
 



 



 
 

 

 

 



 



Abstrakt 

 

 Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou integrace a komunikace 

firem s vyuţitím pomocníků v podobě marketingové komunikace a integrované marketingové 

komunikace. Práce seznamuje se základními pojmy, které jsou pro tuto oblast klíčové. 

Popisuje kroky, které vedou k zlepšení vnitřní či vnější komunikace firmy. Navrhuje spojení 

komunikace v celek a dosáhnout tak plně fungující, efektivní integrované komunikace s co 

nejmenšími náklady. V jednotlivých kapitolách je rozkrývána podstata integrované 

komunikace její cíle, jak obecné tak podnikové a přínosy, které IMC přináší. Dále tato 

bakalářská práce poukazuje na integrovanou komunikaci jako na nový trend v marketingu či 

marketingové komunikaci a zmiňuje její výhody a nevýhody. Srovnává tak klasickou 

komunikaci s komunikací integrovanou. V neposlední řadě umoţňuje teoretické ověření, zda 

váš program integrované marketingové komunikace funguje správně a je integrovaný. 
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Abstract 

 

 The aim of this bachelor thesis is to introduce the issue of integration and 

communication between companies using helpers in the form of marketing communications 

and integrated marketing communications. This work introduces the basic concepts that are 

most important in this area. It describes steps to improve internal and external communication 

of the company. Proposed steps in the communication link unit to achieve a fully functioning, 

effective integrated communication with the lowest possible cost. 

Individual chapters revealing the essence of integrated communication objectives, both 

general and business and the benefits that IMC brings. This work further highlights the 

integrated communications as a new trend in marketing and marketing communications, and 

mentions the advantages and disadvantages. It compares the classic communication with 

integrated communications. Finally enables theoretical verification that your program of 

integrated marketing communication works well and is integrated. 
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V komunikaci je k zamyšlení i to, že máme jen jedny ústa, 

ale dvě uši. 

Máme tedy dvakrát více poslouchat, než mluvit? 

Nebo je poslouchání dvakrát těžší než mluvení? 

 

                                                               Kateřina Krusberská 
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Úvod 

 

 Komunikace je, byla a bude nedílnou součástí našich ţivotů. Mění se pouze její 

způsob. Od dopisních papírů, osobních setkání a výjimečných telefonátů přecházíme stále 

více k počítačové klávesnici, virtuální komunikaci a mobilním telefonům, které umoţňují být 

neustále na dosah.  

 Komunikace není totiţ pouze přirozenou lidskou potřebou, která umoţňuje 

transformaci a přenos myšlenek v podobě sdělení. Do jisté míry povaţujeme komunikaci za 

umění či měřítko lidského pokroku a úrovně společnosti. Prostřednictvím komunikace 

dochází k předávání informací, ţivotních zkušeností, ale i desinformací a kaţdodenních 

poznatků.              [11]  

  S tajemstvím úspěšné komunikace souvisí jeden velký dluh, který my všichni vůči 

sobě i vůči komunikaci máme a který narůstá stejně nebezpečně jako schodek státního 

rozpočtu. Ten dluh je vlastně tak nápadný, ţe je aţ těţké si jej nevšimnout. Původní význam 

slova komunikace totiţ není tok informací odněkud někam (jak je to dnes zpravidla chápáno), 

ale společné sdílení.             [11] 

  Všichni rozumíme slovům jako komunita. Obsahují klíč k pochopení komunikace. 

Latinské slovo Communicare znamená společně něco sdílet, nikoliv někomu něco vnucovat. 

Je moţné, ţe toto jemné pozapomenutí způsobuje mnohé naše potíţe v komunikaci. 

 Problémem totiž není to, co neříkáme, ale to co neslyšíme. A proto našim cílem 

v konkurenčním světě je zaujmout společnost tokem informací, produkty či sluţbami, tak aby 

se naučila poslouchat a sdílet.  

 

 Nedokáţi posoudit, zda tento všestranný vývoj v komunikaci a její celkové zrychlení 

přináší vţdy jen ovoce, ani jak toto ovoce chutná. Sama pociťuji nedostatek osobního 

kontaktu a naopak přebytek komunikace elektronické. Proto, povaţuji osobní komunikací za 

nenahraditelnou.  

 Dobrým příkladem je internetové video, které vyobrazuje mladíka, jeţ vyměnil realitu 

a skutečné přátelé za myš, klávesnici a řádky textu na obrazovce. Tento mladík se neskromně 

chlubí svým počtem přátel na svém profilu. Je skutečně obdivuhodné, jak takto mladý chlapec 

disponuje s tisícovým počtem lidí povaţující za své přátele. Toto označení a tento stav mu 

vydrţí pozoruhodně dlouho, ovšem pak přichází období, kdy pocítí přirozenou lidskou 

potřebu komunikovat osobně. Zde nastává zlomový okamţik.  
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 Z jeho tisíce přátel nemá zájem ani jeden, strávit s tímto chlapcem čas jiným 

způsobem, neţli přes elektronickou podobu. Chlapci dochází, o co ţivotem ve virtuálním 

světě přišel. Proto je důleţité jít s pokroky neustále se učit a vyvíjet, ale také nezapomínat na 

lidskost a přirozené potřeby.  

 

 Při představě, s jak širokou škálou komunikačních nástrojů pracují dnešní organizace, 

jaké mají moţnosti komunikace a spolupráce, se pozastavuji nad otázkou, jak fungovali firmy 

v období, kdy do nich nezasahovali informační technologie a práce a komunikace závisela na 

pracovnících, tuţce a papírů. Museli fungovat stejně, jako fungují firmy dnes, ale za to dnes je 

dosaţení výsledku daleko rychlejší. Coţ znamená jistou úsporu času, tím i nákladu, protoţe 

čas je v dnešním moderním světě drahým artiklem.  

 A právě proto je i mimo jiné, cílem této práce naznačit jak firmy mohou šetřit 

drahocenný čas, a také náklady a zvětšit si tak podíl na trhu. To vše pomocí integrace 

 a integrované komunikace. Dalším cílem je nastínit problematiku komunikace a integrace 

firmy tak, aby dosáhla porozumění ze strany mé tak i ze strany čtenáře.  
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1. Marketing a marketingový mix 

 

1.1 Marketing  

 Formulací či pohledů na marketing je celá řada ovšem pozastavíme-li se nad nimi, 

obsahují stejnou myšlenku. A to uspokojování poţadavků a dosahování cílů, jak organizace, 

tak i zákazníků. Pro příklad jsou uvedeny následující tři definice: 

 

a) Patrick De Pelsmacker, Magiie Geuens, Joeri Van den Bergh definují marketing 

takto: 

 Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové polity, podpory  

a distribuce idejí, zboţí a sluţeb s cílem vytvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle 

jednotlivců i organizací.              [3] 

 

b) Philip Kotler definuje marketing následovně: 

 Marketing vnímáme jako společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím 

uskutečňují jednotlivci i skupiny své přání v procesu výroby a směny výrobků, či jiných 

hodnot.                [8] 

 

c) doc. Ing. Václav Nétek, Csc. definuje marketing následovně: 

 Marketing jako FILOSOFIE podnikání z hlediska chování průmyslových firem se 

jedná především o schopnosti, způsobilosti, znalosti, jako KNOW-HOW , orientované na růst 

trţního podílu a zesílení trţní pozice. 

Marketing jako PROCESNÍ FUNKCE řízení změn z hlediska chování průmyslových 

firem se jedná především o náklady, spojené s budováním konkurenčních výhod a obranných 

mechanismů, orientovaných na ochranu a růst efektivnosti výroby a distribuce.     [10] 

 

 Stanovení marketingových cílů, cílových segmentů a umístění na trhu, jichţ má být 

dosaţeno, i marketingových nástrojů je podřízeno výše cílům firmy. 

 Marketér (obchodník, manaţer značky, pracovník marketingového výzkumu ve firmě 

apod.) má k dispozici řadu nástrojů k stanovení marketingových cílů, cílových segmentů  

a umístnění na trhu. Marketingový mix je jedním z nich a tradičně se dělí do čtyř kategorií, 

tzv. 4P marketingového mixu.            [3] 
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1.2 Marketingový mix a jeho nástroje  

 Otcem myšlenky marketingového mixu je Neil H. Borden. Ten vycházel z analogie  

s koláčem v prášku (cake mix) a tvrdil, ţe výchozí prášek je vhodným základem pro upečení 

dobrého koláče. Je moţné ho do jisté míry upravovat (sladit, ochucovat…), ale není dobré to 

přehnat (např. přesladit).            [12] 

 

 Na Niela Bordena navázal E. Jerome McCarthy, který koncipoval mix tak, jak ho 

známe dnes. Podle něj se marketingový mix podniku (resp. produktu) skládá ze čtyř sloţek 

tzv. 4P:              [12] 

 

 Product (produkt) – produkt a jeho vlastnosti z hlediska zákazníka jako je kvalita, 

 spolehlivost, značka, design, záruka,  servis a další sluţby, apod. 

