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1. Úvod 

Marketingová komunikace je základním a nejdůležitějším faktorem fungování 

marketingu. Marketing se zabývá poznáním toho, co vyrábět a pro správnou funkčnost je 

třeba také komunikovat se zákazníkem. Úspěšná marketingová komunikace musí 

obsahovat určité zásady, aby byla komunikace kompatibilní s marketingem.  

Ačkoli se může zdát, že v oblasti hudebního průmyslu je podstatná hlavně samotná 

služba, stojí za konečným výsledkem mnoho úsilí, včetně marketingové komunikace a 

marketingu obecně. Jelikož vrchol hudební scény není nenasytný, vstupují na ni 

začínající skupiny s počátečním handicapem, který musí odbourat. Potřebují zázemí a 

obklopit se profesionálním týmem a spoluhráči.  

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil „Návrh marketingové komunikace hard 

rockové skupiny“. Pro tuto práci jsem si vybral hard rockovou skupinu Absolut Deafers, 

jejíž jsem členem.  

Skupina Absolut Deafers je přibližně rok aktivní po své zásadní reorganizaci. Za 

tento rok stihla odehrát jak vlastní premiérové koncerty, tak 2 turné jako předkapela 

předních českých interpretů hard rockového stylu. Nyní se nachází ve fázi, kdy se dostala 

do určitého podvědomí lidí, kteří se zúčastnili koncertů skupiny. Ty je potřeba stimulovat 

různými nástroji k tomu, aby se stali tzv. věrnými zákazníky. Cílem skupiny je působit 

na hudebním trhu tak, aby oslovila co nejvíce příznivců hard rocku v České republice a 

později i v zahraničí. Tento cíl vyžaduje, mino jiné, také určitou marketingovou obratnost 

a aktivitu. 

Jelikož skupina již vyvíjí marketingovou aktivitu, je cílem této bakalářské práce 

navrhnout efektivní komunikační plán s nástroji, které budou inovativní, či takové, aby se 

zlepšila efektivita těch stávajících. 

V teoretické části mé práce budu charakterizovat skupinu Absolut Deafers. Popíši 

její historii a vývoj a aktuální stav, marketingový mix, analýzu makro a mezoprostředí a 

SWOT analýzu.  

Dále se v teoretické části zaměřím na teoretická východiska marketingové 

komunikace ve službách. Popíši teorii služeb a jednotlivé prvky marketingového mixu. 

Více se zaměřím na komunikační plán a komunikační mix a podrobně se budu zabývat 

jeho nástroji.  
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V analytické části provedu analýzu současné marketingové komunikace skupiny. 

Vymezím současný marketingový komunikační mix skupiny a vyhodnotím výsledky 

výzkumu a navrhnu marketingovou komunikaci skupiny. 
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2. Charakteristika prostředí hudební skupiny 

2.1 Charakteristika hard rocku 

Hard rock je typ rockové hudby, který vznikl polovině 60. let 20. století ve Velké 

Británii. Jeho vrcholem byla 70. léta, kdy vzniklo nejvíce kapel, které se časem zapsaly 

do hudební historie. V 80. letech se hard rock dostával do pozadí oproti modernějším 

směrům té doby, Heavy Metalu a Diska. V 80. a  90. letech se skupiny hrající hard rock 

přeorientovávaly na jiné styly. Hard rock však přetrval dodnes, díky několika skupinám, 

které tento styl táhly. 

Hard rock vychází z anglického blues, proto jeho skladby obsahují bluesové prvky. 

Nejčastěji se jedná o bluesovou pentatoniku a bluesovou šestitónovou stupnici. Většina 

kytarových riffů a kytarových sól je postavena právě na těchto stupnicích. 

V hard rocku se nejběžněji používají elektrická kytara, basová kytara, bicí a 

klávesové nástroje. Skupina bývá ve složení zpravidla 3 až 5 členů. Vokál může být 

ovládán samostatně nebo společně s jiným nástrojem jako basová kytara, bicí, sólová 

kytara, klávesy. Existují složení, jako v případě Absolut Deafers, kdy klávesy nahrazuje 

druhá, doprovodná kytara. Klávesy tedy plní až na malé výjimky funkci doprovodného 

nástroje. Mohou to být hammondovy varhany, piano nebo syntetizátor. Výjimkou není 

ani sestava složená z vokálu, basové kytary a sólové kytary. Ta je ale ochuzena o 

harmonickou linku doprovodného nástroje. Basová kytara vytváří basové tóny a 

harmonickou a rytmickou linku k bicím nástrojům. Ty jako rytmický nástroj jsou 

nepostradatelným prvkem hard rockové hudby, jelikož v tomto stylu převládá rytmika 

nad harmonií. Dalšími znaky jsou nápadité kytarové riffy, technicky náročná sóla, power 

akordy a bluesové prvky.  

2.2 Charakteristika hudební skupiny 

Skupina Absolut Deafers je ostravská hudební skupina, která se zabývá tvorbou písní 

hard rockového žánru a jejích prezentací. Tvorba je provázena snahou o maximální 

instrumentální a harmonickou propracovanost, charakteristickou pro anglický rock a hard 

rock 80. let a o současný americký zvuk založený na syrovém zvuku aparatur Marshall. 

Skupina používá špičkovou aparaturu obsluhovanou týmem profesionálů. Odborné 

zázemí skupiny tvoří významní hudebníci a aranžéři. Každý z členů skupiny Absolut 
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Deafers usiluje o maximální výkon, s cílem poskytnou posluchačům chvíle zábavy a 

stimulovat vzpomínky na dobu vrcholu rocku a hard rocku. Skupina Absolut Deafers 

také nabízí služby v oblasti dodání aparatury, světelné techniky a poloprofesionálních a 

profesionálních zvukařů, spojené s místem konání koncertu skupiny.  

V aktuálním složení existuje od léta roku 2010. Jejími členové jsou Jiří Czyž, Jan 

Jašek, Radek Sněhota a Martin Zeman. 

2.3 Historie a vývoj hudební skupiny 

Začátek kapely se datuje na 17. 12. 2007, kdy proběhla první zkouška ve Frýdlantu 

nad Ostravicí v areálu Ferum v tehdejším složení: Jan Křenek (bicí), Martin Leščinský 

(zpěv), Martin Wojnar (kytara) a Jan Jašek "Joker" (basa a zpěv). Během pár týdnů se 

tito členové sehrávali za pomocí coverů.  

Začátkem roku 2008 se kapela přestěhovala k Janovi Křenkovi na půdu a vznikla 

první píseň s názvem „B.I.T.C.H“. Po této písničce přišla další s názvem „Heart Fake“, 

ke které složil text Martin Mikuš. První neshody skupiny přišly začátkem dubna 2008 

kvůli zpěvu Martina Leščinského, který pod nátlakem ostatních členů kapelu opustil. 

Zároveň v této době přišel sólový kytarista a současný člen Jiří Czyž. 

První koncert skupiny proběhl v září 2008. Skupina se zúčastnila soutěže Douši Buši, 

kde Absolut Deafers obsadila páté místo z dvaceti. Poté se repertoár rozšířil o písně 

„Antichrist“ a „Wandering“. 

2. 12. 2009 opustil skupinu Martin Wojnar. Skupina byla do 1. 2. 2010 v tříčlenné 

sestavě, kdy se stal členem skupiny Radek Sněhota. Posunul kapelu jak vylepšením 

skladeb, tak zkušenostmi, které do kapely přinesl. Poslední změna v sestavě proběhla 

11. 7. 2010, kdy skupinu opustil bubeník Jan Křenek. Skupina se tímto odstěhovala do 

nové zkušebny v Ostravě a za bicí usedl Martin Zeman. Neustále změny v sestavě a 

skladbách držely skupinu na mrtvém bodě téměř rok.  

Od října 2010 se datuje novodobá historie Absolut Deafers. Po personálních 

změnách prošly změnou image, vize a cíle skupiny. V prosinci 2010 skupina absolvovala 

focení promo fotografií a nahrávání live dema ve studiu. V únoru až po duben proběhly 

první koncerty skupiny ve Frýdku Místku, poté v ostravských klubech a nakonec ve 

Valašském Meziříčí. Následovaly další dva koncerty v Horních Tošanovicích a 

v Janovicích a 28. 9. 2011 hrála skupina Absolut Deafers jako předkapela Horkýže Slíže 
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v ostravském klubu Garage. Od 1.10 2011 skupina hrála jako předkapela na turné 

skupiny Vitacit s Ladislavem Křížkem.  

 

2.4 Marketingový mix 

2.4.1 Produkt – služba 

Koncerty 

Skupina Absolut Deafers nabízí zejména živé vystupování v hudebních klubech a na 

festivalech, kdy se jedná, pokud není dohodnuto jinak, převážně o hodinový program. 

Program je tvořen 10 – 11 skladbami vlastní tvorby za pomocí špičkové aparatury, 

doprovázen světelnými a kouřovými efekty. Partnery při této příležitosti jsou Zdeněk 

Bača a Ondřej Černý.   

Hudební produkce 

 Skupina Absolut Deafers produkuje hudbu. Samotná hudba je vydávána na CD 

nosičích a vizuální záznam z koncertů na DVD nosičích, přičemž vznik této produkce si 

skupina prozatím zařizuje vlastními silami a za finanční pomoci sponzorů. V tomto 

ohledu Absolut Deafers spolupracuje s nahrávacím studiem Mroš, OCEproduction.cz, a 

to konkrétně s Ondřejem Černým, dále se Zdeňkem Bačou a Petrem Michalem. 

Doprovodné služby 

V rámci vystoupení skupiny Absolut Deafers je možné si objednat zvukovou 

aparaturu a světelnou techniku pro malá, střední a velká pódia. Dále nabízí služby 

zvukaře.  

Nabídka reklamy 

Ke každé události skupina Absolut Deafers nabízí společnostem možnost zapojit se 

jako partner. Nabízeny jsou tyto typy partnerství: 

 generální partner, 

 hlavní partner, 

 mediální partner. 

