
 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

  

Bakalářská práce charakterizuje novodobé metody marketingové komunikace. V práci 

je charakterizována marketingová komunikace. Jsou v ní také postupně popisovány novodobé 

metody marketingové komunikace a ke kaţdému trendu je uveden praktický příklad. Ve 

druhé části je detailněji popsán a charakterizován nejnovější marketingový trend 

Neuromarketing. V závěru práce jsou popsány  formy komunikace v průmyslovém odvětví. 
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marketingová komunikace, komunikační mix, internetový marketing, event marketing, 

guerilla marketing,  viral marketing, product placement,  neuromarketing. 

 

Abstract 

 

The Bachelor thesis characterized the modern methods of marketing communication. 

In the thesis the marketing communication is characterized. There are also gradually 

described modern methods of the marketing communication and practical example is added to 

each trend. In the second part is described and characterized in detail the latest marketing 

trend Neuromarketing. At the end of my thesis are described  forms of communication in the 

industrial sector. 
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marketing communications, communications mix, internet marketing, event 

marketing, guerilla marketing, viral marketing,  product placement,  neuromarketing. 
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Úvod 
 

Pojmem „marketing“ se objevuje jiţ několik tisíc let před naším letopočtem. Od 

starověku aţ po  začátek průmyslové revoluce v 18. a 19. století jiţ naši předkové  vyuţívali 

marketingovou komunikaci. V této době byl masový rozmach médií základním předpokladem 

pro změnu filosofií při uspokojování trhu. V této době převládala nabídka nad poptávkou  

a z tohoto důvodu nebyla nutná propagace, jak je tomu v současnosti.  

Základním faktorem pro fungování marketingu je proces marketingové komunikace. 

Je to proces, který se neustále vyvíjí, protoţe dnešní svět se neustále mění a jiţ nestačí pouze 

klasická reklama, ale novodobé metody v marketingové komunikaci. Novodobé metody, které  

budu ve své bakalářské práci popisovat, dokáţou spolu s marketingovým komunikačním 

mixem přilákat a zaujmout nové zákazníky. 

Novodobé metody marketingové komunikace  jsou vzhledem ke stále měnícímu se 

prostředí klasické reklamy mnohem odolnější. Hlavním úkolem novodobých metod je získání 

a udrţení zákazníků, kteří v současné době na klasické formy reklamy ani nereagují nebo 

poţadují něco nového. Právě tuto změnu mají nabídnout novodobé metody v marketingové 

komunikaci, které jsou hlavním cílem této bakalářské práce. 

 V první kapitole je charakterizován význam pojmu marketingové komunikace  

a nástroje komunikačního mixu. Druhá část práce blíţe specifikuje charakteristiku 

jednotlivých novodobých metod marketingové komunikace, zaměřena na Digitální marketing, 

Mobilní marketing, Event marketing, Guerilla marketing, Viral marketing, Product placement 

a nejnovějšímu trendu Neuromarketingu. U kaţdého novodobého trendu je uveden praktický 

příklad. Formy komunikace, které vyuţívají průmyslové odvětví jsou popsány ve třetí 

kapitole bakalářské práce. 
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1  Marketingová komunikace 
 

„Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízení komunikace, kterou 

firma využívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků 

 i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro 

trh, a to ve formě, která jsou pro cílovou skupinu přijatelná. Pro marketingovou komunikaci 

je charakteristické, že jde o komunikaci primární, jejím smyslem je především komunikovat, 

něco sdělovat, jejím úkolem je stimulovat a podpořit prodej výrobků a působit v souladu 

s ostatními prvky marketingové mixu“.             [1] 

 

Obr. 1 – Marketingová komunikace 

                          

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Marketingová komunikace je základním prostředkem pro vytváření vztahu se 

zákazníkem. Proto je důleţité, aby si společnost vytvořila některé základní předpoklady. Mezi 

základní předpoklady patří: zaměřit se na co nejpřesnější a nejpodrobnější definování 

zákazníka, stanovit si strategii a z ní vyplývající konkrétní cíle komunikace se zákazníkem, 

stanovit si nabídku, která vystihuje přesné poţadavky a představy zákazníka, porovnat  

nabídku s konkurencí, určit akceptovatelnou cenu zákazníkem a  důleţitá je také dobrá 

firemní kultura a pozitivní image. 
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 Úkolem marketingu je poznávání potřeb zákazníka, jeho přání, které se snaţí 

společnosti co nejlépe přeměnit v konkrétní produkty. Bez komunikace se zákazníkem je  

v  praxi prakticky nemoţné dosáhnout poznání potřeb zákazníka. Prostřednictvím komunikace 

se společnosti pokoušejí informovat a přesvědčovat zákazníka a připomínat jim, ať uţ přímo 

nebo nepřímo, výrobky a značky, které prodávají.  

 

Mezi základní otázky, které si společnosti kladou jsou, jak správně a efektivně 

komunikovat a jaké prostředky na jednotlivé nástroje vynaloţit. Dále je pro společnost 

důleţité si vytvořit komunikační program, ve kterém má kaţdý prvek marketingové 

komunikace určitou funkci a navzájem doplňuje ty ostatní. Mnohé společnosti jsou ochotné 

pro komunikaci a spokojenost svých zákazníků udělat vše. Vědí, ţe spokojený zákazník se 

bude vţdy a rád vracet a o svých kladných zkušenostech bude rozšiřovat pozitivní reklamu.  

Vývoj marketingové komunikace jde stále dopředu a je zapotřebí daleko intenzivnější 

zaměření na marketingové aktivity k zajištění prosperity a budoucnosti firem, jelikoţ právě 

komunikace je jedním ze zdrojů konkurenčních výhod. Do marketingové komunikace 

můţeme zahrnout všechny formy komunikace, které ovlivňují znalosti a chování zákazníků 

vztahující se k produktům, které jsou na trhu nabízeny. 

Jedním z nejdůleţitějších faktorů fungování marketingu je právě marketingová 

komunikace. Můţeme říct, ţe nástroje marketingového komunikačního mixu patří 

k rozhodujícím faktorům pro úspěšné a efektivní řízení společnosti.  

V rámci bakalářské práce budou v dalších podkapitolách rozebrány jen některé 

komunikační nástroje z důvodu rozsáhlosti bakalářské práce. 
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1.1 Nástroje komunikačního mixu 

                                                                           

Komunikační mix je soubor nástrojů, které podnik pouţívá pro přesvědčivou 

komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů: uvedl Kapoun. Podle Vysekalové  

a Mikeše je komunikační mix vytvářen tak, aby splnil dané marketingové a komunikační cíle. 

Kaţdý nástroj má své charakteristické znaky i náklady, se kterými je nutno 

počítat.                                                                                                                   [5] [6] [20]  

          

Obr. 2 – Marketingový komunikační mix 

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] 

 

 

1.1.1 Osobní prodej 

 

Je jeden z nejdůleţitějších prostředků komunikačního mixu, jelikoţ při osobním 

prodeji je značně ovlivněn zákazník prostřednictvím osobního kontaktu. Vyuţívá 

psychologické poznatky z verbální i neverbální komunikace. Důleţitou roli hraje přímý 

kontakt se zákazníky a nutnost péče o ně i po nákupu – při poskytování dodatečných sluţeb, 

vyřizování případných reklamací aj. Dalším cílem je prodej výrobku a vytvoření dobrých 

vztahů se zákazníkem.  