 Price (cena) – cena produktu a celková cenová politika podniku. 

 Place (distribuční cesty) – způsob (y) distribuce produktu od jeho výrobce ke konečnému 

 zákazníkovi. 

 Promotion (propagace) – způsob (y) propagace produktu. 

 

Jednotlivé sloţky marketingového mixu se také označují: 

 Produktový mix. 

 Kontraktační mix. 

 Distribuční mix. 

 Komunikační mix.  

Marketingový mix (4P) chápeme jako souhrn vnitřních činitelů podniku (soubor 

nástrojů), které umoţňují ovlivňovat chování spotřebitele.        [12] 

 

 

 

 

 

 

http://managementmania.com/index.php/vyroba-produkcni-proces/45-ostatni/81-produkty
http://managementmania.com/index.php/kvalita
http://managementmania.com/index.php/sluzby/43-ostatni/53-sluzby
http://managementmania.com/index.php/component/content/article/40-ostatni/378-propagace
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1.3 Marketingová komunikace 

 Marketingová komunikace je obecným označením všech sloţek komerční  

i nekomerční komunikace, jejichţ cílem je podpora marketingové strategie firmy. Je to řízený 

proces, jehoţ hlavním úkolem je informovat, přesvědčovat nebo ovlivňovat různé cílové 

skupiny a vést s nimi dialog.               [7] 

 

Marketingová komunikace umožňuje: 

 Vštípit značku do mysli spotřebitelů. 

 Dotvářet image značky.  

 Zvyšování hodnot značky. 

 Vznik hlasu značky. 

 

 Zákazníci (a další relevantní skupiny veřejnosti) nerozlišují mezi jednotlivými 

marketingovými nástroji firmy (reklamou, podporou prodeje, obalem, cenou) pouţívanými 

pro přenos zprávy.  

Nýbrţ sledují a ukládají do paměti různé informace, které jsou spojeny s určitou 

značkou, produktem nebo firmou, a nerozlišují, jakým způsobem a jakými nástroji se k nim 

informace dostaly. Kaţdý kontakt s firmou, značkou, kaţdá zpráva o nich formují představu, 

obraz, který si spotřebitelé o firmě vytvářejí.  

Pro podnik z toho vyplývá, ţe všechny informace sdělované navenek musí obsahovat 

shodné, konzistentní sdělení. V opačném případě by spotřebitelé „nevěděli, na čem jsou“, byli 

by zmateni. Tak například můţe dojít k nesouladu, pokud by se zákazníci v diskontní 

prodejně, kde očekávají zboţí niţší cenové úrovně odpovídající kvality, setkali s luxusní 

značkou za vysokou cenu.              [7]  

 

Cíle marketingové komunikace 

 Marketingová komunikace by se neměla soustředit na řešení krátkodobých cílů, jako 

jsou okamţité zvýšení povědomí o značce, změna spotřebitelských preferencí apod. Smyslem 

marketingové komunikaci by mělo být „řízení dlouhodobých vztahů se zákazníky během 

předprodejního, prodejního a spotřebního stadia včetně období po spotřebě viz tabulka 1,  

která je uvedena níţe.            [12] 
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Zdroj: vlastní zpracování s použitím literatury [12]. 

 

1.4 Komunikační proces 

 Marketingová komunikace probíhá předáváním zpráv prostřednictvím média cílovému 

příjemci. Sdělení (zpráva) je vysílána od zdroje (firmy) k příjemci (spotřebitelům nebo jiné 

cílové skupině).               [7] 

Pro její přenos se používá různých nástrojů (druhů medií) jako jsou hromadné 

sdělovací prostředky: televize, rozhlas, noviny, časopisy, a další nástroje P-O-P reklamy.  

Aby sdělení mohlo být předáno, je třeba je „zakódovat“: pro tyto účely se hojně 

vyuţívá symbolického vyjádření. Na straně příjemce (zákazníka apod.) dochází k dekódování 

zprávy a reakci na ni. Zpětná vazba v komunikačním procesu má zdroji (firmě) zajistit 

představu o reakcích cílové skupiny na zprávu.  

Zpráva nemusí být příjemcem správně pochopena, během jejího kódování, dekódovaní 

i během celého komunikačního přenosu dochází ke komunikačním šumům, které mohou 

zkreslit sdělení.               [7] 

 

Jaké by mělo sdělení být: 

 Musí upoutat pozornost. 

 Musí být srozumitelné. 

 Musí odpovídat potřebám a přáním příjemce a přinášet vhodnou moţnost jejich 

uspokojení. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 Obecné cíle marketingové komunikace 

Obecné cíle marketingové komunikace 

Poskytovaní informací (o výrobku, firmě…) Zvýšení poptávky 

Přesvědčení zákazníků o přijetí produktu Upevňování trvalých vztahů  

Odlišení výrobku od konkurence Zvýraznění uţitku a hodnoty výrobku 

Zvýraznění vlastnosti produktů Stabilizovat obrat 
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Smyslem komunikačního přenosu je informování cílové skupiny, překonání 

komunikačního spektra ze stavu nevědomosti příjemce do stavu akce:         [7] 

 

NNeevvěěddoommoosstt      →→              ZZnnáámmoosstt    →→                    PPoorroozzuumměěnníí    →→              PPřřeessvvěěddččeenníí  →→          AAkkccee  

 

1.5 Komunikační mix 

 Marketingová komunikace bývá velmi často vnímána jako čtvrté P marketingového 

mixu, toto označení není však zcela přesné. Takto je vhodné označovat komunikační nástroje, 

které firma cíleně vyuţívá ke komunikaci s okolím, speciální nástroje pro komunikaci: 

komunikační mix. 

 Podobně jako u marketingového mixu i zde platí, ţe pro jejich efektivní fungování je 

třeba je vzájemně sladit – harmonizovat. Teprve potom mohou být funkční a účinně podpořit 

ostatní marketingové nástroje (produkt, cenu a distribuční cestu).         [7] 

 Úkolem komunikačního mixu je prostřednictvím kombinace svých nástrojů 

informovat, přesvědčovat a ovlivňovat potencionální spotřebitele ke koupi.       [7] 

 

Komunikační mix se skládá z pěti hlavních disciplín: 

 Reklama - tiskové či vysílané reklamy, balení, broţury, tiskoviny, billboardy, poutače, 

symboly, loga, aj. 

 Direct marketing - katalogy, zasílaní pošty, telemarketing, teleshopping, faxy,  

 e-maily, aj. 

 Podpora prodeje - soutěţe hry, sázky loterie, prémie, dárky, ukázky. 

 Public relations - balíčky pro novináře, projevy, výroční zprávy, publikace,  charitativní 

dary, aj. 

 Osobní prodej - prodejní prezentace, prodejní schůzky, stimulující programy, vzorky, 

 obchodní výstavy a veletrhy, aj. 
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 Při rozhodování, které komunikační nástroje využít a v jakém rozsahu, jak je 

kombinovat a který z nich považovat za „vůdčí“, je důležité zvážit některé okolnosti:[12] 

 

   Jaké jsou cíle firmy. 

   Jaká je firemní strategie, marketingová strategie a komunikační strategie. 

   Jací jsou potencionální zákazníci a jaké mají mediální a nákupní zvyklosti. 

   Jaké komunikační nástroje pouţívá konkurence. 

   Jaké finanční prostředky má firma k dispozici.   

1.6 Shrnutí kapitoly 

Marketing je tedy proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či sluţeb, jehoţ cílem je 

udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu. 

U stávajících produktů a sluţeb je cílem zvýšit jejich prodejnost, či udělat takové inovace, 

které umoţní zvýšit prodejnost.  