Generální partner poskytuje částku 20.000 Kč bez DPH. Mohou být maximálně dva 

a jsou mu nabídnuty tyto služby: 

 TOP velikost loga na všech propagačních materiálech, 
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 logo na webových stránkách skupiny, 

 slovní jmenování během vystoupení, 

 umístění baneru s logem na každém vystoupení, 

 vstupenky na vybrané koncerty, 

 prezentace koncertů v médiích, 

 rozhovor pro firemní účely a jedna osobní prezentace skupiny, 

 koncert pro potřeby partnera se slevou 50 %, 

 možnost reklamního využití hudebního materiálu Absolut Deafers, 

 sleva 50% na koupi CD a DVD nosičů produkce Absolut Deafers. 

 

Hlavní partner poskytuje částku 10.000 Kč bez DPH za služby: 

 logo na všech propagačních materiálech, 

 logo na webových stránkách skupiny, 

 slovní jmenování během vystoupení, 

 vstupenky na vybrané koncerty, 

 prezentace koncertů v médiích, 

 koncert pro potřeby partnera se slevou 25 %, 

 možnost reklamního využití hudebního materiálu Absolut Deafers, 

 sleva 50% na koupi CD a DVD nosičů produkce Absolut Deafers. 

 

S mediálním partnerem je vždy sjednána protislužba v podobě propagace vybrané 

události spojené s partnerstvím v přímoúměrném rozsahu s atraktivitou události.  

 Oslovovány jsou především firmy, které mají možnost uplatnění u cílového 

zákazníka. Těmi jsou stavební firmy, firmy v oblasti IT služeb, marketingové firmy a jiné 

firmy v oblasti služeb. Jedná se o firmy malé, střední i velké s tím, že střední a velké jsou 

považovány za adepty na generálního partnera a malé na hlavního partnera. V oblasti 

mediálního partnerství jsou oslovována média se stejnou nebo podobnou žánrovou 

tématikou.  

2.4.2 Cena 

Skupina Absolut Deafers si je vědoma, že cena je pro zákazníky jeden z hlavních 

rozhodovacích faktorů. Je zde snaha o ceny přijatelné jak ze strany zákazníka tak 

skupiny.  
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Skupina má stanovené ceny, které jsou spojeny s partnerstvím, náklady na cestovné, 

pronájmem techniky a merchandisingových produktů. K dispozici je ceník, viz tab. 2.1: 

Tabulka 2.1 Ceník služeb 

Položka Cena bez DPH 

Hlavní partner 10 000 Kč 

Generální partner 20 000 Kč 

Položka Cena včetně DPH 

Doprava [Kč/km] 10 Kč 

Zvukař 1 500 Kč 

Vstupné pro osobu 100 Kč 

Aparatura 2,5 kW 3 000 Kč 
Aparatura 7 kW 5 000 Kč 
Aparatura 15 kW 15 000 Kč 
Aparatura nad 15 kW 30 000 Kč 
Malá světelná technika 3 000 Kč 
Střední světelná technika 10 000 Kč 
Velká světelná technika 20 000 Kč 
DVD AD Live 199 Kč 

Pivní tácek 8 Kč 

Plakát 20 Kč 

Zdroj: Autor 

Obchodní marže je stanovována individuálně na základě dohody obou smluvních 

stran. 

2.4.3 Distribuce 

Skupina Absolut Deafers uplatňuje jak přímou tak nepřímou distribuci. Distribučního 

procesu se zúčastňují členové kapely a zvukař, zákazníci a zprostředkovatel. 

V případě, kdy si koncert pořádá skupina sama, jedná se o přímou distribuci. Skupina 

zajišťuje pronájem místa konání, světelné a zvukové techniky, zvukaře a promotion. 

Tržby z takto organizovaného koncertu jdou na konto Absolut Deafers. 

V případě nepřímé distribuce si zprostředkovatel služby najímá skupinu Absolut 

Deafers za domluvenou částku a tržby z prodejů vstupenek jdou na konto 

zprostředkovatele. 
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2.4.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace skupiny Absolut Deafers je podrobně popsána v kapitole 

5. Analýza současné komunikace. 

2.4.5 Lidé 

Lidé jsou nejdůležitější složkou rozšířeného marketingového mixu služeb. Řadí se 

zde členové skupiny a její spolupracovníci.  

Členy skupiny jsou: 

Jiří Czyž  

Narodil se v roce 1988 v Českém Těšíně. Členem skupiny se stal v roce 2008 a jeho 

nástroji jsou sólová kytara a doprovodný vokál. 

Jan Jašek  

Narodil se v roce 1989 v tehdejším Gottwaldově. Je zakladatelem a frontmanem 

skupiny Absolut Deafers. Zpívá 1. vokál, hraje na basovou kytaru a skládá texty.  

Radek Sněhota  

Narodil se v roce 1969. Členem skupiny se stal v roce 2010 a zasloužil se o 

podstatný „remake“ původních skladeb. Hraje doprovodnou kytaru.  

Martin Zeman  

Narodil se v roce 1989 v Ostravě a členem skupiny se stal jako poslední. Jeho 

nástrojem jsou bicí a doprovodný vokál.  

K poskytovatelům služeb patří jak lidé s domluvenou dlouhodobou spoluprací se 

skupinou, tak jednorázoví poskytovatelé.  

K lidem s dlouhodobou spoluprací patří: 

Zdeněk Bača 

Spolupracuje se skupinou na všech jejích koncertech, kde kontroluje a optimalizuje 

výstupní zvuk ze zvukové aparatury za pomocí mixážního pultu. 

Jaroslav Bartoň 

Jaroslav je kytarista v české skupině Citron. Ve skupině absolut Deafers se stará o 

aranžmá skladeb. 

Jana Buštíková 
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Jana se stará o focení skupiny během koncertu a distribuci těchto fotografií. Dále se 

stará o prodej u merchandisingového stánku během koncertu. 

Ondřej Černý 

Ondřej spolupracuje se skupinou v nahrávacím studiu, kde se stará o nahrávání, 

dodává skladbám efekty a mastering. Dále zaskakuje za Zdeňka Baču na koncertech 

v jeho nepřítomnosti. 

Jiří Kantor 

Činností Jiřího je styling a design. Zasluhuje se o sladěné oblečení skupiny a 

nafocení promo fotografií.  

Pavel Štencl 

Pavel Štencl se stará o vzhled propagačních materiály a produktů skupiny Absolut 

Deafers.  

Alena Woznicová 

Alena se stará o prodej u merchandisingového stánku během koncertu. 

K jednorázovým poskytovatelům služeb patří poskytovatelé dopravy, kteří skupinu 

dopravují na místo koncertu včetně vybavení, a dále majitelé prostor, kde skupina pořádá 

koncert. Ta platí za nájem pronajatého prostoru.  

2.4.6 Materiální prostředí 

Mezi základní prostředí skupiny lze řadit místa konání koncertů skupiny, nástroje a 

aparáty a automobil.  

Do periferního prostředí patří vstupenka a identifikační náramek, které si zákazník 

může odnést domů.   

Materiální prostředí skupiny je proměnlivé, protože služba je vykonávána na různých 

místech, které se od sebe liší komfortem, vzhledem a doprovodnými službami jako je 

například kvalita občerstvení, převlékací prostory pro skupiny a jiné. Skupina Absolut 

Deafers vždy před konáním koncertu analyzuje prostor, kde se má koncert konat a snaží 

se navrhnout v rámci jejích možností zlepšení zaměřená na celkový komfort publika. 

Pozornost je věnována zejména pódiu. Zpravidla uprostřed jsou postaveny bicí, 

ideálně na vyzdvižené rampě, nad kterými je vyvěšen transparent Absolut Deafers. Po 

stranách bicích jsou umístěny kytarové aparáty, na každé straně po dvou sloupcích a 
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dvou řadách, a na jedné straně také basový aparát. Před bicími je potom postaven stojan 

s mikrofonem. Před samotným pódiem se nachází zesilující zvuková aparatura. Nad 

pódiem se nachází rampa se světelnými efekty a na skrytém místě na podlaze kouřové 

efekty. 

2.4.7 Procesy 

Procesy, které probíhají na koncertě skupiny, představují mezi skupinou a zákazníky 

kolektivní přístup.  

Skupina zatím nepoužívá systém lístků a předprodeje. Na koncertě probíhá proces, 

kdy zákazník zaplatí vstupné a dostane jednorázový náramek, prokazující, že zaplatil. 

Výhodou tohoto náramku je, že se zákazník může vzdálit od místa konání a zase vrátit, 

aniž by byla zpochybněna jeho platba.  

Skupina zpravidla začíná vystupovat minimálně se čtvrthodinovým zpožděním, aby 

všichni zákazníci stihli začátek programu. Program trvá přibližně 60 minut. Začíná 

intrem, a poté následuje 10 až 12 skladeb. Mezi skladbami fronton skupiny Jan Jašek 

komunikuje s publikem, čímž udržuje jeho pozornost a sbližuje kontakt mezi skupinou a 

publikem. 

2.5 Analýza mezoprostředí 

2.5.1 Zákazníci 

Zákazníky lze dělit v konkrétním případě do tří hlavních segmentů podle účelu 

návštěvy koncertu. 

První segment zákazníků navštěvuje koncerty, kde účinkuje Absolut Deafers jako 

předkapela nebo jedna z mnoha skupin. Takový zákazník navštěvuje koncerty nebo 

festivaly za účelem shlédnout hlavní skupinu, či celý program účinkujících skupin. 

Druhý segment navštěvuje koncerty za účelem cíleně si poslechnout skupinu Absolut 

Deafers.  

Momentálně (1. 5. 2012) u skupiny Absolut Deafers převažuje první výše popsaný 

segment zákazníků.  

Věk zákazníka v tomto případě není nijak omezen, ale na základě zkušeností se 

zpravidla jedná o zákazníky ve věku 15 až 64 let. Cílovým zákazníkem je člověk, věkem 
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neomezený, který hledá za pomocí audiovizuální prezentace hard rockového stylu hudby 

odpočinek, uvolnění se a společenskou a kulturní událost. 

Třetí segment zákazníka jsou organizátoři hudebních akcí, kteří si pronajímají služby 

skupiny Absolut Deafers.  

2.5.2 Konkurence 

Na českém hudebním trhu se vyskytuje mnoho skupin. Na hudebním webu 

www.bandzone.cz bylo registrováno 31 413 (8. 1. 2012) interpretů, z nich každý je 

potencionálním konkurentem skupiny Absolut Deafers, kdy většina z nich je tzv. 