 

              MARKETINGOVÝ KOMUNIKAČNÍ  MIX 

I. OSOBNÍ PRODEJ 

(Personal selling) 

II. REKLAMA 

(Advertising) 

III.PODPORA 
PRODEJE 

(Sales promotion) 

V. VZTAHY 

S VEŘEJNOSTÍ 

(Public Relations) 

 

IV. PŘÍMÝ 

MARKETING 

(Direct marketing) 
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U tohoto prodeje je důleţité si stanovit kroky, které jsou nutné, aby se co v nejkratší 

době dosáhlo poţadovaného cíle. Prvním krokem je identifikace a kvalifikace potencionálních 

zákazníků, kde se sestavuje profil a seznam potencionálních zákazníků. Ve druhém kroku se 

stanoví příprava a navázání kontaktu.  

V další fázi se provede analýza potřeb zákazníků a následně prezentace, na kterou 

navazuje zvládání námitek. V posledních krocích je vzájemná dohoda a samozřejmě péče i po 

prodeji výrobku, jelikoţ dohodou vše nekončí a prodejce sleduje, zda je zákazník spokojen či 

nikoli. 

 

1.1.2 Reklama 

 

Reklama je placená forma, která prezentuje produkty a sluţby prostřednictvím médií,  

jako je televize, rozhlas, noviny, časopisy, kino, billboardy apod. Obsah reklamy zadává 

objednatel (firma, organizace), který také reklamu platí. Existuje mnoho definic reklamy, 

jejichţ společným bodem je komunikace mezi zadavatelem a tím, komu jsou výrobky či 

sluţby nabízeny a určeny. Tato forma komunikace je však neosobní, jelikoţ výrobek 

nemůţeme osobně předvést, tudíţ nemůţeme ovlivnit ani jeho prodej. Je vhodná pro širší 

okruh veřejnosti. 

 

Reklamu můžeme rozdělit na : 

 informativní – cílem této reklamy je  vyvolání prvotního zájmu či poptávky po 

produktu u potenciálních zákazníků, informuje veřejnost o produktech, 

 přesvědčovací – cílem přesvědčovací reklamy je přinutit zákazníka k okamţitému 

vyuţití firemní nabídky  tím, ţe vybraný výrobek koupí a  tím získá nové zákazníky, 

 připomínková – udrţuje produkt, zboţí či sluţbu ve stálém podvědomí zákazníka  
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TYPY REKLAMY 

Reklama můţe být na trhu rozdělena do nejrůznějších forem. Reklama podle objektu 

zájmu se můţe dělit na: 

Výrobkovou – tato reklama se zaměřuje na určitý výrobek či produkt, jedná se o výrobky, 

které by si neměly konkurovat, ale měly by se navzájem doplňovat a uspokojovat podobnou 

potřebu zákazníků (např. prací prášky, čistící prostředky).  

Značkovou – reklama prezentuje produkty, které jsou spojeny určitou značkou (např.  

u elektronického zboţí). 

Podnikovou – reklama je nevýrobkovou reklamou prezentující společnost a jejím cílem je 

zvyšovat jméno podniku a budovat její image.  

V rámci studijních materiálů jsem získala zajímavé informace v oblasti reklamy. 

Průzkum u české veřejnosti, jak vnímá a co od reklamy očekává, provedla agentura AMASIA 

s.r.o. v Praze. Tato agentura se zabývá marketingovými a sociálně informačními analýzami. 

Agentura z průzkumu zjistila rozdílné názory české veřejnosti na očekávání od reklamy. 

V bakalářské práci je znázorněn všeobecný pohled na to, co očekává veřejnost od reklamy 

viz. grafu č. 1, graf č. 2.   

  

Graf č. 1 – Co očekává veřejnost od reklamy  

 

Zdroj: [22]  
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sluţbě, podané přitaţlivou formou
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Z grafu č. 1 vyplývá, ţe veřejnost od reklamy nejvíce očekává věcné informace  

o výrobku nebo sluţbě, které jsou podávány zábavně a vtipně, a to celých 38%  dotázaných 

respondentů. Pouze o 1% respondentů méně očekává pouze věcné informace a zbývajících 

25% veřejnosti chce od reklamy informace o výrobku nebo sluţbě, podané přitaţlivou 

formou.  

Graf č . 2 –  Co očekává veřejnost od reklamy 

 

Zdroj: [22] 

 

 V grafu č. 2 lze konstatovat, ţe větší počet muţského pohlaví, a to 40% preferují 

věcné informace o výrobku podané přitaţlivou a vtipnou formou, pouze o 4% méně jsou 

stejného názoru i ţeny. Velmi podobných hodnot dosahoval i názor o věcnosti informací, kde 

muţi měli stejné hodnoty, a to ve výši 40% a ţeny o 6% méně. Nejmenší odezva byla na 

informace, které byly podávány přitaţlivou formou. Zde ţeny na rozdíl od muţů preferovaly 

věcné informace podávané přitaţlivou formou ve 30% a muţi o celých 10% méně. 
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Zajímavý text byl nalezen v Marketingových novinách, kde se zmiňují o nasycenosti 

reklam, které ovlivňují českou veřejnost viz. tabulka č. 1. 

Tab. 1 – Přesycenost reklamy 

Přesycenost reklamou 2008 2009 

Televize  Nova 80% 80% 

 Prima 75% 75% 

 Veřejnoprávní 50% 50% 

Časopisy  45% 39% 

Rozhlas  36% 30% 

Noviny  36% 28% 

Internet Vyskakující okna 30% 27% 

 Bannery 27% 24% 

 Spamy 27% 24% 

Letáky  69% 65% 

Zdroj: [24] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe česká veřejnost je nejvíce přesycena reklamami 

v médiích. Změny u tohoto druhu média oproti roku 2008 nebyly ţádné. Přesycenost reklam 

v ostatních médiích, jako jsou časopisy, rozhlas a noviny působí na českou populaci podstatně 

méně. Jak je patrné, změny v období jednoho roku jsou přibliţně na stejných úrovních. 

 

 

1.1.3  Podpora prodeje 

 

„Podpora prodeje zahrnuje soubor různých motivačních nástrojů převážně 

krátkodobého charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupu 

určitých produktů zákazníky nebo obchodníky.“        [10] 

Cílem podpory prodeje je stimulovat prodej konečným spotřebitelům prostřednictvím 

dodatečných podnětů, které nabízenému produktu dodávají přidanou hodnotu v časově 

omezené době. Podpora prodeje zahrnuje širokou paletu nástrojů, které přitahují pozornost 

spotřebitele, poskytují mu informace a mohou ho přivést ke koupi výrobku.  
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Podpora prodeje tvoří krátkodobé akce v místě prodeje nebo poskytování sluţeb. 

Zahrnuje spotřebitelské soutěţe, hry, loterie, odměny a dárky, vzorky, prodejní veletrhy 

a výstavy, slevové akce, kupóny, úvěry s nízkým úročením, odkoupení starého produktu při 

nákupu nového, přehlídky aj. Mezi výhody, které podpora prodeje nabízí je flexibilita 

a upevňování loajality u zákazníků. 

K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří: 

 slevy, kupóny, bonusy, 

 vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání, 

 veletrhy a výstavy, 

 prémie a zvýhodněná balení, 

 reklamní předměty, 

 věrnostní odměny, 

 soutěţe, slosování, loterie a hry, 

 vrácení peněz. 