Marketing má řadu nástrojů k dosahování těchto cílů např. marketingový mix, a pokud 

jsou jednotlivé nástroje marketingového mixu (produkt, price, place, promotion) potaţmo 

komunikačního mixu (reklama, direkt marketing, podpora prodeje, public relations, osobní 

prodej) vzájemně propojené a doplňují se, v mysli zákazníka dochází k integraci sdělení a 

vytvoření jednotného a uceleného obrazu o organizaci (firmě). Zde vzniká také integrovaná 

marketingová komunikace, která je náplní další kapitoly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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2. Integrovaná komunikace 

 

Integrace různých nástrojů komunikačního mixu je jedním z hlavních principů 

solidní „zdravé”marketingové strategie, což platí i pro jednotlivé nástroje tohoto mixu. 

Integrovanou komunikaci realizují dobří marketingoví komunikátoři jiţ po desetiletí. Pak se 

ptáme, proč se v nedávné době dostala koncepce integrované marketingové komunikace 

(IMC) do pozice nového trendu, resp. slova, které zvoní v marketingové komunikaci. Je IMC 

skutečně něco zcela nového? Nebo je to starý nápad, který však byl uplatňován zřídka, anebo 

vůbec ne? Jinak řečeno, je to něco, s čím všichni souhlasili a mělo to být jiţ dávno 

realizováno, ale z různých důvodů se tak nestalo? Nebo je to něco více neţ tradiční marketing 

a reklama oděné do nové terminologie? 

 Ať je tomu jakkoli, integrace různých nástrojů komunikačního mixu je velmi účinná  

a nezbytná, a to díky mnoha významným trendům v soudobém marketingu. Součastně však 

bariéry, které brání změnám a tedy i úspěšné implementaci IMC, zůstávají stále velmi silné. 

To také můţe být vysvětlením, proč koncepce IMC, tak evidentně homogenní a efektivní, 

nebyla uplatněna jiţ dávno. 

 Integrovaná komunikace má řadu praktických a organizačních důsledků, jeţ ovlivňují 

způsob, jakým ti, kteří provádějí komunikaci, organizují a strukturují svou činnost  

a spolupracují s konzultanty v oblasti komunikace, např. z oblasti public relations a reklamy. 

Tyto důsledky mají rovněţ vliv na způsob, jakým pracují i tito konzultanti.       [3] 

 

 

Definicí, které charakterizují pojem integrovaná komunikace, je celá řada pro tuto 

práci, byly vybrány tyto čtyři: 

 

a) Integrovanou komunikací rozumíme sladěné, vzájemně provázané uplatňování 

vhodných nástrojů komunikačního mixu s přesahem do marketingových aktivit od pozicování 

produktu, přes design a korporátní identitu, reklamu, přímý marketing, elektronickou  

a mobilní komunikaci, podporu prodeje, Public Relations aţ po chování firmy jako takové. [5] 

 

b) Integrovaná komunikace je zaloţena na vyuţití většího mnoţství komunikačních 

nástrojů a probíhá ve více fázích. Zajistí se tak větší efektivnost komunikační kampaně, dojde 

k oslovení většího mnoţství potenciálních zákazníků i k opakování sdělení (různou formou) 

jednoho příjemce.               [7] 
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c) Integrovaná komunikace je ucelený proces zahrnující analýzu, plánování, 

implementaci a kontrolu veškeré osobní a neosobní komunikace, médií, sdělení a nástrojů 

podpory prodeje, které jsou zaměřeny na vybranou cílovou skupinu zákazníků.       [3] 

 

d) Integrovaná komunikace je proces, který je jednotně plánován a organizován tak, aby 

jednotlivým cílovým skupinám bylo dodáváno jasné srozumitelné, konzistentní a působivé 

sdělení.                [6] 

 

Tyto a jiné definice mají však společné komunikační nástroje, které na sobě byly tradičně 

vzájemně nezávislé, jsou nyní kombinovány tak, aby bylo dosaţeno synergického efektu  

a komunikace se stala homogenní.  

 

2.1 Historický počátek integrované komunikace 

 Po druhé světové válce došlo k všeobecnému uznání významu komunikace pro 

fungování rozsáhlých systémů. Tradují se nesčetné důkazy o jejím významu v extrémních 

podmínkách vojenských operací. Také tehdy nový kybernetický pohled na komunikaci přispěl 

velkou měrou k rozvoji informační a výpočetní elektrotechniky. Dnes hovoříme právem o éře 

informačních a komunikačních technologií. Jiţ na konci 40. let dvacátého století se 

v americké literatuře objevila dvě dodnes často přejímaná a citovaná kybernetická vymezení 

komunikace.               [4] 

Nejprve v roce 1948 popsal H. D. Lasswell komunikaci jako, proces který si můžeme pro 

názornost zobrazit následujícím schématem: 

 

 

Obrázek 1 Lasswellovo komunikační schéma 

 Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno literaturou[4]. 
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Poté ze Shannonovy a Weaverovy matematické teorie komunikace z roku 1949 vychází  

v současnosti nejrozšířenější model procesu komunikace, který se opírá o vazby mezi 

komunikátorem, kódováním, sdělením, kanálem, komunikantem, zpětnou vazbou  

a šumem, jak je znázorněno na obrázku 2.               [4] 

 

 

Obrázek 2 Komunikační proces 

Zdroj: vlastní zpracování s použitím literatury [8].  

 

2.2 Klasická versus integrovaná komunikace 

Integrovaná komunikace je mnohem více persolizována, zaměřena na zákazníka,  

na vztahy a interakci s ním. Není to pouze změna jeho podvědomí a postojů, ale také přímé 

ovlivňování jeho chování. Integrace není synonymem pro marketing vztahů, řízení 

spokojenosti zákazníka či interaktivní komunikaci.  

Tyto procesy mohou být uplatňovány v rámci klasické komunikační strategie. Součastně 

však je integrovaná komunikace prostředkem k efektivnějšímu dosaţení klíčových cílů 

moderního marketingu.              [3] 

V tabulce 2, která je uvedena níţe, jsou shrnuty některé z hlavních rozdílů mezi klasickou 

a integrovanou komunikací. Přehled je zaměřen na měnící se charakter komunikace a měnící 

se postoj zákazníka. Obě strany potřebují bezvýhradnou integraci komunikačních nástrojů. 

Tradiční komunikační strategie jsou zaloţeny na masových médiích, předávajících obecná,  

na prodej zacílená sdělení.  
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Tabulka 2 Klasická komunikace versus Integrovaná komunikace 

Klasická komunikace 

 

Integrovaná komunikace 

Zaměřená na akvizici, prodej Zaměřená na udrţování trvalých vztahů 

Masová komunikace Selektivní komunikace 

Monolog, jednostranná komunikace Dialog, dvoustranná komunikace 

Informace jsou vysílány Informace na vyţádání 

Informace jsou předávány Informace - samoobsluha 

Iniciativa je na straně vysílajícího Příjemce přebírá iniciativu 

Přesvědčování Informace jsou poskytovány 

Účinek na základě opakování Účinek na základě konkrétních informací 

Ofenzivnost Defenzivnost 

Obtíţný prodej Snadný prodej 

Vlastnosti značky Důvěra ve značku 

Orientace na transakci Orientace na vztahy 

Změna postojů Spokojenost 

Moderní, přímočará, masivní Postmoderní, cyklická a fragmentární 

Zdroj: Vlastní zpracování, inspirace čerpána v literatuře [3]. 

 

2.3 Plán integrované komunikace 

 Různé komunikační nástroje jsou součástí integrovaného marketingového 

komunikačního mixu v závislosti na plánu komunikace, který je součástí strategického 

marketingového plánu. Jednotlivé kroky při tvorbě komunikačního plánu jsou zobrazeny na 

obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Komunikační plán 

Zdroj: vlastní zpracování s pomocí literatury [3]. 
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 Protoţe marketingová komunikace musí být součástí strategického marketingového 

plánu, prvním krokem je analýza prostředí marketingové komunikace aktivity. Z této analýzy 

také vyplyne, jaké jsou cílové skupiny, cíle a úkoly marketingové komunikace.  