„undergroundových“. Přesto lze částečně členit konkurenty do následujících kategorií: 

 zahraniční vrcholoví interpreti 

 čeští vrcholoví interpreti 

 čeští interpreti deroucí se na vrchol 

 čeští interpreti v zárodku 

 budoucí interpreti. 

Zahraniční a čeští vrcholoví interpreti 

Tato kategorie konkurentů konkuruje skupině Absolut Deafers nejvíce v oblasti 

určování směrů a vlivů, kterými se bude hard rockový a vůbec celkový hudební trh 

vyvíjet. Dále jsou tito konkurenti příjemci většinové části příjmů na českém hudebním 

trhu, což jim umožňuje mít dostatečné zázemí a tím konkurenční výhodu. 

Čeští interpreti deroucí se na vrchol 

Do této kategorie se řadí i skupina Absolut Deafers. Tito interpreti již mají 

vybudované určité zázemí a snaží se následovat 1. a 2. kategorii, popřípadě zaujmout 

něčím novým.  Tato kategorie Absolut Deafers konkuruje zejména v ucházení se o místa 

na festivalech a koncertech. 

Čeští interpreti v zárodku a budoucí interpreti 

Tyto dvě kategorie se mohou stát aktivními interprety, což by vedlo k nárustu 

konkurence na hudebním trhu. 

Vzhledem k zákazníkům se konkurenti stanovují obtížně, vzhledem k tomu, že hudba 

je masově využívaná služba a zákazník je schopen mít v oblibě různé žánry a různé 

interprety, aniž by si tito interpreti navzájem konkurovali.  
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2.6 Analýza makroprostředí 

Popis makroprostředí slouží k sestavení příležitostí a hrozeb skupiny Absolut 

Deafers. 

Prostředí, která souvisí s výkonem služby skupiny, jsou demografické, ekonomické, 

politicko – právní, technologické a sociálně kulturní. 

2.6.1 Demografické prostředí 

Důležité faktory vedoucí ke správnému rozhodování a volbě marketingových 

nástrojů, jsou velikost populace, věkové složení, pohlaví populace, hustota osídlení atd. 

Česká republika patří do makroregionu střední Evropa. Její rozloha je 78 886 km2. 

Počet obyvatel činil k 31.9.2011 10 548 527 s hustotou 133 obyvatel/km2. Z celkového 

počtu obyvatel po zaokrouhlení 7 390 tisíc představuje věkovou skupinu 15 až 64 let. 

Celkový přírůstek obyvatelstva ČR činí za rok 2010 29 957obyvatel. K 31. 12. 2010 bylo 

v ČR 5 168 799 mužů a 5 363 971 žen. [17] 

2.6.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí zahrnuje makroekonomické trendy, doprovázeny řadou jevů 

jako hrubý domácí produkt, míra nezaměstnanosti, míra inflace apod. 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 3. 

čtvrtletí 2011 podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,2%. [18] 

Míra nezaměstnanosti k 31. 1. 2012 byla 9,1%. [19] 

Průměrná meziroční míra inflace byla v roce 2011 1,9%. [20] 

Ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího 

roku o 2,4 %.  Reálně průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 0,6%. V 1. až 3. čtvrtletí 

2011 dosáhla průměrná mzda výše 23 726 Kč. [21] 

2.6.3 Politicko právní prostředí 

Politicko právní prostředí zahrnuje jak vliv vládních a politických orgánů, tak i 

organizací, které formulují určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, jakostní a 

zdravotní požadavky formou zákonů, vyhlášek a předpisů. Tato pravidla slouží k ochraně 

celospolečenských zájmů, spotřebitele i výrobce. (Svobodová, 1997) 
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Mezi nedůležitější zákony, které souvisí s hudební činností, jsou: 

 hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb. zákona o ochraně 
veřejného zdraví, 

 problematika autorských práv podle zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu 
autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, 

 danění příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, 

 odpovědnost za škody podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

2.6.4 Technologické prostředí 

Technologické prostředí nejvíce ovlivňuje kvalitu zvuku. To znamená, že veškerá 

používaná elektronika a hudební nástroje představují určitý stupeň technologického 

rozvoje v závislosti na roku výroby a ceně. Cílem skupiny Absolut Deafers je mít 

rozpoznatelný, syrový optimálně zkreslený zvuk. Ten přímoúměrně ovlivňuje 

v konkrétním případě technologie a kvalita zvukového aparátu, mixážního pultu, 

zesilovacích hlav a beden, kytar, mikrofonů, efektových přístrojů, bicí soupravy, 

kabeláže a ve studiu také nahrávací programy a masteringové programy a techniky.  

Každé z těchto nástrojů a příslušenství má svou progresivitu vývoje, která však není 

taková, jakou můžeme pozorovat u jiných elektronických produktů. Kvalitní hudební 

zařízení vydrží svou kvalitou zpravidla roky, či desítky let. 

2.6.5 Sociálně kulturní prostředí 

Společnost, ve které lidé vyrůstají, formuluje jejich základní přesvědčení, hodnoty a 

zvyky. Základními sociologickými teoriemi jsou při pořádané akci teorie davů a v oblasti 

celkového vnímání hudby teorie nápodoby, kdy poslouchaná kombinace žánrů každého 

člověka je výsledkem střetávání, zanikání a vznikání inovací.  

Převážná většina lidí je ovlivněna takzvanými mainstreamovými styly. Podle 

výsledků posledních pěti ročníku hudebních cen Český slavík a Anděl, je v oblasti 

českých interpretů mainstreamovými styly pop a rock. Kvůli velké zainteresovanosti 

českých lidí na americkou hudební scénu, nelze opomenout ceny Grammy, podle jejichž 

posledních tří ročníků se k mainstreamu řadí styly hip hop a R&B. [22,23,24] 
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2.6.6 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí, konkrétně počasí ovlivňuje průběh koncertu, zejména návštěvnost 

při tzv. „open air“ koncertech. Dále počasí může vyvolávat vazby a zkraty v aparatuře a 

tím narušit průběh koncertu, jeho kvalitu a bezpečnost. 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza definuje silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Je součástí 

strategického plánování. Cílem skupiny je maximalizovat silné stránky a příležitosti a 

minimalizovat slabé stránky a ohrožení.  

Silné stránky skupiny Absolut Deafers 

 vysoká kvalita nabízených služeb 

 využití profesionálních hudebních nástrojů 

 jazyková flexibilita 

 kvalitní poskytovatelé služeb s dlouhodobou spoluprácí, 

 vlastní zkušební místnost 

 internetové stránky 

 profily na sociálních sítích 

 účinkování s předními českými skupinami 

 marketingová gramotnost a potenciál 

 kontakty na přední pořadatele a lidí mající vliv v oblasti hudby 

Slabé stránky skupiny Absolut Deafers 

 zaměření se na nemainstreamový žánr 

 nedostačující marketingová komunikace 

 omezené finanční zdroje 

 neuvolněný projev členů při vystoupení 

Příležitosti skupiny Absolut Deafers 

 firmy jako potencionální partneři (sponzoři) 

 vstup na zahraniční hudební trhy 

 zákazník může mít oblíbených více interpretů 

 pořadatelé festivalů a koncertů 

Hrozby skupiny Absolut Deafers 

 vstup nových konkurentů na trh 

 stávající konkurence 
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 změna legislativních zákonů a nařízení 

 přesun preferencí zákazníků k jinému žánru 

 přesun preferencí zákazníků ke konkurenci 

 snižující se kupní síla obyvatelstva 
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3. Teoretická východiska marketingové komunikace ve 

službách 

3.1 Služby 

„Služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana nabídnout druhé, 

je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí, být spojena 

s fyzickým výrobkem.“1 

Služby jsou charakteristické tím, že jsou neskladovatelné, nedělitelné a nehmotné. 

První zmíněná znamená, že služby, které se vyrobí, nelze dále skladovat. Pojem 

nedělitelné určuje, že poskytované služby nemůžeme jakkoliv dělit a poslední 

charakteristika služeb poukazuje na to, že nemají hmotnou stránku. [10] 

Tento pojem se dále rozděluje do několika oblastí, ovšem pro potřeby marketingu 

jsou pravidla jiná. Je nutné naplánovat si efektivní procesy tak, aby se co nejlépe využily 

všechny nástroje marketingového mixu. Proto poskytovatelé služeb musí řešit [10]: 

 způsob distribuce, 

 charakter poptávky po službě, 

 vztahy poskytovatele služby se zákazníkem, 

 přizpůsobení služby požadavkům zákazníka. 

Služby jsou obecně nejrychlejším sektorem, který se dokáže neustále efektivně 

rozvíjet. V oblasti marketingu je služba brána jako činnost, kterou prodává prodejce a 

zákazník ji přijímá. Výhodou je, že pokud si zákazník objedná tuto službu, nikdo jiný ji 

stejnou nedostane a je tedy jedinečná. Cílem každé služby je, aby se dobře propagovala a 

tím i „zhmotnila“.[12] 

Zásady pro správnou propagaci služeb: [12] 

 Vytvoření povědomí a zájem o danou službu, 

 informování zákazníků o výhodách, 

 vytvoření si dobrého jména, 

 modelování předpokládaných situací od zákazníka, 

                                                           
1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978 80 247 1359 5, str. 710. 

 



17 
 

 vytvoření lepší nabídky než má konkurence.  

 

3.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které umožňují dosahovat 

marketingových cílů. Marketingový mix zahrnuje 4 základní klíčové prvky tzv. 4P: 

produktová politika (product), cenová politika (price), komunikační politika (promotion) 

a distribuční politika (place). V oblasti služeb se tyto 4 klíčové prvky rozšířily na 7 a to o 

lidi (people), materiální prostředí (physical evidence) a procesy (process). [5,6] 

Produkt 

„Pod pojmem produkt si člověk může představit vše, co upoutá jeho pozornost. 