 

 

1.1.4 Přímý marketing 

 

Přímý marketing (direkt marketing) je jedním z nástrojů marketingového 

komunikačního mixu. Hlavním rozdílem přímého marketingu oproti ostatním nástrojům je 

moţnost přímé a téměř okamţité reakce ze strany zákazníků a především pak měřitelnost 

úspěšnosti. Díky tomu je přímý marketing v podnicích stále více vyuţíván.  

Ve svých počátcích byl ztotoţňován se zásilkovým obchodem (direct mail), kdy byly 

zákazníkovi posílány produkty bez dalších distribučních kanálů. Později začaly být vyuţívány 

katalogy, ze kterých si mohl zákazník nabízené zboţí objednat Od 90. let je pak přímý 

marketing chápán především jako budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, kontaktování 

zákazníků stávajících i potenciálních a zvyšování jejich loajality.  Přímý marketing se 

soustřeďuje na oslovení konkrétního člověka prostřednictvím pošty nebo nových technologií 

(poštovní zásilky, telemarketing a teleshopping, elektronické nakupování, zasílání 

vyţádaných informací na e-mail a fax, telefonické rozhovory a katalogy). 
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Výhodou přímého marketingu je pro zákazníky pohodlné prohlíţení informací 

nabízených na internetových stránkách z domova nebo z kanceláří v kteroukoliv dobu. Sami 

zákazníci se rozhodují, zda nákup přes internet uskuteční a vyhnou se tak sloţitému 

přesvědčování obchodních zástupců. Nákupy přes internet jsou rychlé a hlavně šetří 

zákazníkům jejich drahocenný čas. 

Pro prodávajícího má přímý marketing výhodu v prohlubování a budování vztahů se 

zákazníky pomocí databází, které stanoví cílové skupiny a na základně vyhodnocení sestaví 

nabídku, která je co nejpřesnější a podle přání zákazníka. 

 

 

1.1.5  Public relations 

 

Představuje cílevědomé, plánované a dlouhodobé úsilí zaměřené na vzájemném 

pochopení a udrţení dobrých vztahů mezi společnosti a veřejností.  

Public relations je soubor programů pro zlepšení, udrţení a ochranu image společnosti. 

Zahrnuje články v tisku, pořádání seminářů, veřejné projevy, představení instituce, výroční 

zprávy, charitu a sponzoring, vydávání publikací a časopisů (firemní časopisy), styk  

s veřejností a místními komunitami, veřejné oslavy a slavnostní události. 

Úkolem public relations je vytváření a udrţování dobrých vztahů společnosti 

s veřejností. Tyto dobré vztahy mohou samozřejmě ovlivňovat ekonomický úspěch 

společnosti na trhu. Public relations je sociálně-komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím 

organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udrţovat pozitivní 

vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěryhodnosti.  

Cílovými skupinami PR jsou interní a externí veřejnost. Interní veřejnost je také někdy 

nazývána jako „Human Relations“. Do této skupiny patří zejména zaměstnanci společnosti  

a jejich členové. Externí veřejnost představují dodavatelé, distributoři, konkurenti, 

maloobchodníci, velkoobchodníci a média. 
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Dle typu rozdělujeme PR na:  

 mezifiremní komunikaci – zahrnuje komunikaci s obchodní veřejností z hlediska 

jejich nákupních rozhodnutí, 

 spotřebitelské/produktové – souvisejí se zboţím nebo sluţbami, které jsou nabízeny 

nebo prodávány soukromým zákazníkům pro jejich vlastní potřebu, 

 firemní – zahrnují komplexní prezentaci podniků a organizací, jsou rozděleny podle 

určité specializace, 

 oborové – týkají se vztahů mezi výrobci a poskytovateli zboţí. 

 

Většina lidí je přesvědčena, ţe nejsilnějším a nejviditelnějším nástrojem marketingové 

komunikace je reklama. Existují však jiţ zmíněné nástroje marketingové komunikace, jejichţ 

výhody a nevýhody jsou znázorněny v tabulce č. 2. 

 

Tab. 2 - Výhody a nevýhody nástrojů marketingové komunikace 

Druh 

komunikace 

Náklady Výhody Nevýhody 

OSOBNÍ    

Osobní 

prodej 

Vysoké náklady 

na jeden kontakt 

Umoţňuje pruţnou 

prezentaci a získaní 

okamţité reakce 

Náklady na kontakt podstatně 

vyšší neţ u ostatních forem, 

nesnadné získat či vychovat 

kvalifikované obchodníky 

NEOSOBNÍ    

Reklama Relativně levná 

na kontakt 

Vhodná pro masové 

působení, dovoluje 

výraznost a kontrolu 

nad sdělením 

Značně neosobní, nelze předvést 

výrobek, nelze přímo ovlivnit 

nákup, nesnadné měření účinku 

Podpora 

prodeje 

Můţe být 

nákladná 

Upoutá pozornost a 

dosáhne okamţitého 

účinku, dává podnět k 

nákupu. 

Snadno napodobitelná 

konkurencí, působí krátkodobě 
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Přímý 

marketing 

Nízké náklady 

na jeden kontakt 

Efektivnější zacílení na 

spotřebitele, moţnost 

utajení před konkurencí 

Závislý na kvalitních databázích, 

nutná jejich pravidelná 

aktualizace 

Public 

relations 

Relativně levné, 

hlavně publicita, 

jiné PR akce 

nákladné, ale 

jejich frekvence 

nebývá tak častá 

Vysoký stupeň 

důvěryhodnosti, 

individualizace 

působení 

Publicitu nelze řídit tak snadno 

jako ostatní formy komunikace 

Zdroj: [17]  s. 44   
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2 Charakteristika novodobých metod marketingové komunikace 
 

 

Vše kolem nás se neustále zlepšuje a vylepšuje, ať uţ to jsou výrobky, sluţby, 

vzdělání, informační technologie nebo jiné činnosti. Rovněţ také marketingová komunikace 

nezůstává pozadu a její formy potřebují neustále zlepšování, aby jejich účinnost stále působila 

na zákazníky, kteří jsou na pozici rozhodujícího. Právě zákazník je ten, který rozhoduje zda a 

jakou informaci příjme. Výrazně se v současnosti mění úloha a účinnost jednotlivých nástrojů 

marketingové komunikace. Dnes nám nepostačují pouze klasické reklamy, ale je nutné 

přinášet nové a nové nástroje v komunikaci, které nám umoţní lépe oslovovat cílové 

zákazníky. 

Dnes je pro marketéry důleţité si stanovit jaká komunikace při nabízení a prodeji 

výrobku je nejvhodnější, jaká je její účinnost a zda jsou známy všechny formy komunikace, 

které jsou dnes na trhu. Také je důleţité si stanovit, která metoda osloví cílovou skupinu a zda 

bude výhodná a nebude příliš nákladná či riskantní. To vše je podstatné, protoţe spotřebitelé 

jsou jiţ přesyceni a imunní k dosud existujícím formám reklamy. 

Proto je třeba věnovat novodobým metodám marketingové komunikace pozornost 

k udrţení a získání nových zákazníků. 

V této části bakalářské práce budou popsány vybrané novodobé metody marketingové 

komunikace. 
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2.1 Internetový marketing 
 

Internetový marketing je stejným výrazem jak pro on-line marketing tak pro marketing 

na internetu. V současnosti zaujímá největší podíl v oblasti internetu. 

