, ţe pro ţádnou z dotázaných skupin není důleţité si na reklamním plakátu 

číst informace o historii školy, uplatnění po úspěšném absolvování studia či kontaktech.  U 

uplatnění absolventů je výsledek mírně překvapující, neboť tomuto faktoru respondenti 

přikládají v otázce č. 6 největší význam při výběru školy. Zřejmě je tedy pro potenciální 



Milan Rychnovský: Reklamní strategie 

 

20l0                                                                                                                                            24 

 

studenty další uplatnění nabytých poznatků velmi důleţité, ale nechtějí se o něm dozvídat 

v reklamních kampaních. Obě skupiny se chtějí dozvědět zejména o nabídce studijních oborů, 

délce studia a přijímacím řízení.  Na rozdíl od pracujících, studenty aţ tak nezajímají 

informace o formách studia a preferují sdělení internetové adresy, kde si všechny další 

poţadované informace sami naleznou. 

10. Kolik je Vám let?  

Odpovědi na tuto otázku nám upřesňují věkové rozvrstvení cílové skupiny, kterou má 

reklamní kampaň oslovit.  

Odpovědi, které obě skupiny uvedli k otázce č. 10, jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10: Odpovědi na otázku č. 10 

Kolik je Vám let?  

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

18 - 25 47 94 8 16 55 

26 - 35 2 4 20 40 22 

36 - 50 0 0 18 36 18 

51 - více 1 2 4 8 5 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Jednotlivé odpovědi rovněţ potvrzují původním předpoklad, ţe mladší věková 

kategorie – studenti mají větší zájem o studium denní, a starší věková kategorie – pracující 

vyuţívají spíše studia dálkového.  

Je nutno opět poukázat na jednoho studenta, jenţ jako svou odpověď označil věk 51 a 

více. Toto lze opět zdůvodnit buď omylem při vyplňování dotazníků, nebo statistickou 

výchylkou, se kterou muselo být při oslovení této cílové skupiny počítáno. 

11. Momentálně: 

Vyznačením své volby měl respondent odpovědět na otázku, zda je v důchodu, 

zaměstnaneckém či obdobném poměru, nezaměstnaný nebo zda ještě studuje. Připsáním 

pracovní pozice či názvu školy bylo rovněţ moţno potenciálně stanovit, z jakého okruhu osob 

by byl o nabízené obory největší zájem.  
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Odpovědi respondentů na otázku č. 11 jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11: Odpovědi na otázku č. 11 

Momentálně: 

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Jsem zaměstnán/a 0 0 32 64 32 

Jsem osoba samostatně výdělečně činná 4 8 5 10 9 

Jsem na mateřské dovolené 0 0 2 4 2 

Jsem nezaměstnaný/á 0 0 5 10 5 

Jsem ve starobním nebo invalidním důchodu 2 4 1 2 3 

Studuji 44 88 5 10 49 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Na základě zjištěných odpovědí lze pouze konstatovat, ţe oslovené dvě skupiny 

respondentů odpovídaly z hlediska pracovního poměru zvoleným skupinám cílovým.  

Odpovědím dvou studentů, kteří se jiţ dle svých odpovědí nacházejí v invalidním nebo 

starobním důchodu, opět nelze připisovat ţádnou důleţitost. Na straně pracujících sice 10 

osob uvedlo jiný neţ pracovní poměr, nicméně ţádná z těchto osob není studentem 

maturitního ročníku střední školy.  

Většina respondentů rovněţ vyplnila svou současnou pracovní pozici. Mezi nejčastější 

vykonávaná povolání respondentů patří úředník státní správy, sociální pracovník a obchodní 

zástupce, ale na dotazník odpovídaly osoby různých pracovních zařazení – grafik, policista, 

ekonom, prodavačka, účetní, nebo například i řidič.  

Jak jiţ bylo výše uvedeno, z výše uvedených poznatků nelze činit jakékoliv podstatné 

závěry pro realizaci této reklamní kampaně.  