Rozumí se tím zboží, výrobek, služba, osoba, obal, image, záruka apod. Tak se mohou 

uspokojovat spotřebitelovi potřeby a očekávání.“ 2 

Cena 

Další složkou marketingové mixu je cena. Ta vyjadřuje částku, která má být 

zaplacena za výrobek či službu. Celková částka může obsahovat různé slevy, náhrady, 

ceníky, platební podmínky nebo možnosti úvěru. [5,6] 

Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace obsahuje například reklamu, osobní prodej, podporu 

prodeje a public relations. Marketingová komunikace je nezbytnou součástí u každého 

prodeje. Při komunikaci jsou vyzdviženy pozitivní vlastnosti zboží či služby, které mají 

přesvědčit zákazníka o tom, že právě tato koupě bude ta nejvýhodnější. [10] 

Distribuce 

Distribuční politika neboli „place“ zahrnuje distribuční cesty, dostupnost distribuční 

sítě a prodejní sortiment. Pokud podnik chce dosáhnout toho, aby se jeho zboží či služby 

prodávaly, musí zajistit správnou distribuční cestu. [11] 

Lidé 

                                                           
2 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 

978 80 247 2690 8, str. 154. 
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Lidé představují jak zaměstnance, kteří služby poskytují a zprostředkovávají, tak 

zákazníky, kteří službu využívají. Firmy se starají o své zaměstnance v podobě 

pravidelného školení a rekvalifikačních kurzů a o zákazníky pomocí řady výhod. [5,6] 

Materiální prostředí 

Materiální prostředí se snaží „zhmotnit“ službu, aby ji zákazník vnímal co nejlépe a 

využil ji. Patří do něj pozemky, budovy, kanceláře, letáky, brožury, oblečení 

zaměstnanců a atmosféra. [5,6] 

Procesy 

Procesy jsou součástí jednání mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Procesy 

ovlivňují dané jednání a musí fungovat k co největší spokojenosti zákazníka. Procesy 

obsahují úkoly, postupy, mechanismy, časové rozvrhy. Díky nim je služba poskytována 

zákazníkovi. [5,6] 

Marketingový mix je nástroj, díky němuž se společnost může správně rozhodnout, co 

bude prodávat, komu to bude prodávat, kde bude prodávat a za kolik. Tímto průzkumem 

podnik nejčastěji zjistí nejdůležitější odpovědi na dané otázky. Pokud společnost 

nevytvoří žádnou analýzu, je pravděpodobné, že se výrobek či služba na daném trhu 

neudrží. Každý vypracovaný marketingový mix je odlišný, protože vždy se jedná o jiné 

zboží či službu. Proto je při sestavování marketingového mixu důležitá kreativita a 

inovace. [13] 

S marketingovým mixem se lze setkat také prostřednictvím internetu. Součástí toho 

je především složka propagační, která se zaobírá oblastmi webové prezentace a je vždy 

nezbytná. Nejpoužívanějšími nástroji jsou email marketing, virální marketing, link 

building apod. Použití je mnoho a je jen na samotném podniku, kterou si sám vybere a 

která bude tak nejlepší pro marketingovou komunikaci jeho zboží či služby. [15] 

3.3 Komunikační mix 

Komunikační mix je tvořen osobní a neosobní formou komunikace. Do první 

skupiny lze zahrnout osobní prodej. Neosobní forma marketingové komunikace obsahuje 

reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public realitou nebo sponzoring. 

S kombinací obou se můžeme setkat na veletrzích či na výstavách. [8] 
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Při tvorbě komunikačního mixu se společnosti zaměřují na následující kroky, které 

musí být dodrženy: [10] 

 situační analýza, 

 stanovení cílů marketingové komunikace, 

 stanovení rozpočtu, 

 strategie uplatnění nástrojů komunikačního mixu, 

 vlastní realizace komunikační strategie v praxi, 

 vyhodnocení úspěšnosti komunikační strategie. 

 

Jako první krok je uvedena situační analýza, která podrobně identifikuje společnost, 

její činnosti, služby, dosavadní postavení na trhu, potenciální zákazníky, konkurenci 

apod. Všechny údaje, které se zde získají, jsou velice důležité a marketingoví pracovníci 

vycházejí právě z těchto informací. [10] 

Cíle si společnost určuje vždycky, ať už se jedná o finanční cíle nebo právě o 

marketingové cíle. Obecně lze říct, že marketingové cíle musí být specifické, měřitelné, 

akceptovatelné, realizovatelné a termínované. Cíl vždy vychází z předchozí analýzy, ve 

které se společnost dozví, jaké má silné a slabé stránky na trhu. [10] 

Stanovit rozpočet bývá mnohdy velice obtížné. Záleží hodně na ziskovosti 

samotného podniku. Proto se v této fázi často používají různé metody, které mají pomoci 

vymezit částku, která bude přijatelná pro společnost. [10] 

Strategie uplatnění nástrojů komunikačního mixu by měla předpovědět, jak bude 

reklama účinná. Součástí toho jsou i výpočty, díky nimž může podnik vidět predikce 

budoucího prodeje a tedy procentuální budoucí ziskovost. [10] 

Pokud již má podnik „vymyšlen“ komunikační mix a strategii s ní spojenou, nezbývá 

už nic jiného, než reklamu spustit a čekat. Obvykle je situována na určité časové období. 

Po skončení této doby přichází na řadu analýza, která vyhodnotí, zda byla „akce“ 

úspěšná. [10] 
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Komunikační mix je ovlivňován mnohými faktory, které mohou zásadně ovlivňovat 

určité segmenty. Mezi ty nejzákladnější faktory lze zahrnout [8]: 

 podstatu trhu, 

 podstatu zboží či služby, 

 stadium životního cyklu, 

 cenu, 

 finanční zdroje.  

3.3.1 Reklama 

Reklamu lze zahrnout do neosobní komunikace. Tato forma je nejrozšířenějším 

nástrojem nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Nejčastěji se lze setkat s reklamou 

v televizi, rádiu, časopisu, na billboardu apod. Obsah reklamy je pouze na dané 

společnosti, ale měl by být natolik výstižný, že se zákazník nad reklamou pozastaví a 

začne o ní přemýšlet. [10] 

Reklama je často spojována s tiskovými médii, kam lze zařadit zejména noviny, 

časopisy, katalogy, klubové zpravodaje apod. Noviny i časopisy jsou obecné tiskoviny, 

které se jen tak nepřestanou prodávat a s tímto faktem jsou obeznámeny i podniky, které 

si pravidelně nechávají tisknout reklamu v daném médiu. [7] 

Další účinnou formou reklamy je televize. Společnost může upoutávku volit dle 

svého významu, tzn., že může využít zvuk, pohyb, barvy apod. k tomu, aby co nejvíce 

zaujala cílovou skupinu. Velmi důležitá část je tvořena přehledností a čitelností reklamy. 

[7] 

V dnešní době se lze nejčastěji setkat s reklamou na internetu, protože lidé tráví u 

počítače mnoho času. Výhodou internetové reklamy je rychlost, kapacita sítě, cena a 

médium. Vzhledem k aktuální době, kdy i malé firmy chtějí na sebe upozornit, dochází 

k velkému množství informací, které návštěvník získává. To bývá často otravné, než 

přínosné pro spotřebitele. [7] 

3.3.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje se zaměřuje na krátké stimuly, které mají přinést vyšší zisky 

z prodeje zboží či služby. Nejčastější techniky podpory prodeje jsou: [14] 

 dodání zkušebního vzorku zdarma, 

 umístění výrobku v prodejně, 
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 využití propagační ochutnávacích akcí, 

 soutěže se zajímavými cenami, 

 předváděcí akce, 

 zákaznický klub, 

 poukázky apod.  

Vzorky nabízí mnoho společností. Některé je vkládají do časopisu zdarma, jiné je 

nabízejí přímo na jejich webových stránkách. Tyto nabídky určitého zboží slouží k tomu, 

aby je spotřebitel vyzkoušel a na základě svého pocitu se dále rozhodl, zda si zboží 

koupí. [5,6] 

Další forma podpory prodeje jsou zajisté kupony, které mají zaručit spotřebitelům 

slevu při nákupu daného zboží. V tuzemsku se s kupony můžeme setkat jen velmi zřídka. 

[5,6] 

Další lákavá nabídka je zvýhodněné balení. Nižší cenu za zboží určuje přímo 

výrobce a tato cena je uvedena přímo na štítku nebo na balení. Tyto formy jsou velmi 

efektivní při stimulaci krátkodobých tržeb a často bývají označovány za mnohem 

výhodnější než kupony. [5,6] 

S reklamními předměty se taktéž spotřebitelé velmi často setkávají. Jedná se o 

užitkové předměty, kde je uveden například název společnosti. Ty jsou následně 

rozdávány zákazníkům jako dárky. Často jsou k tomu účelu používány propisky, 

kalendáře, přívěšky, kšiltovky, tašky apod. [5,6] 

3.3.3 Přímý marketing 

Přímý marketing byl původně chápán jako zasílání zboží od výrobce přímo ke 

spotřebiteli. Díky rozvoji dalších forem komunikace se spotřebitelem lze nyní za přímý 

marketing označit všechny tržní aktivity, které slouží k přímému, adresnému či 

neadresnému kontaktu s cílovou skupinou. Základní předností tohoto nástroje je možnost 

efektivnějšího zacílení na požadovaný segment trhu. To se děje zejména prostřednictvím 

databázového marketingu. [8] 

Výhody pro spotřebitele: [8] 

 rychlý nákup zboží či služby, 

 pohodlný nákup zboží či služby z domova, 

 široký výběr zboží či služby, 
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 zachování soukromí při nákupu, 

 okamžitá odezva.  

 

Výhody pro prodávajícího: [8] 

 rychlejší oslovení zákazníků, 

 přesně daný cíl, 

 budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, 

 alternativa osobního prodeje. 

 

Evropská federace přímého a interaktivního marketingu (FEDMA) užívá dělení 

přímého marketingu na čtyři části: [8] 

 direkt mail, 

 telemarketing, 

 reklama s přímou odezvou, 

 on line marketing. 