Internet můţeme podle jedné z mnoha definic charakterizovat jako „Globální 

počítačová síť, která má několik milionů účastníků a která poskytuje různé služby, zejména 

přístup k hypertextovým dokumentům (World Wide Web), elektronickou poštu (e-mail), 

audiovizuální přenos, přenos datových souborů a programů atd. Internet je volně 

organizovaná mezinárodní spolupráce propojených autonomních sítí, která umožňuje 

komunikaci připojených počítačů díky dobrovolnému přijetí a dodržování standardních 

protokolů a procedur. Internet nikdo nevlastní ani neřídí“.                  [14] 

Na rozdíl od definic charakterizující význam pojmu internet je marketing více 

rozšířenější pojem. Jednou z definic marketingu je: „Způsob řízení hospodářské činnosti 

z hlediska trhu, vytváření výrobní a obchodní politiky na základě znalosti vývoje potřeb 

 a požadavků trhu. Marketing působí na trh v tom smyslu, aby se zboží lépe a trvale 

prodávalo nejen v současnosti, ale i v budoucnu.“                   [11]                                   

Spojením těchto dvou uvedených pojmů dochází k  uplatnění marketingových principů 

na internetu, a to především vytvořením WWW stránek, reklamy na internetu, obchodování 

atd. 

On-line marketing je zaloţen na internetu, a to je podstatná výhoda oproti 

komunikačním médium jako televize, tisk nebo rozhlas. Uţivatelé tak mají větší kontrolu  

a sami se rozhodují co si budou vybírat a jsou tak nezávislí. On-line marketing je interaktivní
1
 

a má schopnost delšího působení. Zároveň on-line marketingem můţeme více podporovat 

značku produktu pomocí bannerových
2
 reklam. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Interaktivní – nebo-li zpětná vazba 

2
 Banner – anglicky zn.  „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní prouţek, jde o druh reklamy pouţívaný          

na www stránkách 
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2.1.1 Digitální marketing 

 

Součástí marketingové komunikace je i digitální marketing, který vyuţívá digitální 

technologie pro komunikaci s příjemci informačních a reklamních sdělení, tzn. komunikaci 

mezi zákazníkem a produktem. 

S digitálním marketingem jsou propojeny on-line marketing a mobilní marketing, 

které se neustále vyvíjí, jelikoţ komunikační prostředky u tohoto marketingu zásadně mění 

způsoby komunikací, propagací a obchodování. 

Na rozdíl od tradičních médií je digitální marketing mnohem schopnější šířit 

informace rychleji a také rychleji navázat kontakt s příjemce se zpětnou reakcí.  

 

2.1.2 Příklad Digitálního marketingu 

 

Digitálního marketingu vyuţila před rokem česká společnost Vodafone, kdy spustila 

projekt „digitálních billboardů“ na velmi frekventovaných praţských ulicích a komunikacích. 

Projekt tří společností, mobilního operátora Vodafone, majitele plochy Outdoor Akzen  

a výrobce LED obrazovek Dactronic byl jednoduchým nápadem, kde výrobce dodal 

hardware, billboardová společnost určila místo a zadavatel reklamy si vše pronajal.  

Pronajímání digitálních billboardů je ţádané hlavně proto, ţe jde o velmi moderní  

a zároveň flexibilní médium, které upoutává pozornost lépe, neţ ostatní klasické plochy. 

Výzkumem společnost Vodafone zjistila, ţe lidé digitální billboardy vnímají mnohem 

intenzivněji neţ klasické billboardy.          [28] 
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Obr. 3 – Ditigální billboard 

 

Zdroj: [28] 

 

 

 

2.1.3 Mobilní marketing 

 

Mobilní marketing zahrnuje všechny nástroje vyuţívající mobilní komunikaci, jejím 

prostřednictvím oslovuje uţivatele či potencionální zákazníky. Hlavním nástrojem, s jehoţ 

pomocí se marketing realizuje, je mobilní telefon. Nabídka je prezentována formou SMS, 

MMS, notebooky, vyzváněcími tóny, reklamní SMS zprávy, WAP a jiné. 

 Podskupinou mobilního marketingu můţeme označit tzv. Proximity marketing, který 

vyuţívá technologie bluetooth
3
 v mobilních přístrojích. 

Snad se nenajde obyvatel, který by u nás nevlastnil alespoň jeden mobilní přístroj. Jak 

jsou na tom obyvatelé České republiky je uvedeno v grafu č. 3. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Bluetooth – je bezdrátová komunikační technologie, která slouţí k bezdrátovému propojení mezi dvěma a více 

elektronickými zařízeními, jakými jsou např. mobilní telefon, osobní počítač 
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 Graf č. 3 -      Muţi a ţeny vyuţívající mobilní telefon v roce 2008 

 

Zdroj: [31]  

Z výše uvedeného grafu č. 3 je patrné jak velké mnoţství obyvatelstva v České 

republice vyuţívá mobilní telefon. Nejvíce vyuţívaný mobilní telefon je ve věkové skupině 

25-34 let, a to v průměru 97,9%. Oproti tomu nejméně mobilní komunikaci vyuţívají lidé ve 

věkové skupině nad 65 let, a to v průměru 53,75 %. 

Mezi přednosti vyuţívání mobilního marketingu je zejména rychlá příprava  

a komunikace, nízké náklady na marketingovou kampaň a hlavně rychlost, jednoduchost a 

flexibilita. 

Mobilní marketing můţeme dnes specifikovat jako jednu z nejrychlejších 

marketingových metod, a to díky neustálému rozvoji mobilních telefonů na celém světě.  

 

2.1.4 Příklad mobilního marketingu 

 

Příkladem byla kampaň s rádiem Impuls, která proběhla na začátku roku 2011. 

Podstatou této kampaně bylo navýšit prodej v obchodním řetězci Albert. Principem bylo, ţe 

kaţdý kdo si nakoupil v prodejnách Albert zboţí a ponechal si účtenku, kterou musel 

předloţit po zastavení vozidlem rádia Impuls a zároveň musel mít na svém vozidle umístěnou 

samolepku pod názvem „Vyhraj s rádiem Impuls“, získal dvojnásobnou částku,  za kterou si 

nakoupil ve zmíněném obchodě.   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

16-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65+

97,4 98,7 97,2 95,8 88,6 62

98,4 97,9 97 96 86,9 45,5

věk

ženy

muži



25 
 

2.2  Event marketing 
 

„Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich 

plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat 

psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které 

podpoří image firmy a její produkty“.                               [19]     

Event marketing je jedním z dalších komunikačních nástrojů, kterým se snaţíme 

prohloubit vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální zákazníky pomocí 

nevšedních záţitků. Pomocí event marketingu motivujeme, ovlivňujeme obchodní partnery  

a upevňujeme jejich loajalitu.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe se event marketing neorientuje na větší počet osob, ale 

na omezenou skupinu zákazníků. Společnosti ve spolupráci s agenturami, které společenské 

akce organizují, se snaţí vyvolat nevšední záţitek pro své klienty, partnery, ale i své 

zaměstnance. Marketingové akce jsou vytvořeny přesně podle přání zákazníka, aby na 

nevšední záţitek dlouho a rád vzpomínal. Hlavním cílem event marketingových akcí je posílit 

dobrou image společnosti jak u zaměstnanců, tak i u obchodních partnerů či zákazníků. 

Do oblasti event marketingových aktivit patří např.: konference, semináře, firemní 

prezentace, společenské akce, slavnostní rauty a bankety, tiskové konference, módní 

přehlídky, slavnostní otevření poboček, vánoční večírky, obědy, večeře nebo firemní párty.  