 Dále musíme dohodnout, jaké máme k dispozici nástroje, techniky a média a jak je 

vyuţijeme. Na základě toho se připravuje rozpočet a realizace plánu. V průběhu realizace 

musíme sledovat a měřit efektivnost kampaně.           [3] 

 Značka je důleţitým klíčovým problémem, neboť právě ona mnohdy spojuje 

marketingovou strategii s komunikací. Lze také říci, ţe marketingová komunikace bude 

efektivní pouze tehdy, zaloţíme-li ji na hlubokém poznání toho, jak můţe komunikace 

ovlivňovat chování. Součásti marketingového komunikačního plánu jsou: cílové skupiny, 

cíle, rozpočet, nástroje. Komunikační nástroje mohou být vyuţívány v různých trţních 

prostředcích, coţ znamená, ţe by měly být přizpůsobeny jejich konkrétním podmínkám.    [3] 

 

2.4 Sumarizace cílů integrované komunikace 

  V následujících podbodech jsou sumarizovány cíle integrované komunikace, které 

vedou k dosahování plánů a posilování úrovně integrované komunikace. 

 

  Diferenciace a konkurenční profilace na trhu prostřednictvím jasného a jednotného     

     obrazu firmy a jejích produktových značek. 

  Vytváření synergického efektu a současně redukce nákladů v oblasti komunikace. 

  Posilování sepětí firmy se zaměstnanci a zvyšování jejich motivace. 

 Dosahování pěnivého přijetí u externích i interních cílových skupin firmy, zejména 

v oblasti posilování důvěryhodnosti a reputace firmy v očích široké veřejnosti .     [1] 

 

2.5 Výhody a nevýhody integrované komunikace 

V této kapitole jsou popsaný kladné a záporné stránky integrované komunikace. Tyto 

informace nám slouţí k předvídání situací a zavádění příslušných opatření. 

 

Výhody: 

  Cílenost znamená oslovení kaţdé cílové skupiny jiným způsobem. 

  Úspornost a účinnost je dosahována vhodnou kombinací komunikačních nástrojů. 
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  Vytváření jasného positioningu značky znamená zformovat v myslích zákazníků  

     jednotný obraz. 

   Interaktivita je dialog a naslouchání názoru toho, komu je zpráva určena.       [1] 

 

Nevýhody: 

 Riziko nekonzistentní komunikace firmy jako celku. 

 Riziko určité uniformity komunikace. 

 Opakované sdělení můţe zákazníka podráţdit či znudit. 

 Měřitelnost a hodnocení jako celek integrované komunikace.        [1] 
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3. Integrace a komunikace firmy 

 Neţ se začneme věnovat integraci a komunikaci firmy z celkového hlediska je vhodně 

nastínit pár základní pojmů. 

 

3.1 Komunikace v organizaci  

 Aby organizace dosahovala efektivně svých cílů, je pro ni klíčové, aby její cíle byly 

pokud moţno komplementární s cíli jejích zaměstnanců. Musí tedy soustavně slaďovat cíle 

své a cíle pracovníků. Pokud organizace chce, aby zaměstnanci byli spokojeni a pracovali 

efektivně, musí je umět přesvědčit o tom, ţe její záměry jsou dobré i pro jednotlivé 

zaměstnance. Mezi hlavní úkoly organizace patří nutnost včas informovat své zaměstnance  

o strategických změnách, které chce organizace provádět.  

Pokud tento úkol organizace zvládá, zvyšuje výrazně pravděpodobnost loajality svých 

zaměstnanců. Pokud však své zaměstnance neinformuje a oni se o strategických záměrech 

dozvídají jinými cestami, je to spolehlivá cesta pro sníţení morálky pracovníků, zvýšení jejich 

absencí a nezájmu o práci. Jack Gibb přichází s konceptem komunikačního klimatu, které 

existuje  v podniku a výrazně ovlivňuje chování zaměstnanců a potaţmo výkonnost celé 

organizace. Gibb uvádí dva extrémní případy otevřeného a uzavřeného komunikačního 

klimatu, jejichţ charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 3.           [2] 

 

Tabulka 3 Otevřené a uzavřené klima v organizaci 

Zdroj: Vlastní zpracování za pomoci literatury [2]. 

Otevřené komunikační klima 

 

Uzavřené komunikační klima 

Popisnost - komunikace je spíše 

informativní neţ nařizující 

Předsudky - hledání viníků, lidem je 

sdělováno, ţe jsou nekompetentní. 

Orientace na řešení - orientace na řešení 

problémů místo zjišťování toho, co nelze. 

Kontrola - poţadována konformita, 

odlišnost a změny jsou potlačovány. 

Otevřenost a četnost - neexistence 

postranních komunikačních cest. 

Nečestnost - skryté významy, nečestnost, 

manipulativní komunikace. 

Zájem o druhé - empatie a pochopení. Nezájem o ostatní - chladné a neosobní 

prostředí, nezájem o spolupracovníky. 

Rovnost - kaţdý člen organizace je ceněn 

bez ohledu na pozici a roli. 

Kastování - v komunikace jsou zjevné 

rozdíly stavu a schopností jednotlivců. 

Odpouštění - chyby jsou chápany jako 

nevyhnutelný doprovod práce, zaměření na 

minimalizaci chyb. 

Dogmatičnost - minimum diskusí, neochota 

akceptovat názory druhých, neochota 

přijímat kompromisy. 

Zpětná vazba - kladná zpětná vazba, 

nevyhnutelná pro výkon i vztahy. 

Nepřátelství - potlačování důleţitostí 

ostatních pracovníků. 
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 Komunikační klima reálných organizací leţí někde mezi těmito extrémy, je však 

důleţité vědět, k jakému klimatu organizace inklinuje.         [2] 

 Komunikace jako výměna informací mezi dvěma stranami a velice důleţitá sloţka 

práce manaţera prošla v posledních letech prudkým vývojem a další změny lze očekávat 

v souvislosti s vývojem komunikačních technologií. Elektronické formy komunikace výrazně 

zrychlily a zjednodušily výměnu informací a ukrojily si významný podíl na celkové 

komunikaci na úkor tradičních způsobů jako je telefon nebo schůze.       [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 1 Vlastní přínos 
 

Pro zajímavost i pro získání informací o komunikaci ve firmách jsem navštívila dvě 

menší firmy: 

a) AUTODOPRAVA MIROSLAV SILBER, firma zaloţená v 1992, má deset 

zaměstnanců a majitel firmy Miroslav Silber je zároveň i jednatelem.  

b) KÄRCHER D & V s.r.o., toto zastoupení firmy Kärcher GMbH, největšího 

světového výrobce vysokotlaké, čistící a úklidové techniky bylo zaloţeno v roce 

1992. Firma má deset zaměstnanců a jednatelem a ředitelem firmy je Luděk Volný.  

V těchto firmách jsem se vždy tázala ředitelů či vlastníka firmy a to na otázky: 

 Jak probíhá komunikace v jejich firmě a do jaké míry informují zaměstnance  

o změnách a situaci v podniku? 

 Jaký druh komunikace vyuţívají při komunikaci se zákazníky? 

 Zda vývoj komunikace a její zrychlení poznamenal vnitřní či vnější komunikaci 

firmy? 

ad a) Ve firmě AUTODOPRAVA MIROSLAV SILBER zazněli tyto odpovědi: 

1) Pan Silber na první otázku odpověděl, ţe osobní komunikaci a informovanosti svých 

zaměstnanců přikládá velkou váhu. Své zaměstnance informuje o kaţdé větší změně  

a rád si poslechne jejich názor. 

2) Na otázku jak komunikuje se svými zákazníky odpovídá, ţe nejčastěji pouţívá telefon 

popřípadě e-mail, ale radost z toho nemá.  

3) Na otázku poslední pan Silber odpovídá, ţe nutnost změny v komunikaci pociťuje, ale 

s virtuální komunikací nesouhlasí. Dodává, ţe osobní kontakt je nenahraditelný. 
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3.2 Integrace firem 

 Před objasněním pojmu integrace firem, je důleţité zmínit i integraci ekonomickou. Ta 

se zabývá odstraňováním obchodních bariér a podporou ekonomické spolupráce. Je tudíţ 

nedílnou součástí integrace firem.  

 Integrace firem je jedním z prostředků zvyšování konkurenceschopnosti podniků 

jejich spojování do větších celků ať na bázi geografické, zvětšování výrobních kapacit, či 

spojování navazujících výrob. Z hlediska vlastnického jde o akvizice podniků, fúze nebo 

vytváření společných podniků.  

Pro všechny uvedené případy však vţdy platí, ţe dosaţení cíle sledovaného 

vlastnickými přesuny je podmíněno rychlým zapojením (integrací) všech procesů nového 

subjektu do existujících struktur, eliminace přebytečných zdrojů a vyuţití synergických 

efektů.              [14] 

 

a) Proč je proces integrace důležitý? 