Direkt mail je přímá zásilka, která sděluje zprávu v písemné podobě. Tato zpráva 

obsahuje informace, které zákazníka vedou ke koupi. Jedná se o různé nabídkové dopisy, 

pohlednice, brožury, katalogy apod. [8] 

Telemarketing využívá telefon a jeho prostřednictvím nalézá, získává a rozvíjí vztah 

se zákazníky. Lze se setkat s aktivním a pasivním telemarketingem. V prvním případě jde 

o přímé oslovení spotřebitele nebo firmy prostřednictvím telefonu. Operátoři se tak snaží 

aktivně získat nové zákazníky. Pasivní telemarketing pouze přijímá telefonické hovory. 

Kontakt přijde přímo od zákazníka nebo od společnosti. Tyto hovory jsou dále 

zpracovány vyškolenými operátory. [8] 

3.3.4 Public relations 

Public relations se do češtiny překládá jako vztah s veřejností, často se také lze setkat 

se zkratkou PR. Tato forma vytváří dobré vztahy mezi zákazníky, dodavateli, akcionáři 

apod. a společností. Ta využívá všechna média ke správné komunikaci. Publicita je 

důležitou součástí public relations a často se definuje jako neosobní stimulace poptávky 

po zboží či službě tím, že se ve sdělovacích prostředcích umístí významná zpráva nebo se 

jim dostane příznivé prezentace v jakémkoli médiu. [8] 

Nástroje public relations: [1] 
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 tisková zpráva, 

 tisková konference, 

 press foyer, 

 press trip, 

 astroturfing.  

„Text tiskové zprávy je většinou psán zpravodajskou formou v tradičním 

novinářském stylu, kdy jsou nejdůležitější fakta uvedena v úvodu zprávy a další 

doplňující informace následují. Nechybí hlavní titulek, podnadpis, citace klíčových osob 

a kontakt.“3 

U tiskové konference se vytvářejí vztahy s novináři a s médii. Jsou svolány skrze 

veřejné informační služby a je otevřena pro všechny novináře. [1] 

Press foyer je označení pro předsálí jednacích síní a novináři se zde zpravidla mohou 

setkat např. s poslanci. Výhodou v tomto prostoru také je, že novináři jim mohou klást 

otázky mimo oficiální tiskovou konferenci. [1] 

Press trip udržuje dobré vztahy s novináři. Obecněji lze říci, že se jedná o reportážní 

výlety do sídla firmy, kde se následně přestaví a předvede např. výrobu. [1] 

Astroturfing je moderní metoda nekalého marketingu. Cílem je vyvolat falešný 

dojem v reklamě a pozitivní reakce od zákazníků. Na webových stránkách různých blogů 

si zákazník přečte příspěvky o daném zboží či službě. Výpovědi jsou často přesvědčivé, 

ale spotřebitelé už bohužel nevědí, že tyto odpovědi píšou přímo zaměstnanci dané 

společnosti. [1] 

3.3.5 Osobní prodej 

U osobního prodeje dochází ke styku zákazníka s prodejce, který prezentuje zboží či 

službu, kterou chce zákazníkovi prodat. Hlavní je zde komunikace, která má za cíl prodat 

zboží či službu a vytvořit dobrý vztah mezi zákazníkem a prodejcem. Pozitivní vztah 

mezi těmito subjekty jsou důležité pro další rozvoj společnosti. Pokud je spotřebitel 

spokojen s nákupem, o svůj dojem se rád podělí a je jen na dalších lidech, jak s tímto 

dále naloží. [2] 
                                                           
3 FTOREK, Jozef. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada Publishing, 2009. 195 

s. ISBN 802472678, str. 25. 
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Existuje šest účinných kroků zaručující proces osobního prodeje: [5] 

 vyhledání potenciálních zákazníků a jejich kvalifikace 

 předběžné oslovení, 

 oslovení, 

 prezentace a demonstrace, 

 překonání námitek, 

 uzavření obchodu, 

 udržování.  

3.4 Plán marketingové komunikace 

„Aby byla marketingová komunikace efektivní, musí respektovat celou řadu principů, 

podobně jako je tomu u běžné mezilidské komunikace. Marketéři by měli především 

vycházet z toho, jak bude jejich sdělení vnímat cílová skupina. Zda se výsledná kampaň 

marketérům líbí či nelíbí, je naopak zcela nepodstatné.“ 4 

Na obr. 3.1 je znázorněn model shrnující klíčové fáze efektivní marketingové 

komunikace. Pomocí tohoto modelu marketéři předcházejí typickým chybám, které se 

vytvářejí v marketingové komunikaci. Často tyto chyby zapříčiní zbytečné plýtvání 

finančními prostředky společnosti. Bez uvedených poznatků se běžná marketingová 

komunikace neobejde, protože tyto charakteristiky jsou právě z oboru psychologie. [4] 

Celý model je složen ze tří oblastí. Na levé straně je zobrazeno marketingové sdělení, 

které obsahuje sdělení, médium a kontext. Všechny tyto úrovně jsou propojeny a musí 

být také všechny splněny a nelze je opomíjet. Uprostřed modelu je cílová skupina, která 

se zasluhuje o efektivní fungování marketingové komunikace. Na pravé straně je 

znázorněn poslední klíč k úspěchu tzv. WOM tedy word – of – mouth. Je to neformální 

mezilidská komunikace, která má jakýkoliv vztah k produktům. [4] 

Word of Mouth jednoduše řečeno znamená „o čem se mluví“. Je to neformální 

způsob předávání informací z osoby na osobu. Hlavním tématem jsou především sdělení, 

                                                           
4 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2011. 

224 s. ISBN 978 80 247 3541 2, str. 23. 

 

 



 

která se mezi lidmi šíří velmi rychle i bez investic do reklamy. Zahrnuje například virální 

marketing, blogy, komunity, věrnostní programy apod. 

 

Obr. 3.1: Model marketingové komunikace

Zdroj: [4] 

Sdělení je nutno chápat v

symboly, obrazy, hudbou, gest

do cílové skupiny, která má být oslovena. Každá generace má trošku odlišné chápání a 

vnímání, proto je důležité zabývat se výbě

má být přesně sděleno a komu. Zároveň však 

na začátku požadován. Určitě nejčastější sdělení je pomocí slov, protože právě slova 

vyvolávají emoce v zákaznících. Ale nejen 

Občas je samotné sdělení spojováno i s

Kompletní sdělení se pak dále dostává do určitého média. Tím se myslí televize, rádio, 

internet, tiskoviny apod. Obecněji ře

osloví cílové zákazníky. [4]

Plán marketingové komunikace je spojen s

následujícími kroky: [2] 

 analýza situace a stanovení marketingových cílů,

 určení cílové skupiny,

 stanovení komunikačních cílů,

 zvolení nástrojů, technik, kanálů a médií,
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která se mezi lidmi šíří velmi rychle i bez investic do reklamy. Zahrnuje například virální 

marketing, blogy, komunity, věrnostní programy apod. [16] 

1: Model marketingové komunikace 

 

Sdělení je nutno chápat v co možná nejširší podobě, protože se může sdělovat 

u, gesty, barvami apod. Zde se snaží marketéři co nejlépe vcítit 

do cílové skupiny, která má být oslovena. Každá generace má trošku odlišné chápání a 

vnímání, proto je důležité zabývat se výběrem prvků dopodrobna. Musí

má být přesně sděleno a komu. Zároveň však musí všechny prvky nést význam, který byl 

na začátku požadován. Určitě nejčastější sdělení je pomocí slov, protože právě slova 

zákaznících. Ale nejen slova a vše okolo dělá reklamu tím, čím je. 

Občas je samotné sdělení spojováno i s oblíbenou celebritou nebo přírodními scenériemi. 

Kompletní sdělení se pak dále dostává do určitého média. Tím se myslí televize, rádio, 

internet, tiskoviny apod. Obecněji řečeno se jedná o vše, kde bude reklama k

[4] 

Plán marketingové komunikace je spojen s komunikačním plánem, který je tvořen 

analýza situace a stanovení marketingových cílů, 

určení cílové skupiny, 

stanovení komunikačních cílů, 

zvolení nástrojů, technik, kanálů a médií, 

která se mezi lidmi šíří velmi rychle i bez investic do reklamy. Zahrnuje například virální 

nejširší podobě, protože se může sdělovat 

apod. Zde se snaží marketéři co nejlépe vcítit 

do cílové skupiny, která má být oslovena. Každá generace má trošku odlišné chápání a 

Musí předem vědět, co 

všechny prvky nést význam, který byl 

na začátku požadován. Určitě nejčastější sdělení je pomocí slov, protože právě slova 

slova a vše okolo dělá reklamu tím, čím je. 

oblíbenou celebritou nebo přírodními scenériemi. 

Kompletní sdělení se pak dále dostává do určitého média. Tím se myslí televize, rádio, 

čeno se jedná o vše, kde bude reklama k vidění a 

komunikačním plánem, který je tvořen 
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 stanovení rozpočtu, 

 měření výsledků.  

3.4.1 Cílová skupina marketingové komunikace 

Aby marketingová komunikace byla účinná, je důležité správně definovat cílový 

segment, jeho potřeby a přání. [5] 

3.4.2 Cíl marketingové komunikace 

Problémy zjištěné v situační analýze, pozici značky, konkurenci a SWOT analýze 

jsou východiskem pro sestavení cílů marketingové komunikace. Komunikační cíle jsou 

tak zprostředkovaným nástrojem k dosažení marketingových cílů na vyšší úrovni. 

Komunikační cíle by měly být: [2] 

 v souladu s firemními i marketingovými cíli, 

 spojeny se současnou a žádoucí pozicí produktu a značky, 

 kvantifikovatelné, 

 srozumitelné, 

 přijatelné, 

 závazné, 

 motivující, 

 rozdělené do dílčích cílů v případě potřeby. 

K nejčastějším cílům marketingové komunikace patří: 

 poskytnutí informací, 

 vytvoření a stimulace poptávky, 

 odlišení produktu, 

 zdůraznění hodnoty a užitku produktu, 

 stabilizace obratu, 

 vybudování a pěstování značky, 

 posílení firemní image. 