 

2.2.1  Příklad event marketingu 

 

Společnost Virklis a.s. je jednou z mnoha společností, které zajišťují marketingové 

aktivity v podobě event marketingu. Mezi její hlavní činnosti patří rozvíjení vztahů, pořádání 

firemních akcí, zajišťování krizové komunikace, která je součástí návrhu mediální  

a komunikační strategie. 

 Na podzim roku 2003 společnost Virklis řídila komunikaci strojírensko-

metalurgického komplexu UNEX. Tato společnost s více neţ 1500 zaměstnanci se 

specializuje na výrobu, montáţ a modernizaci kolesových rypadel pro těţbu nerostných 
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surovin.  Při změně vlastníků společnosti a restrukturalizaci
4
 se společnost ocitla v nestabilní 

situaci. Hlavním cílem bylo mediálně prezentovat dosavadní úspěšné činnosti a výsledky 

společnosti a upevnit oboustranné vztahy se zástupci nové společnosti. Výsledkem byla 

prezentace v odborném tisku, kde byla společnost UNEX prezentována jako stabilní  

a spolehlivý partner. 

 

 

2.3 Guerilla marketing 
 

Cílem guerillového marketingu je upoutat pozornost a nevyvolávat dojem reklamní 

kampaně. Společnosti guerillový marketing vyuţívají, pokud chtějí být lepší neţ konkurence 

v přímém soutěţení.   

Význam slova guerilla
5
 pochází se španělštiny a poprvé ho pouţil pan J. C. Levinson 

ve své definici Guerilla marketingu: „Nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je 

dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“                                 [13] 

Další definicí, která vystihuje Guerilla marketing je od pana T. Patalase „Čas guerilla 

marketingu přichází tehdy, když už zákazník není ochoten reagovat na akce konvenčního 

marketingu, nebo se jimi cítí dokonce obtěžován“.                              [15] 

Guerillová komunikace je součástí komplexní marketingové koncepce stejného názvu  

– guerillového marketingu (častěji se pouţívá pojem guerilla marketing).     [17] 

Tato koncepce je určena zejména malým a středním podnikům, které nemají 

dostatečné mnoţství finančních prostředků k vyuţití tradičního marketingu. Guerillový 

marketing vyuţívá v omezené míře tradiční média a zaměřuje se spíše na ambientní
6
 média, 

které dokáţou velmi účinně vzbudit a přilákat pozornost nebo vytvořit rozruch, a to vše 

s nízkými náklady. 

 

                                                           
4
 Restrukturalizace – změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systémů 

5
 Guerilla – drobná či záškodnická válka 

6
 Ambientní – nestandardní, alternativní 
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Princip této koncepce spočívá v umisťování netradičních médiích jako např. místa 

s větším výskytem počtu lidi na frekventovaných místech, např.: nákupní centra, autobusové 

zastávky, veřejné hromadné prostředky, sloupy veřejného osvětlení, restaurace, bary nebo 

nákupní vozíky. 

V současnosti je guerillový marketing mnohem útočnější a agresivnější, aby 

poţadované výsledky byly  znatelné a co nejrychlejší. 

Nejosvědčenější způsob: 

 udeřit na nečekaném místě, 

 zaměřit se na přesně vytipované cíle, 

 ihned se stáhnout zpět.          [17] 

 

Metody guerillového marketingu v pojetí vyuţitelnosti jsou velmi odlišné a je 

zapotřebí vyhodnotit situaci před jejich nasazením. Mohou se vyuţít v návaznosti na jinou 

kampaň konkurence a upoutat tak pozornost na vlastní produkt sdělením nebo přeposíláním 

pomocí virového efektu.  

 

2.3.1 Legislativa a Guerilla marketing 

 

Některé metody Guerilla marketingu nejsou zcela legální. Vylepování plakátů na 

nedovolených plochách je nejen v českých městech evergreenem. Pro pořadatele kulturních 

akcí je často jediným moţným prostředkem pro větší propagaci chystaných kulturních 

událostí. V posledních letech se však setkáváme s vyuţíváním těchto ploch i při reklamních 

kampaních velkých společností nebo politických stran. Plakátování většinou provádí najatí 

externisté, kteří často nemívají se zadavatelem uzavřenou ţádnou smlouvu. Berou na sebe 

riziko, ţe budou chyceni při činu a potrestáni. Ačkoliv se postih můţe vyšplhat do desítek 

tisíc korun, zaplatit kampaň na placených plochách by bylo mnohonásobně nákladnější.    [23] 
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2.3.2 Příklady Guerilla marketingu 

 

Příklad 1 – Vlastní fiktivní příklad 

Na základě prostudované odborné literatury bych ráda nastínila vlastní fiktivní příklad,  

na kterém uvedu implementaci Guerilla marketingu. V příkladu se budu snaţit prosadit své 

produkty pomocí guerillového marketingu. Jsem podnikatelka, která vlastní firmu zabývající 

se prodejem a dodávkami dětských sestav na hřiště. Dětské sestavy se skládají ze skluzavek, 

trampolín, houpaček, dětských domečků, pískovišť, laviček a jiných dětských doplňků. 

Pro získání nových zákazníků si nejdříve zmapujeme a shromáţdíme informace  

o cílové skupině. Orientovali jsme se především na školky a školy, které měli jiţ zastaralé 

nebo dokonce ţádné shora uvedené produkty. Ovšem jsme se také zaměřili na lokalitu 

s novostavbami v oblasti obcí a městských částí, kde jsme zjistili větší počet mladých rodin 

s dětmi, které jsou právě naše cílová skupina.  Vybrali jsme si nejhonosnější dům a akce 

mohla být spuštěna. Vyjeli jsme do obcí a městských částí s vozidlem, které samozřejmě jiţ 

propagovalo mou společnost samolepícími obrázky našich dětských produktů a s příjemnou 

dětskou hudbou, která nejvíce přilákala právě cílovou skupinu, a to děti. Také jsme se 

zaměřili na čas, který v naší kampani hrál velmi důleţitou roli. Návštěvy jsme orientovali na 

námi jiţ zjištěný nejlépe vyhovující čas. Zákazníkům jsme nabízeli nejen své produkty, ale 

k podnícení ke koupi jsme zdarma nabízeli zákazníkům předměty. Tyto předměty se skládali 

z hraček a dětského setu v podobě dvou ţidliček a stolu v barvě dle výběru. Zákazníkům jsme 

předali vizitky a katalog propagující naše výrobky a upozornili na platnost akce. Tím jsme si 

zaručili, ţe se o této akci dozvědí rychle ostatní sousedi s dětmi. Zároveň jsme jiţ měli vybrán 

vhodně umístěný rodinný dům, který neměl dětské vybavení a nabídli jsme mu náš výrobek 

zcela zdarma. Jedinou podmínkou pro získání našeho výrobku zdarma byla propagace našich 

produktů svému okolí a známým (marţe % z prodeje). 

V případě školek a škol jsme pokračovali stejným způsobem uvedeným pro rodinné 

domky, ale s rozdílem času a nabízených předmětů zdarma. Zde jsme volili časově omezenou 

slevu na všechny naše výrobky. 
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Obr.  4 – Dětská sestava 

                                           

Zdroj: [25] 

 

Příklad 2 – Stáhni a vypal 

Microsoftu se podařilo vyuţít guerillové kampaně pod názvem „Stáhni a vypal“. 