 Integrace firem představuje potenciál pro dosaţení úspor nákladů nebo pro získání 

většího podílu na trhu. Lze ji často vyuţít jako příleţitost pro zlepšení existujících procesů ve 

všech spojovaných subjektech. Proto je potřeba integraci řídit jako projekt s definovanými 

cíli, zdroji a termíny.             [14]  

ad b) Ve firmě pana Luďka Volného zazněli tyto odpovědi: 

1) Pan Volný, taktéţ nedá dopustit na osobní kontakt. Uvnitř firmy má rád pořádek a řád. 

Na své zaměstnance je tvrdý a čeká výsledky, dobře odvedenou práci však dokáţe 

ocenit. Nové zakázky se zaměstnanci probírá a jejich názor je pro něj důleţitý. 

2) Se svými zákazníky firma komunikuje různě. E-maily, telefonicky i osobním 

setkáním, záleţí na situaci a potřebě. 

3) Na třetí otázku pan Volný odpovídá, ţe vývoj komunikace určitě ovlivnil komunikaci 

jeho firmy. Pro konkurenceschopnost musel dokonce vytvořit internetové stránky. 

Zmiňuje nevyhnutelnost internetové komunikace, doma ale počítač nezapíná. 

 

Shrnutí: Při srovnání odpovědí obou firem jsem došla k závěru, ţe rychlost dnešní 

komunikace je výhodou, ale ztrácíme tak osobní kontakt a kontakty jako takové. Dobře 

fungující vnitřní komunikace, přináší spokojenost a tzv. příjemné pracovní prostředí to 

vše vede k lepším výkonům zaměstnanců a k zvýšení jejich loajality vůči firmě.  
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b) Co je předmětem integrace? 

 Integrace se týká všeho, co tvoří podnik a jeho obor podnikání. Jsou to zejména 

všechny zdroje společnosti a to nejen ve smyslu hmotných a nehmotných aktiv, ale také 

zaměstnanci a zákazníci. Dále vnitřní procesy, které je nutno posoudit ve všech subjektech, 

vybrat a implementovat nejvhodnější z nich.         [14] 

 

c) Výsledek a přínos integrace 

 Integrace jsou desítky aţ stovky dílčích kroků, prováděných ve vzájemné věcné  

a časové souvislosti. Tyto kroky představují obvykle analýzu stavu a návrh řešení. Výsledkem 

je manaţerské rozhodnutí o tom, jak bude v integrované firmě daný zdroj či systém 

definován.              [14] 

 

 

3.3 Cíle integrované firemní komunikace 

 

 Firemní komunikace můţe být definována jako celkový integrovaný postoj ke 

komunikačním aktivitám prováděným všemi částmi firmy, s cílem budovat a udrţovat vztahy 

mezi jejími strategickými cíli, identitou a image.           [3] 

 

Tato komunikace má tři hlavní cíle: 

 Vytvořit společné východisko, startovací čáru pro konzistentní komunikace čili definovat 

firemní identitu, která je v souladu s její strategií. 

 Zmenšit rozdíl mezi ţádoucí identitou a image a tou, kterou vnímají cílové skupiny. 

 Řídit a organizovat realizaci všech komunikačních aktivit firmy v souladu  

     s výše uvedenými principy.            [3]  

 

Firemní strategie 

 Firemní strategie můţe být rámcově definována jako zviditelnění firemní identity. 

Abychom porozuměli, co vlastně obsahuje klíčový koncept firemní identity, je nutno si 

uvědomit, ţe je spojen s řadou dalších koncepcí. To prezentuje obrázek 4 uvedený níţe.      [5] 
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Obrázek 4 Firemní strategie, kultura, osobnost a identita a její součásti 

Zdroj: vlastní zpracování, inspirováno literaturou[3].   

 

 Stejně jako je kaţdý jednotlivec určitou osobností, je tomu tak i v případě organizací. 

Osobnost firmy je dána na jedné straně jejími strategickými prioritami a na straně druhé její 

kulturou. 

 

Firemní kultura  

Firemní kulturu lze definovat jako „hlubší úroveň základních předpokladů 

 a přesvědčení, jeţ jsou sdíleny zaměstnanci firmy: působí podvědomě a tvoří základnu pro 

reflexi firmy zevnitř i zvnějšku“.  

 Zkrátka: firemní kultura je „způsob, jak se firma chová a jak věci dělá“. Je to soubor 

norem, které ovlivňují chování všech zaměstnanců. Tato kultura má mnoho úrovní.  

 První úroveň jsou tzv. fyzické aspekty firmy, jako je např. vzhled budovy a způsob, 

jak jednáme s návštěvníky. Druhou úroveň tvoří hodnoty sdílené zaměstnanci, jako je  

např. poctivost v podnikání, ochota prodejců slouţit zákazníkům a odpovědnost při 

vyřizování jejich stíţností. Třetí úrovně je dosaţeno, kdyţ kaţdý ve firmě jasně vnímá a sdílí 

její hodnoty a bezvýhradně se podle nich chová.          [4] 
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Firemní osobnost 

 Firemní osobnost či osobitost firmy je také součástí strategie. Dlouhodobé strategické 

cíle určují a formují ţádoucí osobnost: poslání (mise) odráţí osobnost a firemní kulturu: 

rozhodnutí o positioningu směřují k ţádoucí osobitosti. Osobitost také definuje strategické 

varianty. Firemní kultura a osobnost jsou trvalou součástí jejího vnitřního prostředí a jako 

takové nemohou být změněny „přímá přes noc“. Strategie firmy bude tedy v různé míře 

zaloţena na trvalých součástech organizace, resp. tyto součásti musejí být přinejmenším brány 

v úvahu. 

 Dobře vybudovaná osobnost firmy je zaloţena na mnoha předpokladech. Za prvé, 

všichni zaměstnanci musejí pochopit poslání, tj. čeho má být dosaţeno, jaké místo ve 

společnosti chce firma mít, jaké má hodnoty a jakým způsobem zamýšlí dosáhnout svých 

cílů. Je nezbytné, aby tomuto poslání věřili a chovali se v souladu s jeho cíli a definovanými 

hodnotami. Výsledkem je pak soubor charakteristik organizace a jejího chování, které jsou 

zřetelné v chování manaţerů a všech ostatních zaměstnanců.         [3] 

 

Firemní identita  

 Firemní identita je způsob, jakým se firma prezentuje cílovým skupinám, je to určitá 

symbolika, způsob komunikace a chování. Jedná se o hmatatelnou prezentaci, prohlášení, 

zřetelně sdílené hodnoty neboli firemní kulturu. Identita je tedy to, co firma je, co dělá a jak to 

dělá. Je spojena s produkty, značkami, způsobem distribuce, komunikace a chování ve vztahu 

k veřejnosti a svým partnerům (stakeholders).  

 Rozlišujeme tři typy identity: Monolitní identita – celá firma se představuje jednotně, 

Řízená identita – pobočky mají svou identitu, ale v pozadí jde vidět mateřská organizace, 

Značková identita – kaţdá divize či výrobek mají svou identitu či styl.        [4] 

 

Podnikový image 

 Image patří k mnoha cizojazyčným slovům, s nimiţ se dnes zejména ve sdělovacích 

prostředcích setkáváme velmi často. Bohuţel se má za to, ţe image je otázkou pouhé návštěvy 

kadeřníka či nákupu oblečení. Ale image není jen vizáţ (vzhled).  

 Ţijeme ve světě sloţitých předmětů, zprostředkovaných jevů a procesů, které často ani 

osobně neznáme, jejichţ fungování a podstatě vůbec nerozumíme.  

 Jelikoţ se však o těchto věcech píše v novinách a hovoří mezi lidmi, získáváme o nich 

určité informace a názory, z nichţ si následně vytváříme vlastní představy - image.  
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 Navíc na základě těchto svých představ potom sami jednáme – vyjadřujeme se 

k problémům, nakupujeme produkty, podporujeme či naopak zatracujeme určité projekty. 

Image je tedy důleţitou zjednodušující pomůckou pro naše vnímání a jednání v kaţdodenním 

ţivotě.  

Proto image chápeme jako představu, kterou si například o našem podniku vytváří 

kaţdý jednotlivec, a to jak na základě svých osobních zkušeností, tak zejména ze sdělení  

a informací získaných od jiných osob (Lazarsfeldův model dvoustupňové komunikace) nebo 

z médií. To, ţe image nevzniká pouze vlastní přímou osobní zkušeností, potvrzuje nejen 

literatura zabývající se tímto tématem, ale také naše výsledky z mezinárodního projektu 

Komunikující město.              [4] 

 

 

Příklad 2: Projekt Komunikující město 

 Projekt Komunikující město ukazuje, a to v České republice i na Slovensku, ţe během 

roku přijde na radnici vyřizovat (a má tedy osobní zkušenost s prací radnice) nějakou svoji 

záleţitost jen zhruba třetina, maximálně polovina místních občanů.  