 

3.4.3 Proces marketingové komunikace 

Jedním z modelů, které se používají ke sledování stádií, jako výsledku komunikace 

s objektem komunikace je model AIDA. Podle tohoto modelu marketingová komunikace 

z pohledu zákazníka prochází stádii [8]:  

 A – attention (pozornost) 
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 I – intereest (zájem) 

 D – desce (přání) 

 A – action (akce) 

Tento základní model se neustále vyvíjí a rozrůstá o další stádia. V modelu AIDAS 

písmeno „S“ vyjadřuje uspokojení zákazníka (Satisfaction), V modelu AIDAC vyjadřuje 

písmeno „C“ přesvědčení zákazníka (Conviction). Sjednocením obou modelů vzniká 

AIDACS. Všechny tři modifikace mají za cíl opakující se nákup zákazníka. [25] 

3.4.4 Komunikační kanály 

Volba komunikačních kanálů představuje důležitou roli v účinnosti marketingové 

komunikace. Komunikační kanály (cesty), se dělí na osobní a neosobní. [5,6] 

Osobní komunikační kanály jsou založeny na osobním (přímém) kontaktu dvou a 

více osob. Tento kanál se využívá nejčastěji u osobního prodeje. Pro tento komunikační 

kanál je charakteristická okamžitá zpětná vazba. [5,6] 

Neosobní komunikační kanály jsou založeny na kontaktu dvou nebo více osob 

prostřednictvím prostředníka. Spadají zde média, prostředí a události. [5,6] 

3.4.5 Strategie marketingové komunikace 

Marketingová komunikace používá 2 základní strategie, tzv. strategie a tlaku a tahu. 

Rozhodnutí pro danou strategii při vytváření poptávky ovlivňuje zejména komunikační 

mix. [5] 

Strategie tlaku představuje marketingovou činnost, zaměřenou zejména na 

prostředníky. Cílem této strategie je stimulace prostředníku k objednávkám a propagaci 

výrobků, či služeb u spotřebitelů.  Strategie tlaku je vhodná tehdy, když na trhu 

zaznamenána nízká věrnost značce, vybírají li si zákazníci značku až v prodejně, 

nakupují li na základě náhlého popudu a jsou li výhody výrobků jasně patrné. [5] 

Strategie tahu představuje marketingovou činnost, zaměřenou na spotřebitele. Cílem 

této strategie je stimulace spotřebitelů k uskutečnění poptávky po výrobku či službě, jak 

u prostředníků, tak i u výrobce. Strategie tahu je vhodná tehdy, když existuje u zákazníků 

velká věrnost výrobku a důvěra v kategorii nebo zda vnímají lidé rozdíly mezi 

jednotlivými značkami, či mají li zákazníci značku vybránu předtím, než vstoupí do 

obchodu. [5] 
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3.4.6 Rozpočet marketingové komunikace 

Pro stanovení rozpočtu marketingové komunikace existují čtyři běžně používané 

metody: [5,6] 

  metoda přijatelného rozpočtu, 

 metoda procenta obratu, 

 metoda shody s konkurencí, 

 metoda cíle a jeho dosažení.  

 

Metoda přijatelného rozpočtu 

Metoda přijatelného rozpočtu se volí v případě stanovování rozpočtu na základě 

přijatelných nákladů a možností firmy. [5,6] 

Metoda procenta obratu 

U metody procenta obratu náklady na marketingovou komunikaci stanovují 

z určitého procenta z obratu nebo prodejní ceny. [5,6] 

Metoda shody s konkurencí 

U této metody je rozpočet sestavován tak, aby prostor v médiích byl srovnatelný 

s konkurencí. [5,6] 

Metoda cíle a jeho dosažení 

Tato metoda je nejnákladnější. Cíle a úkoly tvořící marketingovou komunikaci jsou 

nákladově odhadovány a jejich souhrn se rovná sumě stanoveného rozpočtu. [5,6] 

3.4.7 Měření výsledků marketingové komunikace 

V této fázi jsou výsledky marketingové komunikace vyhodnoceny. Cílem této fáze je 

zjistit předchozí a budoucí postoje cílových segmentů. [5,6] 
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4. Metodika sběru dat 

Pro výzkum a budoucí návrh nebo zlepšení marketingové komunikace byly využity 

primární i sekundární zdroje. Primární zdroje byly získány prostřednictvím výzkumu 

realizovaného formou dotazování. Sekundární zdroje byly získány z vnitřních zdrojů 

skupiny Absolut Deafers, z webových stránek skupiny a z jejích dalších účtů na 

sociálních sítích. Při sběru dat bylo postupováno podle metodiky, která se dělí na 

přípravnou a realizační fázi. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Problémem skupiny Absolut Deafers prozatím zůstává nedostatečný počet zájemců o 

její službu.  

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem této bakalářské práce je analýza dosavadní marketingové komunikace skupiny 

a návrh vhodných nástrojů marketingové komunikace tak, aby se stávající trend pozvolně 

zvyšujícího se zájmu o skupinu Absolut Deafers co nejvíce urychlil. Obsahem výzkumu 

je zjištění odpovědí na to, jakými nástroji vyvinout efektivní působení marketingové 

komunikace.  

V dotazníku se vyskytují otázky, které nesouvisí přímo s marketingovou komunikací. 

Tyto otázky byly do dotazníku vloženy pro potřeby hudební skupiny k analýze pro 

marketingovou a tvůrčí činnost.  

4.1.3 Stanovení hypotéz 

Pro dodržení postupu a zajištění cíle této práce byly stanoveny hypotézy. 

Hypotéza č. 1: 

Více než 40 % respondentů poslouchá hard rock alespoň příležitostně. 

Hypotéza č. 2: 

Více než 60 % respondentů se dovídá o chystaném koncertu z plakátu alespoň velmi 

často. 

Hypotéza č. 3: 

Více než 60% navštěvuje koncerty nebo festivaly alespoň 1 ročně. 
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Hypotéza č. 4: 

Alespoň 70% respondentů preferuje studiové nahrávky před nahrávkami z koncertů. 

Hypotéza č. 5: 

Alespoň 70 % respondentů chodí na sociální síti Facebook alespoň 1 týdně.  

4.1.4 Metoda marketingového výzkumu 

Pro marketingový výzkum byla zvolena metoda dotazování písemnou formou. 

Dotazník byl anonymní a data z něj získaná slouží výhradně pro účely této bakalářské 

práce a skupiny Absolut Deafers. 

4.1.5 Technika výběru vzorku 

Technika výběru vzorku byla zvolena jako řízené řetězcové předávání dotazníků, 

založeného na přerozdělení jednotlivých úkolů a povinností mezi podavatelem a 

přijímatelem dotazníků.  

4.1.6 Základní a výběrový soubor  

Základní soubor tvoří obyvatelé Moravskoslezského kraje starší 15 let. Výběrový 

soubor byl stanoven na 250 respondentů.  

4.1.7 Analýza 2. stupně 

V analýze druhého stupně budou respondenti rozřazeni dle pohlaví, věku a 

dosaženého vzdělání.  

4.1.8  Dotazník 

Na začátku dotazníku se nachází předmluva obsahující informace o jeho důvodu a 

původu, a také způsobu nakládání s vyplněnými daty. Tato předmluva je níže mnou 

vlastnoručně podepsaná. Dotazník se skládá z 16 otázek, z toho 12 uzavřených, 3 

polootevřených a 1 otevřené otázky. U polootevřených otázek, jež jsou současně 

bateriemi, slouží možnost „jiné, uveďte“ ke korekci respondentovy odpovědi, či jeho 

potřeby vyjádřit jinou možnost. Tato možnost proto bude u těchto otázek vyhodnocovaná 

pouze za podmínky, že se na minimálně jedné významově stejné odpovědi shodne 

alespoň 2 % respondentů. Dotazník obsahuje celkem 5 baterií. Na konci dotazníku jsou 

použity 3 identifikační otázky. První se týká pohlaví, druhá věku a třetí nejvýše 

dosaženého vzdělání. 
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4.1.9 Časový harmonogram 

Časový harmonogram je graficky znázorněn v tab. 4.1.  

Tabulka 4.1 Časový harmonogram 

Činnost/Den 
Prosinec 

11 
Leden 

12 
Únor 

12 
Březen 

12 
Duben 

12 
Květen 

12 

Definice problému 
  

    

Orientační analýza 
  

    

Plán výzkumu 
  

    

Pilotáž 
  

    

Sběr údajů 
  

    

Zpracování údajů 
  

    

Analýza údajů 
  

    

Příprava zprávy 
  

    

Prezentace zprávy 
  

    

Zdroj: Autor 

4.1.10 Způsob zpracování dat 

Data budou zpracována v programu Microsoft Excel, kde poslouží jako podklad pro 

vytvoření tabulek a grafů, následně převedených do programu Microsoft Word, v němž 

je tato bakalářská práce vypracovaná. 

4.1.11 Rozpočet 

V rozpočtu jsou zahrnuty náklady spojené s tiskem dotazníků a jejich distribucí. 

Plánovaná nenávratnost dotazníků k plánovaným 250 ks byla stanovena na 100 ks.  

Počet dotazníků .......................................................................................... 350 ks 

Náklad na tisk jednoho dotazníku .............................................................. 5 Kč 

Náklad na distribuci ................................................................................... 300 Kč 

Celkem ....................................................................................................... 2 050 Kč 



 

4.1.12 Pilotáž 

Na začátku měsíce února

lidem. Vzhledem k jejich návrhům bylo v

na 2 stránky na jeden list, čímž se počet listů zredukoval ze 4 na 2. 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat probíhal od 

předávání mezi účastníky výzkumu. Dotazníky byly předávány na základě bližšího 

sociálního vztahu mezi podavatelem a přijímatelem dotazníků. Respondenti dotazník 

vyplňovali sami a poté ho předali zpět podavateli. Te

dotazníky nedostaly do centra procesu šíření.

Návratnost dotazníků byla vyšší než předpoklad. Oproti plánovaným 71,4 % byla 

skutečná návratnost 87,1 %. 

dotazníků vyřazeno. Poté proběhl dotisk 2 k

300 respondentů. Tedy z

navráceno 300 ks. 

4.3 Charakteristika výběrového souboru

Z celkového počtu respondentů bylo 38 % mužů (114) a 62 % (186)

Obr. 4.1: Složení respondentů podle pohlaví

Zdroj: Autor 
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Na začátku měsíce února (8. 2. 2012) byla provedena pilotáž. Dotazník byl předán 7 

jejich návrhům bylo v dotazníku upraveno číslování a ti

, čímž se počet listů zredukoval ze 4 na 2.  