Hlavím cílem kampaně byli počítačoví uţivatelé, kteří uměli velmi dobře pracovat  

s počítačem a patřili mezi hlavní šiřitele ilegálních kopií softwaru, jelikoţ nepovaţují investici 

do legálního počítačového vybavení za potřebnou. Microsoft přišel s nápadem nabídnout na 

oko moţnost downloadu programů „zdarma“. Tuto moţnost nabídli na internetových 

stránkách, mailem a outdoorovou reklamní kampaní v Praze, kterou provedli prostřednictvím 

samolepek v hromadných dopravních prostředcích jako inzerovanou nabídku, která vybízela 

k počítačovému pirátství. Původním záměrem byla snaha o přilákání více neţ 9 tis. 

návštěvníků a vysvětlení jim na webových stránkách „stáhni a vypal“, ţe stahování pirátských 

kopií počítačových programů není legální.  Návštěvnost stránek ve sledovaném období byla 

nad očekávání, jelikoţ přilákala více neţ 40 tis. návštěvníků. Guerilla marketing v tomto 

příkladě prokázal svou více neţ 100% účinnost, jelikoţ cíl reklamní kampaně byl překročen 

o 421%.  Stáhni a vypal získala ocenění EFFIE v kategorii „Výrobky dlouhodobé spotřeby“.  

Také značka  Mc-Cain Rising Crust Pizza v Kanadě vyuţila guerillového marketingu 

z důvodu úbytku klientů k jinému konkurentovi. Bylo nutné zvolit jiný způsob reklamy 

k upoutání nových a stávajících zákazníků, jelikoţ ani po snaze získat zákazníky přes 

televizní reklamy nezabrala. Hlavním cílem bylo zaměření na cílovou skupinu, a to teenagerů. 

Nápadem bylo opálení v pruzích obličeje teenagerů, kdyţ pozorovali, jak se peče jejich pizza 

za prosklenými dvířky trouby. 
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2.4 Viral  Marketing 
 

Virální marketing je také někdy označován pod pojem virový marketing. Zahrnuje 

marketingové aktivity, které vyuţívají cílové zákazníky k šíření reklamních informací. 

Důleţitou částí je správně podat sdělení, která pomocí malé skupiny uţivatelů zajistí, aby se 

zpráva šířila ve větším měřítku dál. K šíření zpráv vyuţívá zejména internet, elektronickou 

poštu, odkazy na WWW stránky nebo flashové animace.  

Virální marketing nevyuţívá pouze uvedené druhy médií pro šíření zpráv, ale také tam 

můţeme zařadit tzv. word-of-mouth. 

Word of mouth lze do češtiny nejlépe volně přeloţit jako „šuškanda“ či oficiálněji 

„osobní doporučení“ nebo „o čem se mluví“. V tomto typu reklamy je sdělení šířeno 

prostřednictvím mluvené či psané komunikace.        [21] 

Cílem virového marketingu je příznivě zapůsobit s pomocí kreativního řešení, které 

cílového zákazníka zaujme a ten předá informace dál. 

Předností a zároveň výhodou virového marketingu jsou nízké finanční náklady, rychlá 

realizace šíření zprávy a schopnost oslovit velké mnoţství lidí pomocí internetu, který dokáţe 

zasáhnout velkou skupinu lidí. Nevýhodou virového marketingu je slabá kontrola nad 

průběhem celé reklamní kampaně, jelikoţ nejsme schopni ovlivnit rozsah šíření. 

 

2.4.1  Příklad virového marketingu 

 

Příkladem jedné z prvních virálních kampaní byla komunikace internetového portálu 

Hotmail. Ten zaloţil freemailovou sluţbu, která byla propagována minireklamou v zápatí 

kaţdé z něj odeslané e-mailové zprávy („Get your free e-mail at Hotmail“).  

K rozšíření sluţby nebylo potřeba vyvíjet ţádné zvláštní úsilí, neboť denně se k ní na základě 

doporučení dalších osob přihlašovaly tisíce zájemců. Po dvou letech vyuţívalo sluţbu 

bezplatných elektronických adres a e-mailových schránek více neţ dvanáct milionů  

uţivatelů.                                                                                                                          [17]                                                                                                       
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Z českých firem realizovala jednu z nejúspěšnějších kampaní virálního marketingu 

značka Kofola, která nabídla před Vánocemi roku 2007 uţivatelům internetu moţnost zasílat 

interaktivní vánoční pohlednici s vtipným andělským přáním, které si uţivatel mohl sestavit 

podle svého vkusu. Celkem bylo odesláno více neţ 1,5 milionů těchto vánočních přání a 

internetové stránky značky Kofola navštívilo v té době přes milion unikátních uţivatelů 

internetu.                        [17]

         

2.5     Product placement 
 

Product placement je druh reklamy, který je nejčastěji spojován s placeným umístěním 

značky do programu nebo média, většinou do audiovizuálního
7
 díla za účelem komerční 

prezentace a posílení značky na trhu.  Mezi audiovizuální díla patří film, počítačové hry, 

DVD
8
, CD

9
 atd. 

Kaţdý z nás tento druh reklamy vnímá dnes a denně a ani si neuvědomuje, ţe se s ní 

setkává a automaticky zaznamená.  

Formami product placementu jsou:  

 tichý – prezentuje značku nebo produkty jen na okraji děje, 

 kreativní – produkt nebo značka je prezentována v určité akci např. hlavní hrdina filmu 

jede automobilem určité značky,  

 historický – forma produktu je přizpůsobena historickému ději, v němţ daný produkt 

nachází své uplatnění,  

 inovační – tuto formu vyuţívají především společnosti, které se zabývají výrobou 

elektroniky – vyuţívá je např. hlavní hrdina ve filmu.  

 

 

 

 

                                                           
7
 Audiovizuální – sluchový a zrakový, který souvisí se záznamem, uchováním zvuku a obrazu 

8
 DVD – digitální datový nosič 

9
 CD     – kompaktní disk 
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Atributem product placementu je reklamní efekt v dané cílové skupině při vyuţívání 

kontextu nebo známých osobností. Kvalitní product placement zasazuje výrobek do 

pozitivního kontextu a např. ukazuje, ţe jeho uţívání je běţnou součástí ţivota hrdiny filmu 

nebo počítačové hry.                                                                                                                [4] 

Product placement je označení pro reklamní aktivity, kdy se produkt zařadí do děje 

tak, aby bylo zřejmé a viditelné, o který výrobek nebo značku se jedná a v podstatě jsme touto  

reklamou zasaţeni ihned a jsme nuceni ji vnímat.  

Zákonná úprava product placementu vstoupila v Česku v platnost od 01.06.2010. 

Novela zákona o televizním vysílání poprvé připouští umístění produktu do pořadu za úplatu. 