 Přitom spokojenost s činností radnice bývá o polovinu vyšší, neţ jsou ti, kteří byli na 

radnici osobně, tzv. ti (cca 1/2) dalších) jsou ovlivněni informacemi, nikoli osobní zkušeností. 

Právě díky osobní komunikaci a sdělovacím prostředkům si občané vytvářejí představu o tom, 

jak radnice v jejich městě pracuje.  

V tomto projektu se opakovaně potvrzuje, ţe čím lépe dokáţe radnice s občany 

komunikovat a poskytnout jim dostatek informací o svých záměrech a rozhodnutích, tím jsou 

lidé s její činností spokojenější a tím více ji v její činnosti podporují. Je nepochybné,  

ţe uvedená zjištění o významu komunikace organizací a podniků mají obecnější platnost.   [4] 
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4. Faktory vedoucí k integrované komunikaci 

 Mnoho změn a nové trendy podtrhují nezbytnost integrovat komunikaci. Tabulka 4 

znázorňuje seznam klíčových trendů. 

Tabulka 4 Klíčové trendy integrované komunikace 

 

Zdroj: vlastní zpracování za pomocí literatury [3]. 

 

 Stává se všeobecnou pravdou, ţe komunikace vyuţívající masová média je stále méně 

efektivní.  

Komunikační halas z rostoucího reklamního tlaku vede ke zvyšující se nelibosti a nezájmu,  

a tedy k situaci, kdy reklama vyuţívající tradiční, nediferencovaná a nepersonalizovaná média 

stále méně přitahuje pozornost a přesvědčování zákazníka zůstává stranou. 

Zároveň rostoucí poţadavky na reklamu, a tedy i čas médií, vedou k růstu cen. Tradiční 

komunikace vyuţívající masová média je vhodná především pro vytváření povědomí 

 a postojů, ale jiţ méně pro stimulaci poptávky. Potřeba mít takové marketingové strategie, jeţ 

budou přímo ovlivňovat chování, dále oslabuje atraktivnost tradičních masových médií. 

 A protoţe se pouţívá stále více médií, kanálů a nástrojů pro získání zákazníka, stává se jejich 

integrace nezbytnou.               [3] 
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4.1 Synergie integrované komunikace 

 Hlavní trendy, které odráţejí rozsáhlé změny v ekonomice, společnosti, v ţivotním 

způsobu a spotřebitelském chování v posledních letech, jistě nemohou zůstat bez odezvy 

v marketingu a komunikaci firem. Je velmi obtíţné nalézt obecná a jednoznačná „pravidla“, 

protoţe kaţdá komunikační kampaň je jiţ z podstaty věci jedinečná, má-li značku odlišit 

 a zviditelnit.  

 

Pokud bychom se měli soustředit pouze na opravdu zásadní fenomény komunikace v nových 

podmínkách, byly by to:              [5] 

 

a) Nový komunikační model. 

b) Změny ve spotřebě medií a nový pohled na media mix. 

c) Nutnost komunikovat integrovaně. 

 

ad. a) Nový komunikační model 

 Rozlučme se s jednoduchým modelem, kdy se více či méně jednosměrně přesouvá 

sdělení od zdroje (firmy) směrem k příjemci (zákazníkovi či jiné cílové skupině). 

Komunikace v součastných podmínkách musí být jednoznačně interaktivní – i druhá strana 

musí mít moţnost sdělit svůj názor a dostat na něj odpověď, pokud moţno velmi rychle. 

 Navíc získává komunikace z převáţně lineární formy stále více spletitý, síťový 

charakter. Nevedeme tedy dialog pouze se svou cílovou skupinou, nebo například se 

skutečnými či virtuálními komunitami, které jsou pro rozhodování naší cílové skupiny 

důleţité. 

 Neméně důleţité je i to, ţe dřívější víceméně přikazující, direktivní komunikační 

způsob se setkává s velkou nelibostí hlavně u mladších ročníků a dá se říci, ţe jiţ obecně 

nefunguje.  

 Proto jsou daleko úspěšnější ti, kdo zvolí měkčí, méně agresivní, jakoby mimovolný 

tón a své (konzistentní) sdělení přenášejí takticky, prostřednictvím sladěného komunikačního 

a media mixu, tak, aby ve výsledku seskládali jednotný, důvěryhodný obraz v mysli cílové 

skupiny. Právě v tomto se projevuje síla integrované komunikace.       [5] 
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ad. b) Změny ve spotřebě médií a nový pohled na media mix 

Lidé chtějí mít vliv na vyloučení nejen reklam, ale i obsahu, který je nezajímá. Na trhu 

se tak nedávno objevila chytrá věcička s názvem PVR (personal video recorder) nebo 

s komerčním názvem TiVo. Přináší uţivateli skvělou moţnost, a sice vytvořit si vlastní 

televizní programovou skladbu, zcela podle osobního přání.  

Máte rádi Monty Pythonův cirkus? Chtěli byste upozornění a automatickou nahrávku 

všech vysílaných filmů, v nichţ hraje Gérard Depardieu, Meryl Streepová nebo Jean Reno? 

Máte rádi filmy reţiséra Akiry Kurosawy? Nebo si potřebujete vyslechnout komentované 

zpravodajství a v běţném vysílacím čase se vám to nehodí? Váš PVR vybrané pořady podle 

zadaného klíče sám odchytí, nahraje, odstřihne reklamy a počká, aţ budete mít čas se na 

nahrávky podívat. 

Na to pochopitelně reagují i velké firmy. Proč investovat do televizní reklamy, která 

má vyšší „odpad“ neţ účinnost? Tradiční velcí reklamní hráči General Motors a Procter and 

Gamble se jiţ v roce 2005 rozhodli, ţe významně sníţí rozpočet na televizní reklamu ve 

prospěch digitální komunikace (Advertising Age, červen 2005). 

Nová generace, která s digitálními technologiemi vyrostla, je na rozdíl od střední či 

starší generace schopna „multitaskingu“, tedy sledování více médií součastně či komunikace 

s rozsáhlými skupinami uţivatelů v jednom okamţiku, aniţ by jí to činilo problém.  

Takţe necítí zahlcenou informacemi, ačkoliv typický den přináší doslova smršť celého 

spektra médií: typický spotřebitel má na výběr více neţ 200 kabelových televizních stanic, 

5500 spotřebitelský tištěných titulů, 10 tisíc rozhlasových stanic, více neţ 30 mil. webových 

stránek a 122 tisíc nově vydaných knih. Svůj svět má pevně pod kontrolou.  

Ale pokud chcete mladou generaci ovlivnit, rozhodně zapomeňte na tradiční média 

 a školometný „vysvětlující „ komunikační model. Nefungují! 

Otázkou blízké budoucnosti je příjem vybraných programů nebo vysílání do mobilních 

telefonů a PDA, podporujících technologií pro příjem televizního vysílání za pohybu. To 

samozřejmě nezůstává bez důsledků pro komunikaci – bude si ţádat jinou podobu, formát, 

velmi přesné cílení – a svolení cílového spotřebitele.  

Tento trend -  tedy konvergence funkcí digitálních přístrojů a vlastně vznik nových 

nosičů informací -  bude nepochybně pokračovat a je nutné s ním v plánování (zejména 

spotřebitelských) komunikačních kampaní počítat.          [5] 
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ad. c) Nutnost komunikovat integrovaně  

 Důsledkem roztřísněné, přesycené mediální scény – i demokratizace spotřeby 

komerčních sdělení a médií – je to, ţe k oslovení, ale hlavně k ovlivnění dříve dobře 

dostupných cílových skupin je dnes třeba volit mnohem komplexnější a chytřejší 

komunikační strategii a mediální mix neţ v letech nedávných. Je patrný trend, kdy z pohledu 

struktury komunikačního rozpočtu ustupuje klasická televizní a do určité míry i tisková 

reklama velmi přesně cíleným formám komunikace, jako je digitální komunikace, zvláštní 

akce (special events), PR a podpora prodeje zaměřená na spotřebitele i na obchod, a také 

reklamě, vyuţívající nových, překvapivých alternativních médií. 