 

 15. 2. 2012 do 20. 3. 2012 za pomocí techniky řetězcového 

předávání mezi účastníky výzkumu. Dotazníky byly předávány na základě bližšího 

sociálního vztahu mezi podavatelem a přijímatelem dotazníků. Respondenti dotazník 

vyplňovali sami a poté ho předali zpět podavateli. Tento proces probíhal, dokud se 

dotazníky nedostaly do centra procesu šíření. 

Návratnost dotazníků byla vyšší než předpoklad. Oproti plánovaným 71,4 % byla 

skutečná návratnost 87,1 %.  Kvůli nedostatečně vyplněným bateriím

té proběhl dotisk 2 ks dotazníku, aby se výběrový soubor rovnal 

. Tedy z celkového počtu 352 dotazníků bylo řádně vyplněno a 

Charakteristika výběrového souboru 

celkového počtu respondentů bylo 38 % mužů (114) a 62 % (186)

Obr. 4.1: Složení respondentů podle pohlaví 
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dotazníku upraveno číslování a tisk nastaven 

za pomocí techniky řetězcového 

předávání mezi účastníky výzkumu. Dotazníky byly předávány na základě bližšího 

sociálního vztahu mezi podavatelem a přijímatelem dotazníků. Respondenti dotazník 

nto proces probíhal, dokud se 

Návratnost dotazníků byla vyšší než předpoklad. Oproti plánovaným 71,4 % byla 

vůli nedostatečně vyplněným bateriím muselo být 7 

dotazníku, aby se výběrový soubor rovnal 

celkového počtu 352 dotazníků bylo řádně vyplněno a 

celkového počtu respondentů bylo 38 % mužů (114) a 62 % (186) žen, viz obr. 4.1.  
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Druhý třídící znak se týká věku respondentů. Věkové kategorie jsem rozdělil do čtyř 

skupin od 15 let a více. Věková hranici byla zvolena už od 15 let, protože i tento věk je 

v hudebním průmyslu velice perspektivní. Nejvíce respondentů bylo ve věku 15 

a to 59 % (176) respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou je věk 36 

(60) respondentů, 14 % (42

respondentů ve věku nad 50 let, viz obr. 4.2. 

Obr. 4.2: Složení respondentů podle 

Zdroj: Autor 

Třetí třídící znak je podle dosaženého vzdělání. Nejvíce odpovídali respondenti se 

středoškolským vzděláním s

vysokoškolského vzdělání

dosáhlo základního vzdělání, viz obr. 4.3.

14%

20%
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Druhý třídící znak se týká věku respondentů. Věkové kategorie jsem rozdělil do čtyř 

skupin od 15 let a více. Věková hranici byla zvolena už od 15 let, protože i tento věk je 

hudebním průmyslu velice perspektivní. Nejvíce respondentů bylo ve věku 15 

respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou je věk 36 

42) respondentů bylo ve věkové kategorii 26 

respondentů ve věku nad 50 let, viz obr. 4.2.  

Obr. 4.2: Složení respondentů podle věku 

Třetí třídící znak je podle dosaženého vzdělání. Nejvíce odpovídali respondenti se 

tředoškolským vzděláním s 62 % (184), 23 % (70) respondentů dosáhlo 

vysokoškolského vzdělání, 8 % (24) respondentů je vyučených a 7 %

dosáhlo základního vzdělání, viz obr. 4.3. 
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Druhý třídící znak se týká věku respondentů. Věkové kategorie jsem rozdělil do čtyř 

skupin od 15 let a více. Věková hranici byla zvolena už od 15 let, protože i tento věk je 

hudebním průmyslu velice perspektivní. Nejvíce respondentů bylo ve věku 15 – 25 let 

respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou je věk 36 – 50 let s 20 % 

respondentů bylo ve věkové kategorii 26 – 35 let a 7 % (22) 

 

Třetí třídící znak je podle dosaženého vzdělání. Nejvíce odpovídali respondenti se 

respondentů dosáhlo 

7 % (22) respondentů 

15 - 25 let

26 - 35 let

36 - 50 let

Více než 50 let



 

Obr. 4.3: Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání

Zdroj: Autor 

Obr. 4.4 znázorňuje rozdělení respondentů podle toho, zda poslouchají žánr hard 

rock. Z analýzy vyplynulo, že 

zbývajících 58 % respondentů poslouchajíc

skupin, a to 49 % poslouchají hard rock příležitostně a 9 % mají tento styl za svůj hlavní 

žánr.  

Obr. 4.4: Rozdělení respondentů podle vztahu k

Zdroj: Autor 
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Obr. 4.3: Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání 

Obr. 4.4 znázorňuje rozdělení respondentů podle toho, zda poslouchají žánr hard 

analýzy vyplynulo, že 42 % respondentů neposlouchá hard rock vůbec a 

% respondentů poslouchajících žánr hard rock se dělí do dalších dvou 

% poslouchají hard rock příležitostně a 9 % mají tento styl za svůj hlavní 

Obr. 4.4: Rozdělení respondentů podle vztahu k hard rockovému stylu
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5. Analýza současné situace 

5.1 Současný marketingový komunikační mix skupiny 

Skupina Absolut Deafers nemá vlastní marketingové oddělení. Většina 

marketingových aktivit probíhá za spolupráce členů skupiny, popřípadě externího 

marketingového oddělení a designérů. Způsob marketingové komunikace a tedy závisí 

zejména na členech skupiny, kdy rozhodnutí o marketingové strategii závisí na společné 

dohodě a úsudku. V minulosti ukázala skupina Absolut Deafers marketingovou 

flexibilitu a potenciál vytvářet potřebnou komunikaci i za současného stavu. Skupina 

využívá spektrum nástrojů komunikačního mixu.  

5.1.1 Reklama 

Skupina používá formu reklamy zejména jako prostředek ke sdělení o chystaném 

koncertě, kterého se skupina zúčastní. Prozatím každý koncert, kde skupina hrála, byl 

medializován pomocí plakátů a turné se skupinou Arakain s Lucií Bílou navíc billboardy 

a pomocí rádiového vysílání. Své vlastní koncerty podporuje skupina plakáty vlastní 

tvorby a v minulosti také pomocí neprodejných vstupenek, viz podpora prodeje. Všechny 

dosavadní návrhy plakátů jsou v příloze 3.11 – 3.15. 

5.1.2 Podpora prodeje 

Skupina Absolut Deafers využívá možnosti podpory prodeje. Její první turné od 5. 2. 

2011 do 9. 4. 2011 bylo financováno výhradně skupinou a pro veřejnost bylo zcela 

zdarma. Koncerty byly medializovány pomocí plakátů a neprodejných vstupenek. Tyto 

vstupenky sloužily jednak jako informace o chystaném koncertě, ale hlavně jako podpora 

prodeje, kdy měla v potencionálním zákazníkovi vyvolat, díky jejího vlastnění, pocit 

jedinečnosti. Dále skupina podporuje na svých koncertech merchandisingový stánek. 

K možnosti zakoupení jsou plakáty, pivní tácky, a DVD a CD „LIVE  through 10,000 

holes“, s tím, že při koupi DVD a CD je zdarma pivní tácek a plakát, viz příloha 3.3 – 

3.8. DVD a CD lze zakoupit také na webových stránkách skupiny www.abslout–

deafers.cz v sekci „obchod“, odesláním požadavku prostřednictvím emailu za cenu 199 

Kč + poštovné nebo může zákazník využít možnost zakoupit digitální album za 4 USD, 

který obsahuje audio nahrávky jak v MP3 v přenosové rychlosti 320 kb/s, tak i v 

bezeztrátových formátech jako FLAC a WAV, videoklip Mesmerize z DVD „LIVE  

through 10,000 holes“ a digitální booklet v PDF formátu. Potenciální zákazník si 
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skladby může před koupí poslechnout pomocí funkce podporovanou webovou stránkou s 

digitálním albem.  

5.1.3 Přímý marketing 

Přímý marketing probíhá za pomocí webových stránek skupiny a profilu na sociální 

síti Facebook. Na webových stránkách probíhá komunikace v podobě novinek a fóra. 

Facebook  

Facebook umožňuje sdružovat zájmové skupiny, kterým je po přihlášení se do 

odběru skupiny Absolut Deafers umožněno dostávat novinky právě přidané na stránce 

profilu Absolut Deafers na jejich zdi. Toto umožňuje virální marketing. Pomocí 

rozesílání pozvánek na koncert zájmovým skupinám se po jejím přijetí ukáže i u jejich 

přátel, kteří se poté mohou o dané akci dozvědět více a popřípadě se jí i zúčastnit. 

Skupina Absolut Deafers si založila profil v kategorii „Hudebník / skupina“ 10. 5. 

2010. Na tzv. „zeď“ jsou přidávány novinky a celkový postupný vývoj skupiny, který lze 

od roku 2012 pozorovat lépe prostřednictvím tzv. „Timeline“ profilu, který umožňuje 

rychle se orientovat v časových úsecích. V příloze 4.1 je vidět úvodní zobrazení profilu. 

Nacházejí se zde rychlé odkazy, jak na možné funkce facebooku (informace o skupině, 

fotky a události), tak i odkaz na webové stránky skupiny. Vzhled stránky je nahoře 

posílen promo fotem, kde v jeho levém spodním rohu je profilové foto se zkratkou 

„AD“.  

Skupina Absolut Deafers má na profilu 119 příznivců (11. 4. 2012). Největší aktivita 

byla na profilu zaznamenána v období 26. 3. – 3. 4. 2012 s vrcholem 2. 4. 2012, kdy se o 

Absolut Deafers mluvili nejvíce. Vývoj křivky přidaných hodnocení „To se mi líbí“ je 

prakticky konstantní, viz příloha 2.12.  

Bandzone 

Další možností, jak komunikovat s fanoušky, je prostřednictvím profilu na sociální 

síti Bandzone, na kterém má skupina taktéž profil.  