Netýká se dětských nebo zpravodajských pořadů. Product placement je rovněţ zakázán  

u tabákových výrobků a léčivých přípravků. U nás product placement upravuje zákon  

o audiovizuálních sluţbách na vyţádání, jehoţ součástí je i novela zákona o televizním 

vysílání.                                                                                                                                  [21] 

 

2.5.1  Příklad  Product placement 

 

V České televizi je vysílán pořad s názvem „Stop“. Jde o vzdělávací pořad, který 

upozorňuje a informuje nejen řidiče, ale všechny účastníky silničního provozu na nejrůznější 

nástrahy a nebezpečí, který mi jsou v silničním provozu vystaveni. Pomocí natočených scén 

s praktickými ukázkami na danou silniční situaci se snaţí ukázat, jak se v dané situaci rychle 

a správně zachovat. Podstata vyuţití product placementu v tomto pořadu je pouţívání 

jednotlivých značek automobilu v kaţdém dílu. V tomto pořadu vyuţili  product placementu 

značky automobilů jako např.  Renault, Volskwagen, Mercedes Benz nebo Nissan. 
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2.6  Neuromarketing 
 

Neuromarketing je nový obor marketingu, který vyuţívá lékařskou technologii 

magnetické rezonance fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), která dokáţe měřit 

změny v některých oblastech mozku. Dále vyuţívá elektroencefalografii (EEG)
10

, která měří 

konkrétní činnost mozku či změny fyziologického stavu např. srdeční frekvence nebo 

dechové frekvence.  Na základě měření změn aktivity v určitých částech mozku můţeme tak 

zjistit, proč zákazník, tedy konečný spotřebitel provádí rozhodnutí a jaká část mozku 

ovlivňuje jeho rozhodnutí při výběru a koupi produktu. 

Jedná se o marketingový obor, který je teprve v začátcích svých budoucích úspěchů. 

Tento druh marketingu zkoumá oblast mozku spotřebitele, která určuje chování při výběru 

značky, při nákupu produktů nebo jak spotřebitel zaznamenává různé formy reklamních 

sdělení. 

 Na začátku výzkumného procesu vnímání značky většinou prodejci sledují výsledky 

prodeje a vnímání značky pro měření působení reklamy na spotřebitele a taktéţ stejný postup 

provádí na konci výzkumného procesu. Mezi těmito dvěma výzkumy se snaţí sledovat, co se 

odehrává v mysli spotřebitele produktu či sluţby. A právě neuromarketing je nástroj  

ke sledování a zkoumání přání spotřebitelů. Výsledky těchto zkoumání jsou 

z neuromarketingové analýzy, která skutečně změří reakci mozku na reklamní kampaň 

produktů určených spotřebitelům. 

 Na celém světě se jiţ mnoho společností obrátilo právě na neuromarketingový výzkum 

ve snaze získat výhodu v oblasti reklamy. V roce 2004 byl publikován článek o studii 

zaloţené na neuromarketingu. Tento článek popisoval práci od Reada Montague, který 

srovnával vnímání značek Pepsi a Coca-Coly. Podstatou bylo srovnání značky se znalostí 

nápoje a bez znalostí značky nápoje. Po ochutnání jedné či druhé značky se aktivuje pouze jen 

centrum chuti, ale při znalosti značky se zapojí mozkové centra, která jsou spojena s pocity 

uspokojení. 

 

                                                           
10

EEG – elektroencefalograf-přístroj, pomocí kterého se sleduje činnost mozku 
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Při pití Pepsi byla  aktivní oblast mozku spojená s pocity odměn, chutí - a to i kdyţ 

zkoumané osoby znaly značku nápoje. Oproti tomu u Coca-Coly byla zaznamenána činnost v 

přední části čelního laloku, oblasti spojené s vědomými preferencemi, city nebo osobou 

samotnou pouze v případě, kdy konzumenti znali značku nápoje. Read Montague to 

komentoval příznačně: „Pepsi vyhrává mnoho chuťových testů, ale Coca-Cola se prodává 

lépe, protoţe lidé jsou podvědomě ovlivněni její image - full of life.       [13] 

Společnost Mindlab, joint-venture automobilky Daimler Benz zase pátrala po 

příčinách špatného odbytu aut typu  MPV (multi-purpose vehicle)
11

 a hatchbacků
12

  

oproti prodeji jejich sportovních aut. Zjistili, ţe sportovní auta jsou spojené  

s mozkovými centry,  které se aktivují např. při pouţití drog, čokolády nebo při sexu.  

 

Obr. 5 -  Neuromarketing v podvědomí muţů       Obr. 6 - Neuromarketing v podvědomí ţen 

           

 Zdroj: [27]      Zdroj: [29] 

 

Pomocí scannerů lze zkoumat, jak testované osoby reagují na reklamu. Jak na ně silně 

působí např. reklama na pivo, auta, sport, oblečení aj. Reakce se samozřejmě liší podle 

pohlaví, jelikoţ ţeny ve většině případů reagují na reklamy ovlivňující muţe opačným 

způsobem. Jejich intenzivnější reakce na reklamu je většinou zaměřena na oblečení, 

kosmetické přípravky nebo spoty na dosaţení štíhlejší postavy. 

                                                           
11

 MPV - Označení pro víceúčelové vozidlo 
12

 Hatchback – je typ automobilové karoserie 
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 V současnosti je neuromarketing pouze na začátku, ale jiţ dnes díky tomuto 

začínajícímu oboru jsou známy poznatky o chování a reakcí spotřebitelů. Vnímání 

spotřebitelů je především zaloţeno na jejich momentální potřebě, tzn. kdyţ je člověk hladový, 

tak mnohem intenzivněji vnímá reklamy propagující jídlo a v případě pocitu sytosti je 

přehlíţí. 

Nejen ve světě je jiţ znám pojem neuromarketing, ale i v České republice se začíná 

tento pojem stále více dostávat do podvědomí lidí. 

Veřejnost se s tímto pojmem mohla setkat v pořadu České televize „Den D“. V tomto 

pořadu investoři nabízejí své peníze na podporu nových nápadů a inovačních produktů. 

Zájemci o investici prezentují své nápady, produkty nebo sluţby. Pro realizaci svých přání 

bohuţel nemají dostatečné mnoţství financí a čekají od přítomných investorů nabídku 

peněţních prostředků  za určitý podíl na zisku. 

Jedním ze zájemců o investici, který v tomto pořadu prezentoval svůj nápad, byl  

podnikatel Tomáš Zdechovský, který potřeboval finanční prostředky na vybudování největší 

neuromarketingové  laboratoře ve střední Evropě. Pan Zdechovský je jednatelem 

Komunikační a Public relations agentury Commservis.com v Hradci Králové, která vznikla 

v roce 2004. Podstata  neuromarketingové laboratoře je ve snímání biosenzorických projevů 

konkrétní osoby a tyto projevy se pak promítají v podobě grafů. Z těchto grafů se dokáţe 

přesně odhadnout to co si testovaná osoba v dané chvíli myslí nebo co si myslí o konkrétní 

věci.  

 

Obr. 7   -  Logo společnosti 

 

Zdroj: [30] 
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Asi kaţdý člověk by se chtěl o sobě vţdy něco více dozvědět, jak na něj např. působí 

zátěţové situace a také zaměstnavatelé by určitě zajímalo, jak jsou jeho podřízení ve 

vedoucích funkcích spolehliví, odolní či schopní. 

Neuromarketingová laboratoř by měla těmto lidem zajistit rozvoj myšlení, paměti, 

zvýšení koncentrace a myšlení, odbourání stresu a testování pomocí testů inteligence. Tato 

laboratoř je vybavena švédských přístrojem zvaným MindBall, který prostřednictvím hry 

dokáţe trénovat mozek zábavným způsobem. Zajišťuje rozvoj schopnosti soustředit se a také 

si odpočinout. Tento přístroj, který právě pracuje na jiţ zmiňovaném principu EEG, pomáhá 

odstraňovat stres, dokáţe rozvíjet kreativní myšlení a umoţňuje zlepšování procesu učení. 