 Také je stále více vidět, ţe je třeba „táhnout za jeden provaz“, tedy komunikovat 

integrovaně. Dobrým příkladem integrované komunikační kampaně je případová studie  

Dove - Kampaň za skutečnou krásu.            [5] 

 

 

Příklad 3 Úspěšně použita integrovaná komunikace v Kampani za skutečnou krásu - Dove.  

 Příkladem opravdu zdařilé integrované komunikace je Kampaň za skutečnou krásu. 

Vyvolala patřičný rozruch - mezi ţenami i muţi, médii, odborníky - a sbírá jednu prestiţní 

cenu za druhou. Je to kampaň podporující kosmetickou značku Dove, za níţ stojí Unilever, 

přední světový výrobce a distributor výrobků denní spotřeby (především potravin  

a kosmetiky) a komunikační agentury Ogilvy and Mather.  

 Dove je zde představována, jako odpovědná značka, která se liší od ostatních 

konkurenčních produktů, a to zejména tím, ţe rozhodla bořit mýty o moderním konceptu 

krásy, na němţ má zásluhu módní a zábavní průmysl - a hlavně média.  

Tedy o modelu umělé, nedostiţné krásy, která má svůj původ v několikahodinové 

práci vizáţistů a stylistů, a mnohdy i počítačové manipulace. Nebo ve zcela nezdravém 

ţivotním způsobu anorektických modelek. Ve svém důsledku má tak na svědomí (hlavně  

u dívek v kritickém věku) nedostatečné sebevědomí a někdy aţ chorobnou touhu dosáhnout 

ideálu krásy i za cenu trvalých následků na zdraví (poruchy přijmu potravy). Dove se tak 

stává značkou, která umoţní kaţdé ţeně být přirozeně krásná.            [5] 
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Síla kampaně 

Síla kampaně je zaloţena na několika souběţných momentech. Ze strategického 

hlediska je to nepochybně volba tématu, které otevřelo prostor pro rozsáhlou diskusi - ve 

veřejnosti, mezi odborníky a veřejností, s součastně je zajímavé i pro média. Tak vytváří 

předpoklad pro klasickou reklamu, podporu prodeje, on-line komunikaci i pro mnohé aktivity 

v oblasti PR.  

 Součastně je téma dobře uchopitelné i v podobě nemediálních projektů, které vytvářejí 

platformu pro živý kontakt značkou - například formou workshopů na téma přirozené krásy 

 s cílovými skupinami - tváří v tvář, přímo v regionech. Značka, i kdyţ není prvoplánově 

vpředu, je zcela jasné s kampaní identifikována. Nevnucuje názor, nepodsouvá hotové 

argumenty, nechává prostor pro utváření vlastního názoru. Právě proto je značka přijímána 

jako kamarádka, která nenaléhá a respektuje spotřebitelku se vším, co k ní patří, i s drobnými 

vadami. 

  Kampaň ukazuje, jak bude vypadat komunikace v příštích letech. Musí bavit, musí 

být interaktivní, nenásilná. A kaţdé médium, kaţdý uplatněný komunikační nástroj skládá 

podle svého určení svých silných vlastností střípky celkové mozaiky, aby ovlivňoval, nikoliv 

kázal hotové pravdy.              [5] 
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5. Bariéry integrované komunikace  

 Integrovaná marketingová komunikace se pro mnohé firmy nestala doposud realitou. 

Existuje mnoho bariér, jeţ tomu stojí v cestě, které jsou vyobrazeny na následujícím 

obrázku 5. 

 

Obrázek č. 5 Bariéry integrované komunikace 

Zdroj:vlastní zpracování, inspirováno literaturou. [3] 

  

 Během minulého vývoje docílily firmy v oblasti marketingové komunikace extrémní 

specializace. Různé nástroje komunikačního mixu jsou řízeny odděleně, jednotlivci  

či samostatnými útvary. Tradičně byla strategická síla přisuzována výlučně reklamě: public 

relation bylo spíše reaktivní záleţitostí a podpora prodeje a přímý prodej se vyuţívaly jako 

taktické nástroje. Specializace byla ceněna a význam integrace přehlíţen. 

 Různé nástroje komunikačního mixu byly tradičně řízeny různými firemními útvary, 

aniţ by byly vzájemně propojeny. Struktura firmy zaloţená na finančních tocích převaţovala 

po mnoho let. Ideje IMC (integrované marketingové komunikace) nejsou slučitelné s tradiční 

hierarchickou strukturou a řízením značky a tyto struktury není snadné změnit. [3] 
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Jak jiţ bylo dříve řečeno, znamenalo by to fyzickému integraci všech komunikačních 

aktivit do jednoho útvaru, co je velká změna a lidé nemají změny v oblibě. Konkurence  

a egoismus jsou také silnými překáţkami pro IMC, protoţe manaţeři se obávají ztráty pozice 

a sníţení finančního rozpočtu a tím omezení jejich status quo. Ti, co provádějí public 

relations, také nevítají integraci a často vnímají IMC jako vstup podivných lidí mezi 

profesionály.  

 Nejsou-li všechny komunikační aktivity firmy soustředěny do jednoho útvaru, je 

nezbytné alespoň zajistit předávání informací, komunikaci mezi útvary a koordinaci všech 

komunikačních aktivit. Často právě nedostatečná interní komunikace a nekomplexnost 

plánování a koordinace jsou mocnými překáţkami pro IMC. Také funkční specializace 

externích komunikačních agentur a jejich fragmentace do specifických disciplín dále 

komplikuje proces integrace.             [3] 

 

 

5.1 Bariéry integrované komunikace v průmyslovém odvětví 

Různé bariéry vznikají s různými odvětvími integrované komunikace, v průmyslovém 

odvětví jsou to tyto: 

 Integrace zdrojů, procesů, politiky a firemních kultur, které jsou nutné, pro zavedení 

integrované komunikace se dotýká obvykle velkého počtu zaměstnanců, kteří se změnami 

cítí ohroţeni a mají tendenci sledovat vlastní zájmy.          [3] 

 Průmyslové podniky nejsou schopné integrovat své komunikační aktivity dostatečně 

rychle, k úplné integraci předchází několik fází a to fáze uvědomění – uvědomění si 

potřeby změny či renovace v oblasti komunikace firmy, dále je to fáze, ve které se nejdříve 

integruje image, pak přichází funkcionální integrace a nakonec integrace 

koordinovaná. Po těchto fázích přichází další skupina fází a to integrace založena na 

zákaznících a na partnerech firmy. A nastává poslední fáze a to řízení vztahů.   [14] 

 Dalším problémem v integrované komunikaci průmyslových firem je větší investice 

prostředků do osobního prodeje a podstatně méně do reklamy.        [6] 
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 Problém tkví i v kombinaci prodejní informace s nepříjemnými zprávami vztahující se  

k image, které sdělují, kdo a co je společnost zač.       [14] 

 Dalším činitelem můţe být negativní publicita (způsobena výrobkovou vadou, poškození 

ţivotního prostředí, propouštění, fúze, korupce, aj. 

 

 

Příklad 4 Snaha Arcelor Mittalu o vytvoření integrované komunikace 

 Arcelor Mittal ve své restrukturalizaci řeší mimo jiné i integrovanou komunikaci. A to 

např.: v podobě synergie v rámci skupiny v oblasti nákupu, výroby, prodeje, vývoje nových 

technologií a výrobků, marketingu, lidských zdrojů.  

 Společnost Arcelor Mittal vidí důleţitost komunikace a proto se usilovně snaţí  

o budování pozitivních vztahů s vlastními zaměstnanci s laickou i odbornou veřejností, 

zákazníky, ale i s městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Českou republikou. Sama 

společnost uvádí, ţe komunikace je nelehkým a komunikovat integrovaně úkolem sloţitým.  

Zdroj: [13]. 
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6. Ověření integrovanosti komunikace 

 Při vyhodnocování kolektivního dopadu programu integrované marketingové 

komunikace je nejvýše postaveným cílem vytvoření co moţná nejúčinnější a nejefektivnější 

komunikace. Při zjišťování zda je komunikace skutečně integrovaná, lze pouţít následujících 

šest kritérií:               [1] 

 Pokrytí. Pokrytí je část veřejnosti, která je oslovena kaţdou pouţitou moţností 

komunikace, přičemţ jednotlivé moţnosti se mohou překrývat.     