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

Tímto dotazem mělo být zjištěno nejvyšší dosaţené vzdělání respondenta. Otázka se 

však ze současného pohledu jiţ před vyhodnocování jeví jako nedůleţitá a nepodstatná. Je 

faktem, ţe osoba, která má zájem o studium vysoké školy by měla mít ukončené 

středoškolské vzdělání maturitní zkouškou. U studentů je zase zřejmé, ţe tito jako své 

nejvyšší ukončené vzdělání uvedou pouze základní školní docházku. Proto následující 
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odpovědi mohou opravdu slouţit pouze pro kontrolu, zda respondenti odpovídají zvolené 

cílové skupině.  

Výsledky marketingového průzkumu k otázce č. 12 jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Odpovědi na otázku č. 12 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

  studenti  % nestudenti  % celkem (%) 

Základní 47 94 3 6 50 

Vyučen 1 2 2 4 3 

Střední odborné 1 2 1 2 2 

Úplné střední s maturitou 1 2 29 58 30 

Vyšší odborné 0 0 3 6 3 

Vysokoškolské 0 0 12 24 12 

Celkem  50 100 50 100 100 

Pramen: [Vlastní zpracování] 

Jak je ze shora uvedených výsledků zřejmé, celkové mnoţství 5 osob ze 100 

dotázaných vyplňovalo dotazník, ačkoliv nedosáhlo takového stupně vzdělání, který by jim 

studium vysoké školy umoţnil.  
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4 TVORBA KONKRÉTNÍ REKLAMNÍ STRATEGIE 

Následující část bakalářské práce se zabývá tvorbou reklamní strategie včetně 

reklamního plakátu, a to na základě informací, získaných analýzou provedeného 

marketingového průzkumu. 

4.1 Volba reklamní strategie 

V analýze dotazníků, konkrétně otázky č. 3, jiţ byla zmíněna volba reklamy 

emocionální, za uţití uţitím prvků humoru. Nyní je však nutno zváţit, zda není i přes 

výsledky marketingového výzkumu vyuţití jiného druhu reklamní strategie efektivnější.  

Reklama vysvětlující není jiţ ze své podstaty pro tvorbu reklamního plakátu vhodná. 

Prostor pro jakékoliv vysvětlování a racionální přesvědčování na tomto druhu média chybí. 

Rovněţ je diskutabilní, jaké „ověřené“ hodnoty by měly být pro konkrétně tento druh 

reklamní sdělení vybrány, kdyţ kaţdý absolvent vysoké školy vyuţívá dosaţeného stupně 

vzdělání jiným způsobem, často i v jiném, neţ vystudovaném oboru. Charakteristické pro 

tento druh strategie je tedy vyuţití televize a rozhlasu, kde je potřebný prostor pro všechny 

informace poskytnut.  

Uţití reklamy opakované by přineslo škole razantnější přínos v podobě zvýšení 

povědomosti o její existenci, ale dá se předpokládat, ţe na úkor její popularity. Opakovaná 

reklama by musela být omezena na jednoduchý slogan a název, aby byla ihned na první 

pohled pochopitelná. Je však otázkou, zda by reklama stylu „Pojďte k nám studovat, 

detašované pracoviště HGF TU Ostrava“ měla patřičný poţadovaný efekt. Navíc z hlediska 

výsledků marketingového průzkumu respondenti vyţadují některé konkrétní informace, 

jejichţ sdělení je však ve střetu s principem reklamy opakované. 

V poslední době je mezi školskými zařízeními velmi oblíbena reklama doporučující, 

která se opírá o sdělení veřejně známé osobnosti, která uvádí důvody pro výběr konkrétní 

školy.  Ačkoliv studium na detašovaném pracovišti v Mostě absolvovalo několik i světově 

známých osobností, bylo od reklamy tohoto doporučujícího charakteru upuštěno pro její časté 

naduţívání a neoriginálnost. Je také nutno přihlédnout k faktu, ţe v současnosti je konkrétně 

tento styl reklamního sdělení uţit v souvislosti s negativní reklamní kampaní politických stran 
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„hledám index a spolužáky z Plzně“. Odlišný druh reklamního sdělení typu „doporučuje 

devět havířů z deseti“ je samozřejmě nepouţitelný a spadal by pod jinou reklamní strategii. 