Princip tohoto přístroje spočívá v tom, ţe u speciálního stolku s míčkem jsou připojeni dva 

hráči, kteří  mají na hlavě čelenky s biosensory. Tyto senzory monitorují a vyhodnocují 

činnost mozku. Získané informace pak vyhodnocují pohyb míčku na stole, podle aktivity 

hráčů, kterou dokáţou vyvinout. Cílem je přesunout míček na stranu protihráče. 

 Mindball můţe být vyuţit jak pro firemní večírky, tak i pro konference a v neposlední 

řadě je určen pro individuální tréninky. 

 

Obr. 8 – MindBall       

                    

Zdroj: [30] 
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Pan Zdechovský svým záměrem zaujal jednoho z investorů, který mu nabídl investici 

ve výši 2 mil. korun za provizi 15% a vzájemnou spolupráci, jelikoţ i on sám se o tuto oblast 

neuromarketingu zabývá. A projekt neuromarketingové laboratoře mohl začít. 

Zmíněná prezentace byla vysílána v pořadu České televize sice v březnu 2011, ale 

aktuální byla cca před půl rokem. Na začátku dubna 2011 se pořad vracel k nejúspěšnějším 

nápadům, které za dobu od vysílání měly úspěch v provozování svého záměru. 

Nápad pana Zdechovského byl jeden z nich. Projekt neuromarketingové laboratoře 

dostal název Brein2Win a začala se realizovat akce. Nejprve si stanovili dvě cílové skupiny. 

První skupina byla zaměřena na klientelu firemních zákazníků, kteří byli ochotni testovat, 

zkoušet a rozvíjet své zaměstnance. Ve druhé skupině se zaměřili na zákazníky, kteří patřili 

mezi první návštěvníky fitcentra na mozek. Z vědeckých výzkumů vyplývá, ţe mozek má 

schopnost plasticity a dá se tak více vytrénovat. A to byla právě základní myšlenka projektu, 

udělat s mozkem více neţ na co je nastaven.  

Důkazem, ţe je o novou metodu obrovský zájem je pořádání a rozšiřování seminářů  

o moţnostech trénování mozků. 

 Pro odborníky ze světa reklam, médií či marketingu je tento nový marketingový obor 

velmi důleţitý, ale je zde zatím mnoho neprozkoumaného a jistě bude nějakou dobu trvat neţ 

se neuromarketing dostane do podvědomí všech, kteří jsou dosud k této metodě skeptičtí  

a zatím jí příliš nedůvěřují. 
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3     Formy komunikace v průmyslovém odvětví 
 

Dalším dílčím cílem bakalářské práce bylo popsat, jaké marketingové komunikační 

nástroje pouţívá průmyslová sféra. Důvod je jistě ten, ţe se nacházíme v Moravskoslezském 

kraji, kde převládá trţní potenciál této oblasti. 

Dovolím si říci, ţe veškeré průmyslové odvětví pouţívá nástroje marketingové 

komunikace, která zaručuje společnosti konkurenceschopnost, zároveň moţnost získání 

většího počtu zákazníků, stabilitu, udrţení na trhu a v neposlední řadě zviditelnění 

společnosti. Podniky v průmyslovém odvětví vyuţívají více digitální marketing, který má 

schopnost šířit informace velmi rychle. Jde o komunikaci, která je nákladná, ale efektivní a ve 

větší míře je vyuţívána velkými podniky.  

Guerilla marketing z mého pohledu mohou vyuţívat více střední a malé firmy, které 

začínají v oblasti menšího počtu produktů, např. v oblasti zámkových dlaţeb, plotů, stavební 

práce aj.  Podobně jak jsem uvedla ve svém fiktivním příkladu v kapitole 2 bakalářské práce. 

Event marketing je průmyslovými podniky také vyuţíván. Pomocí této metody si 

upevňují image společnosti na trhu, realizované přes firemní večírky nebo společenské akce. 

Virový marketing je vyuţíván jak v  průmyslovém odvětví, tak rovněţ ve všech jiných 

odvětvích. Tento druh marketingu je vyuţíván i menšími a středními podniky. Patří mezi 

nejrychlejší moţnosti šíření informací za niţší finanční náklady, na rozdíl od digitálního 

marketingu. 

Product placement dle mého názoru a také prostudované literatury není nějak zvlášť 

průmyslovými podniky vyuţíván, z důvodu moţností vyuţití efektivnějších metod. Moţná by   

product placement mohli vyuţít velké průmyslové podniky  ve filmech či seriálech z prostředí 

ţivota lidí na Ostravsku a Karvinsku. 

Pro menší společnosti bych doporučila vyuţívat internetový marketing, jelikoţ není 

zapotřebí vysokých finančních nákladů. Také mohou vyuţívat více propagační materiály, jako 

např. letáky, plakáty, broţury, inzerce v novinách aj. Mobilní marketing je vyuţíván spíše  

v oblasti sluţeb nebo cestovního ruchu. Ale i zde jsou vyuţívány v menším měřítku, jelikoţ 

jde o velice osobní záleţitosti v podobě SMS a MMS zpráv. 
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Závěr 
 

 Komunikace vţdy byla a i v budoucnu bude patřit mezi důleţité faktory, ovlivňující 

konkurenční prostředí. Z důvodu stále globálnějšího trhu dochází k nutnosti poskytovat 

novodobější metody v marketingové komunikaci, které se začínají čím dál více prosazovat 

i na našem trhu. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat novodobé metody 

v marketingové komunikaci, které vznikají jako důsledek přesycenosti trhu klasickými 

formami komunikace a také vývojem společnosti vlivem nových technologií. Pokud má být 

marketingová komunikace úspěšná, měla by splňovat především předpoklady, mezi které 

patří volba správného produktu. Musíme u spotřebitele probudit zájem o produkt, posílit tento 

zájem a nakonec nabídnout vhodné řešení. Spotřebitel musí být přesvědčen o výjimečnosti 

daného výrobku. Dalším důleţitým předpokladem je splnit volbu správné cílové skupiny  

a efektivní způsob komunikace, jelikoţ spotřebitelé jsou zahlceni informacemi a nemají chuť 

ani moţnosti je všechny obsáhnout a zpracovat. Sdělení by proto mělo být stručné, rychlé, 

jasné a výstiţné.  

V prvních dvou kapitolách byly blíţe vysvětleny pojmy spojené s marketingovou 

komunikací. Ve druhé kapitole byly popsány jednotlivé novodobé metody v marketingové 

komunikaci a ke kaţdému trendu uveden praktický příklad. 

 Mou snahou pomocí této bakalářské práce je nabídnout v budoucnu nejen studentům, 

ale i ostatním zájemcům o marketingovou komunikaci, přehled o novodobějších metodách 

komunikace a jejich nových poznatcích. Zejména přiblíţit všem, kteří mají o tuto oblast 

zájem, více novější trend, a to Neuromarketing. Jelikoţ je to oblast neprozkoumána a můţe 

v budoucnu poskytnout mnohem více neţ tradiční metody komunikace se spotřebiteli.  
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V bakalářské práci je zmiňováno, ţe cest jak zákazníkovi předat klíčovou informaci je 

skutečně mnoho. Podstatou proč se máme vlastně marketingovou komunikaci zabývat  

a věnovat ji neustálou pozornost  je, ţe správná volba marketingové komunikace přinese 

úspěch v podobě dostatečného mnoţství zákazníků, bez kterých by úspěch a zisk nebyl 

moţný. 
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