 

 Přispění. Přispění je schopnost marketingové komunikace vytvořit poţadovanou reakci  

a komunikační účinky u spotřebitelů, kteří nejsou vystaveni ţádné jiné komunikační 

moţnosti. Jak mnoho ovlivňuje určitá komunikace zpracování a jak vytváří povědomí, 

posiluje image, vyvolává reakce a podněcuje prodej? 

 

 Společné rysy. Společné rysy určují rozsah, v němţ jsou společné asociace posilovány 

různými moţnostmi komunikace, to znamená rozsah, v němţ informace přenášené 

různými komunikačními moţnostmi sdílejí význam. Konzistence a soudrţnost image 

značky jsou důleţité, protoţe určují, jak snadno mohou být existující asociace a reakce 

vyvolány a jak snadno mohou být spojeny v paměti se značkou další asociace a reakce. 

 

 Komplementarita. Moţnosti komunikace jsou často účinnější, kdyţ jsou pouţity 

v tandemu. Komplementarita se vztahuje k rozsahu, v němţ jsou různými komunikačními 

moţnostmi zvýrazněny různé asociace a spojení. Různé asociace značky mohou být 

nejúčinněji vytvořeny vyuţitím těch marketingových komunikačních moţností, které jsou 

nejvhodnější k vyvolání určité reakce spotřebitelů nebo k vytvoření určitého typu 

značkové asociace. Jako součást vysoce úspěšné kampaně Drivers Wanted pouţil 

Volkswagen televizi k uvedení příběhu, který se dále rozvíjel na webových stránkách 

společnosti. 
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 Univerzálnost. U jakéhokoliv integrovaného komunikačního programu, jenţ vystavuje 

spotřebitele určité marketingové komunikaci, byli jiţ někteří spotřebitelé vystavení jiným 

marketingovým komunikacím týkajících se značky, zatímco jiní spotřebitelé ţádnou 

předchozí expozici neprošli. Univerzálnost odkazuje na rozsah, v němţ je marketingová 

komunikace vyhovující a funguje u různých skupin spotřebitelů. Schopnost marketingové 

komunikace fungovat na „dvou úrovních“ – účinně komunikovat se spotřebiteli, kteří 

viděli, ale i s těmi, kteří neviděli ostatní komunikace – je kriticky důleţitá.       [1] 

 

 Náklady. Hodnocení marketingové komunikace podle všech těchto kritérií musí být 

porovnáno s jejími náklady, aby bylo dosaţeno nejefektivnějšího -  a nejúčinnějšího 

programu.               [1] 

 

6.1 Zhodnocení práce 

 S měnícími se nároky zákazníků a rostoucí vahou jejich hlasu a širokou škálou 

moţností je nutné, aby docházelo i k vyvíjení marketingu a komunikace. Hloubka změn, které 

byly typické pro 90. léta a pro počátek nového tisíciletí si vyţádala nové trendy, které 

nastolují nové podmínky a ţádají nová řešení komunikace tak, aby cílovou skupinu 

uspokojili.  

 Jedním z řešení je marketing zaloţený individualizaci výrobků a sluţeb podle potřeb 

zákazníka a na integrovaných marketingových a komunikačních technikách podporující 

prodej. 

 Podle mého názoru, který na tuto problematiku vznikl při sestavování této práce, 

 k nutnosti změny v komunikační strategii přispěl velice výrazně sebevědomý pocit zákazníka  

a uvědomění si své důleţitost. Má moţnost zasahovat do všech klíčových kupních procesů 

tedy od reálných i virtuálních aţ po ponákupní komunikaci. 

 Dále také hromadné šíření digitálních technologií a s nimi související svoboda pohybu 

informací - směrem k zákazníkům, ale i směrem od nich. Nové technologie s sebou také 

nesou změnu ve spotřebě médií a to zejména u mladé generace je jednoznačný přesun od 

spotřeby tradičního televizního vysílání směrem k internetu a digitálním médiím. Toto jsou 

jistě důvody, které se odráţí v komunikační strategii a taktice, není tedy divu, ţe dřívější  

model, kdy byla komunikace postavena na televizní reklamě je pryč.  
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Klasická televizní i tisková reklama ustupuje a nastupují přesně cílené formy komunikace a to 

digitální komunikace, special events, PR a podpora prodej zaměřená na spotřebitele i na 

obchod, také reklamě vyuţívající nové média. 

 Povaţuji integraci a integrovanou komunikaci za důleţitý proces vedoucí k zlepšení 

své pozice na trhu a stále k lepšímu uspokojování zákazníka. Zavedením tohoto procesu totiţ 

máme moţnost slaďovat a propojovat komunikační mix s přesahem do marketingových 

aktivit od pozicování produktu aţ po chování firmy jako takové. Je tedy potřeba  

„táhnout za jeden provaz", tedy komunikovat integrovaně ovšem s mírou.  
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Závěr 

 Téma této bakalářské práce jsem volila s tím, přesvědčením, ţe budu rozebírat  

v bodech, jaké druhy komunikace máme, jaká je její historie a co komunikace umoţňuje  

ve spojitosti s organizacemi. Posléze, jak to asi začátkem vypracovávání kaţdé bakalářské 

práce bývá, jsem začala vyhledávat informace o daném tématu. Zjistila jsem, ţe má 

domněnka o obsahu této práce je dost nepřesná a vyhledávání informací se stalo sloţitějším 

úkolem, neţ jsem očekávala.  

 Vypracování tématu „Integrace a komunikace firmy ” se zdálo být nelehkým oříškem 

 i podle kladených otázek autorů na integrovanou komunikaci, v publikaci Marketingová 

komunikace od Patricka De Pelsmackera, Maggie Geuens a Joeri Van den Bergh, např. Zda je 

integrovaná komunikace něčím, co jiţ mělo být zrealizováno, ale nestalo se tomu tak, nebo 

jestli je novým trendem marketingu či je to něco více neţ tradiční marketing a reklama oděné 

do nové terminologie? Dále však autoři uvádí, ţe integrovanou komunikaci realizují dobří 

marketingoví komunikátoři jiţ po desetiletí. Chopila jsem se tedy výzvy objasnit si tyto a jiné 

otázky a stanovila jsem si cíle, tak aby co nejlépe objasnili danou problematiku. 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo, nastínění čtenáři základní pojmy a samotnou 

problematiku integrované komunikace firmy. Osobním cílem se stalo napsat tuto práci tak, 

aby i čtenář nezainteresovaný do ekonomické sféry a marketingu, ať uţ v průběhu studia či  

v pracovním ţivotě mohl vyuţít tuto práci jako zdroj informací a pochopil podstatu 

problematiky, dokázal ji začlenit do marketingu a následně získal přehled, ţe integrovaná 

komunikace vychází z komunikace marketingové.  

Proto tato práce začíná definováním marketingu, marketingového mixu  

a marketingové komunikace. Seznamuje s nástroji marketingového mixu i s mixem 

komunikačním, který je stěţejním pro vytvoření úplného obrazu. Tato práce srovnává 

klasickou komunikaci s komunikaci integrovanou a poukazuje tak na výhody či nevýhody 

integrované komunikace.  

 Neméně důleţitým cílem bylo umoţnit čtenáři porozumět integrované komunikace 

 v rámci firmy či korporace a seznámit se s faktory vedoucími k integrované komunikaci, ale 

 i poznat bariéry a sloţitost implementace plně integrované komunikace.  
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 Přemýšlela jsem o přínosu, který by tato práce mohla dát čtenářům, kteří jsou 

obeznámeni s touto problematikou nebo se v ní dokonce pohybují a došla jsem k myšlence 

ověření, zda se opravdu pohybují v integrované komunikaci a do jaké míry. Toto ověření 

 o integrovanosti je tématem šesté kapitoly mé práce a snad i ji v rámci moţnosti dostatečně 

uzavírá. 

 

Vědomí, ţe tato práce by mohla čtenáři poslouţit jako inspirace či pramen informací,  

a musím uznat, ţe se to stalo i mým přáním, mě popohánělo ke splnění zadaných cílů a bylo 

motivací pro co nejkvalitnější zpracování. Vypracovávání této bakalářské práce bylo velikým 

přínosem mých vědomostí a rozšířením pohledu, přehledu na širokou škálu problematiky, 

kterou komunikace zahrnuje.  

 

Co bych chtěla říci úplným závěrem této práce, nejlépe vystihuje tento citát:  

Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná. 

A. M. Lindbergh [9] 
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