Všechny tyto faktory mají za následek sníţení míry důvěryhodnosti reklamy a nasvědčují o 

efektivnějším vyuţití jiného typu reklamní strategie. 

Generickou reklamu rovněţ není moţné v aktuálním případě aplikovat, neboť 

studijní obory, které detašované pracoviště v Mostě nabízí, nemají na trhu se vzděláním 

dominantní roli. Stejně tak můţe škola těţko přesvědčovat společnost o nadřazenosti svých 

studijních programů, které jsou silně specializované. Tuto reklamní strategii je efektivnější 

vyuţít u na trhu nejrozšířenějších, a zejména hmotných, výrobků a sluţeb.  

Emocionální reklama tedy bude pro potřeby školy, i s přihlédnutím k výsledkům 

marketingového průzkumu, slouţit nejlépe. U potenciálních studentů můţe vzbudit uţitím 

vnitřních motivačních prvků zájem o studium a zvýší obecnou povědomost o školském 

zařízení.  

Vyuţití emoce strachu se v tomto odvětví reklamy dosud nerealizovalo, ačkoliv 

prohlášení typu „Dodělejte si vysokoškolské vzdělání, nebo Vás vyhodí ze zaměstnání!“, 

případně osobní svědectví takto postiţené osoby, by určitě poţadovaný efekt přineslo. 

Bohuţel by tím zřejmě utrpěla pověst školy.  

Jako nerealizovatelná se téţ v řešeném reklamním sdělení jeví aplikace tajemství, 

neboť jediné moţné sdělení tohoto druhu by pak mohlo znít „DP MOST VŠB TU - již brzy“, 

coţ je z hlediska účelu zakázky zcela nepochopitelné a spíše kontraproduktivní.   

O apelu na prestiž a sounáležitost by se dalo uvaţovat z hlediska specializace 

konkrétních oborů, které nemají regionálně ţádnou konkurenci, ve výsledcích průzkumu však 

prestiţ školy nemá pro respondenty valný význam, upřednostňují spíše jiná výběrová kriteria.  

Výsledek marketingového průzkumu však jednoznačně poukázal na realizaci reklamy 

humorné, coţ je v souvislosti s propagovaným objektem a cílovou skupinou reklamy 

pochopitelné. 

Samozřejmě by bylo moţné uvaţovat i o uţití dalších, zde neuveřejněných, 

reklamních strategiích, kterými jsou například virový marketing nebo guerilla reklama. Jedná 

se však o extrémní způsoby marketingové komunikace, které si ze své podstaty ani 
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vysokoškolské zařízení nemůţe dovolit. Proto bylo provedeno pouze základní porovnání 

realizovatelných, a obecně uţívaných, reklamních strategií. 

4.2 Volba obsahové části plakátu 

K určení rozsahu informací, uvedených na navrhovaném reklamním plakátu, je moţné 

vycházet z provedeného marketingového průzkumu, konkrétně z otázek č. 6 a č. 9. 

Dotazovaní respondenti v rámci otázky č. 6 uvedli, ţe při výběru školy kladou důraz na 

velkou šanci na přijetí a následné uplatnění po úspěšném absolvování studia. Oba tyto nároky 

jsou však na tištěném médiu velmi obtíţně realizovatelné. Velkou šanci na přijetí v podstatě 

není moţné graficky vyjádřit tak, aby neutrpěla pověst vysoké školy, a jisté není ani uplatnění 

po úspěšném absolvování studia, vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v České republice 

a vysoké specializaci většiny studijních oborů.  

Odpovědi na otázku č. 9 signalizují, o jaké informace mají potenciální zájemci o 

studium zájem. Ani zde však není moţné slepě vyhovět nárokům dotázaných respondentů. 

Sdělení veškerých informací o nabídkách, formách a délkách studia, a rovněţ všech informací 

o přijímacím řízení, zcela odporuje funkcím humorné reklamní strategie, zastiňuje předestřené 

reklamní poselství, a neodpovídá ani příznivému grafickému řešení. Nabídka kombinovaného 

i prezenčního studia je v současné době tradiční součástí kaţdé vysoké školy a proto není 

nutné těmito informacemi prostor reklamního plakátu pohlcovat. Stejně tak není moţné 

prostřednictvím reklamního plakátu sdělovat bliţší informace o přijímacím řízení. Jako 

nejjednodušší řešení se zde proto nabízí uvedení odkazu na internetové stránky detašovaného 

pracoviště v Mostě, kde je moţné všechny poţadované a aktualizované informace získat. 

Takové řešení je rovněţ výhodné pro nenáročné grafické zpracování.  

V rámci marketingového průzkumu bylo otázkou č. 8 zjišťováno, o jakou oblast studia 

jeví potenciální zájemci největší zájem. Na základě výsledků budou na reklamním plakátu 

tyto oblasti studia uvedeny, a to v pořadí dle zjištěných preferencí. 

Nezbytnou součástí obsahové části plakátu bude rovněţ název zařízení, a to ve znění: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, detašované pracoviště 

v Mostě, v patřičné grafické úpravě.  
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Ze shora uvedených faktů tedy vyplynulo, ţe kromě názvu školského zařízení a titulku 

budou na reklamním plakátu uvedeny pouze informace o oblastech studia a odkazu na www 

stránky detašovaného pracoviště v Mostě. Na této webové stránce je dostatečně viditelně 

uveden přímý odkaz pro případné uchazeče o studium.  

4.3 Volba grafické části plakátu 

V procesu realizace reklamní kampaně se jedná o její nejkreativnější část, která 

vyţaduje na zpracovateli nejen koncepční myšlení, ale do jisté míry i fantazii, tvůrčí myšlení 

a nápaditost. Grafika plakátu musí odpovídat stanovené reklamní strategii, neboť na ní 

zobrazené motivy jsou úzce spjaty s reklamním sdělením.  

V grafické části plakátu prezentujícího moţnost studia na Hornicko-geologické fakultě 

bylo vyuţito tradičního, ale v současné době na severu Čech velmi neobvyklého, povolání 

horníka.    

V rámci náhodného dotazování, které nebylo součástí marketingového výzkumu, byly 

zjištěny následující informace: 

1) představa horníka u většiny dotázaných, zejména mladší věkové kategorie, 

vyvolala úsměv; 

2) horník je muţ, jen výjimečně ţena; 

3) horník drţí v ruce krumpáč; 

4) horník má na hlavě helmu se světlem, případně drţí lucernu, neboť se stále 

pohybuje ve tmě;  

5) horník je špinavý. 

Ačkoliv byly výše uvedené argumenty získány od vzorku náhodných lidí, dotazovaní 

se na všech bodech shodli. Tato velice zakořeněná a zobecněná představa o hornické profesi 

proto bude ve spojení s absolvovaným vysokoškolským studiem základem humorné reklamní 

strategie.  

Za ústřední motiv reklamního plakátu byla tedy zvolena osoba civilně oblečeného 

muţe nebo ţeny, vystupujících ze tmy, a představujících současné studenty vysoké školy. 

V ruce drţí krumpáč, symbol hornické profese. Nejjasnějším bodem celé reklamní plochy se 

stalo světlo, vycházející z helmy umístěné na hlavě postavy, příhodně symbolizující rovněţ 
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intelekt, poznání či vědomosti. Osoba na plakátu je rovněţ nositelem reklamního poselství 

prostřednictvím vhodně zvoleného reklamního titulku.  

Jako strategicky výhodné se jevilo vytvoření dvou různých reklamních plakátů, na 

kterých je zobrazen muţ hledající spoluţačky a ţena hledající spoluţáky. Plakáty jsou ve 

všech ostatních hlediscích zcela totoţné. 

Černé pozadí plochy příhodně koresponduje s barvami Hornicko-geologické fakulty, 

pro text obsahující další informace byla zvolena zelená barva. 

4.4 Volba reklamního titulku 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části této bakalářské práce, reklamní titulek je 

nositelem reklamního sdělení, které musí jednoznačně a jednoduše podnítit subjekt 

k poţadovanému způsobu reakce, a to s patřičným odlišením od konkurence. Z podstaty 

zakázky je reklamní sdělení jednoznačné: Přihlaste se ke studiu na detašované pracoviště 

HGF v Mostě. Ponechání reklamního titulku v tomto znění by sice jednoznačně definovalo 

poţadované cíle detašovaného pracoviště v Mostě, ţádným způsobem by však tuto školu 

neodlišilo od dalších vysokoškolských zařízení. Rovněţ by nebyla splněna podmínka 

reklamní strategie s prvkem humoru. 

V rámci konstruktivní syntézy s cílem naplnění reklamního poselství byl navrţen 

reklamní titulek ve znění: Hledám spolužáky, který po obsahové stránce dokonale a jednoduše 

vyjadřuje poţadované reklamní sdělení.  

S ohledem na jiţ zvolenou grafickou úpravu plakátu, byl před výzvu umístěn pozdrav 

Zdař bůh, jenţ je s hornickou profesí neodmyslitelně spojen. 

4.5 Návrh reklamního plakátu 

Vyhotovené návrhy reklamních plakátů, uvedené na obrázku č. 1 a obrázku č. 2, byly 

vytvořeny na základě analýzy informací, získaných od respondentů v rámci provedeného 

marketingového průzkumu. 

Grafické zpracování jednotlivých návrhů je obvykle následováno dalším 

marketingovým průzkumem, jenţ potvrdí nebo vyvrátí hypotézy, na základě kterých byly 

jednotlivé reklamy zhotovovány.  
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Obrázek č. 1: Návrh reklamního plakátu – žena 
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Obrázek č. 2: Návrh reklamního plakátu – muž 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byla aplikace teorie reklamy a reklamních strategií. Na základě 

fiktivní zakázky detašovaného pracoviště Hornicko-geologické fakulty VŠB–TU Ostrava 

v Mostě byl v praktické části bakalářské práce demonstrován průběh tvorby reklamní 

kampaně, analýzou zakázky počínaje a finálním vyhotovením návrhu reklamního plakátu 

konče.  

V rámci prováděného marketingového průzkumu byl sestaven, a následně distribuován 

mezi 100 respondentů z řad pracujících osob a studentů, dotazník obsahující 12 otázek. 

Odpovědi na předloţené otázky poskytly dostatečnou datovou základnu pro rozhodování ve 

věci realizace reklamního plakátu. Čtenář se mohl seznámit s problematikou tvorby 

dotazníků, způsobem jejich vyhodnocení, i nástrahami v podobě zbytečných (otázka č. 1, 

otázka č. 12) nebo zmatečných (otázka č. 6, otázka č. 9) dotazů. 

V závislosti na datech získaných analýzou dotazníků byla zvolena optimální reklamní 

strategie, která měla v daném případě nejefektivněji dosáhnout stanoveného cíle – zvýšení 

počtu uchazečů o studium na detašovaném pracovišti v Mostě. Konkrétní tvorba reklamního 

plakátu se opírala o emocionální reklamní strategii s uţitím prvků humoru, zaloţených na 

zaţitých představách o povolání horníků. 

V současné chvíli není moţné stanovit úspěšnost vyhotoveného reklamního plakátu, 

neboť takové vyhodnocení je moţné získat pouze opětovně provedeným marketingovým 

průzkumem, který však jiţ nebyl předmětem této bakalářské práce.  

V závěru lze proto konstatovat, ţe nejpodstatnější část tvorby reklamy tvoří právě 

marketingové výzkumy, které musí být neustále prováděny a opakovány tak, aby zvolené 

reklamní strategie vyhovovaly reálnému ekonomickému i místně sociálně-psychologickému 

stavu cílového obyvatelstva.  
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