Na síti Bandzone je skupina registrovaná od 2. 8. 2008. Dle statistiky profilu od této 

doby do 11. 4. 2012 měla skupina 84 fanoušků. Celkem bylo uskutečněno 17016 návštěv 

profilu a skladby poslechnuty 4364. V příloze 2.11 je vidět průběh intenzity návštěvnosti 

profilu v období 11.3 – 11. 4. 2012. Průměrně za toto období byla návštěvnost 12 

uživatelů denně.  
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V součastné době (11. 4. 2012) se skupina na tomto profilu prezentuje skladbami a 

videa z DVD / CD AD LIVE – through 10,000 holes. Fotky jsou zde přidávány po 

každém koncertě, stejně tak intenzita příspěvků uživatelů jsou vázány na koncerty.  

YouTube 

Dále přímý marketing probíhá prostřednictví videozóny YouTube, kde zájemci mají 

možnost odebírat videa skupiny Absolut Deafers.  

Komunikaci na těchto profilech má na starosti Jan Jašek.  

5.1.4 Osobní prodej 

Osobní prodej probíhá zejména během samotného vystoupení skupiny. Kromě snahy 

o dokonalý zvuk skupina klade veliký důraz na vizuální stránku jak členů, tak jeviště. 

Společně s osobním projevem každého člena jsou tyto prvky nutnou součástí 

profesionality, která ovlivňuje mínění o poskytované službě.  

Osobní prodej členů skupiny je nejdůležitějším prvkem marketingové komunikace 

při živém vystoupení. Skupina Absolut Deafers se snaží o to, aby každý člen byl oblečen 

a měl vybavení tak, aby celkový dojem byl maximalizován. K této analýze byly využity 

postřehy a připomínky posluchačů a účastníku živých vystoupení skupiny a záznamů z 

kamer.  

Jiří Czyž 

Jiří Czyž jako sólový kytarista stojí na pravé straně pódia směrem od posluchače. Od 

turné se skupinou Arakain používá bílo – šedé čočky. Vzhled Jiřího při vystoupení je 

v příloze 6.3.  

Jan Jašek 

Jan Jašek, frontman skupiny Absolut Deafers, je díky zpěvu nejvíce v kontaktu 

s posluchači. Mezi písněmi komunikuje s publikem spontánně s nepřipraveným textem. 

Jeho místo na pódiu je vepředu uprostřed. Od turné se skupinou Arakain používá na 

svém obličeji černou linku. Tato linka společně s oděvem Jana je v příloze 6.2. 

V rozhovorech s posluchači bylo často zmíněno, že komunikace mezi skupinou a 

publikem je nejistá a nedostatečná tak, že si někteří nevšimli ani toho, jak se skupina 

jmenuje.  

Radek Sněhota 
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Radek Sněhota zaujímá na pódiu levé místo od posluchače. Jako oděv používá 

kožené kalhoty, černou košili a sluneční brýle, viz příloha 6.4. V rozhovorech 

s posluchači bylo často zmíněno, že Radek působí při vystoupení statický a chladně.  

Martin Zeman 

Martin Zeman zaujímá při vystoupení místo vzadu uprostřed. Vzhledem k jeho 

nástroji není jeho pohyb po jevišti umožněn. Vzhled Martina při vystoupení je v příloze 

6.5. 

 

5.1.5 Public relations 

Public relations skupina podporuje tzv. mediálně atraktivními koncerty, o kterých se 

píší PR články. Největší PR článek (rozhovor) prozatím vyšel v hudebním časopise 

Spark v čísle 11/11 o společném turné s Ladislavem Křížkem a skupinou Vitacit, viz 

příloha 3.16 – 3.17. Dále se PR články objevují na internetu na každý koncert, který 

skupina odehrála se skupinou Arakain s Lucií Bílou.  

5.2 Prezentace výsledků marketingového výzkumu realizovaného 

dotazováním 

V této kapitole budou prezentovány výsledky marketingového výzkumu podle 

odpovědí respondentů.  

5.2.1 Zjišťování preferencí hard rockového žánru 

Jak bylo prezentováno na obr. 4.4, 58 % z 300 respondentů poslouchá žánr hard rock 

alespoň příležitostně. Těchto 174 respondentů odpovídalo na jejich preference ohledně 

typů skladeb závislých na čase a preferenci jazyka v hard rockových skladbách. 

Z hlediska vzdělání procentuálně nejvíce poslouchají žánr hard rock respondenti se 

středoškolským vzděláním anebo výučním listem, viz příloha 2.1. 

Na obr. 5.1 lze vidět odpovědi respondentů na preferenci typů skladeb v závislosti na 

čase. Odpovědi „jen výjimečně“ a „vůbec“ byly z tohoto grafu odfiltrovány. Hard 

rockové skladby 90. let poslouchá alespoň středně 73 % respondentů. Hard rock 70. let 

poslouchá alespoň středně 68 % respondentů a je zároveň nejposlouchanější s 13 %. 

Nejméně poslouchanou érou hard rocku jsou 60. léta (31 %) a 80. léta (34 %). Český 

hard rock poslouchá alespoň středně 45 % respondentů. 
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Na obr 5.2 lze vidět výsledky odpovědí respondentů ohledně preferované

v hard rockových skladbách v
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Obr. 5.1: Preference typů skladeb v závislosti na čase  

Na obr 5.2 lze vidět výsledky odpovědí respondentů ohledně preferované

hard rockových skladbách v závislosti na dosaženém vzdělání. Nejvíce respondentů (75 

%) preferuje anglický jazyk. Jazyk není důležitý pro 17 % respondentů. Nejméně 

odpovědí zaznamenala možnost český jazyk, a to 8 %. Z tohoto a z grafu vyplývá, 

anglický jazyk má více než 60% převahu u každé kategorie. 
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Na obr 5.2 lze vidět výsledky odpovědí respondentů ohledně preferovaného jazyka 

závislosti na dosaženém vzdělání. Nejvíce respondentů (75 

17 % respondentů. Nejméně 

tohoto a z grafu vyplývá, že 

Středně

Velmi často

Nejčastěji



 

Obr. 5.2: Preference jazyka v

vzdělání 

Zdroj: Autor 

5.2.2 Preference druhů hudby při poslechu

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že 75 % (224) respondentů preferuje při poslechu 

studiovou hudbu před tzv. živou, neboli 

Z obr. 5.3 lze vidět, že ve věkové kategorii 15 

hudby nad živou v poměru

respondentů v letech mezi 26 

studiovou hudbu 67 % respondentů

byla preferována živá hudba před studiov

Na koncertě potom respondenti, podle 

tvorbou, 38 % respondentů nemá vyhraněný názor a pouze 6 % preferuje revivalové 

skupiny.  
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Preference jazyka v hard rockových skladbách v závislosti na dosaženém 

Preference druhů hudby při poslechu 

výsledku výzkumu vyplynulo, že 75 % (224) respondentů preferuje při poslechu 

studiovou hudbu před tzv. živou, neboli „live“, viz příloha 2.2.  

obr. 5.3 lze vidět, že ve věkové kategorii 15 – 25 let převyšuje preference studiové 

poměru 84:16. Studiovou hudbu před živou

letech mezi 26 – 35. Ve věkové kategorii 36 – 50 let pak preferuje 

respondentů. Věková skupina nad 50 let je jedinou skupinou, kde 

dba před studiovou v poměru 55:45. 

Na koncertě potom respondenti, podle přílohy 2.3, preferují z 56 % skupiny s

tvorbou, 38 % respondentů nemá vyhraněný názor a pouze 6 % preferuje revivalové 
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výsledku výzkumu vyplynulo, že 75 % (224) respondentů preferuje při poslechu 

25 let převyšuje preference studiové 

tudiovou hudbu před živou preferuje 62 % 

50 let pak preferuje 

. Věková skupina nad 50 let je jedinou skupinou, kde 

56 % skupiny s vlastní 

tvorbou, 38 % respondentů nemá vyhraněný názor a pouze 6 % preferuje revivalové 
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Obr. 5.3: Preference nahrávek při poslechu hudby v

Zdroj: Autor 

5.2.3 Koncerty 

Dle přílohy 2.4, 14 % (42) respondentů nechodí na koncerty vůbec. 

ročně navštěvuje koncerty

4 ročně. Pouze 4 % (12) respondentů navštěvuje alespoň 5 

Na obr. 5.4 je znázorněn vztah mezi intenzitou návštěvnosti a zúčastnění se hard 

rockového koncertu. Odpovědi respondentů 

odfiltrovány. Z analyzovaného vzorku 

už bylo na hard rockovém koncertě. V

respondentů a v kategorii pro 5 a více jsou to 4 respondenti, co navštívili hard rockový 

koncert.  
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Obr. 5.3: Preference nahrávek při poslechu hudby v závislosti na věku

14 % (42) respondentů nechodí na koncerty vůbec. 

navštěvuje koncerty 25 % (76) respondentů, 1 ročně pak 30 % (90) a 27 % (80) 2 

4 ročně. Pouze 4 % (12) respondentů navštěvuje alespoň 5 koncertů ročně. 

Na obr. 5.4 je znázorněn vztah mezi intenzitou návštěvnosti a zúčastnění se hard 

rockového koncertu. Odpovědi respondentů „méně než 1 ročně“

analyzovaného vzorku 40 respondentů, kteří navštěvují koncert 1 roč

už bylo na hard rockovém koncertě. V kategorii 2 – 4 koncerty 

kategorii pro 5 a více jsou to 4 respondenti, co navštívili hard rockový 
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14 % (42) respondentů nechodí na koncerty vůbec. Méně než 1 

1 ročně pak 30 % (90) a 27 % (80) 2  

ročně.  

Na obr. 5.4 je znázorněn vztah mezi intenzitou návštěvnosti a zúčastnění se hard 

„méně než 1 ročně“ a „vůbec“ byly 

40 respondentů, kteří navštěvují koncert 1 ročně, 

koncerty ročně je to 44 

kategorii pro 5 a více jsou to 4 respondenti, co navštívili hard rockový 

Živou (LIVE)

Studiovou



 

Obr. 5.4: Zúčastnění se hard rockového koncertu

Zdroj: Autor 

Dle přílohy 2.5 se respondenti dovídají 

přátel a známých. Z 50 % se poté dovídají alespoň velmi často z

potom respondenti dovídají o chystaném koncertě z

nebo časopisů.  

5.2.4 Požadavky na koncert

Respondenti přiřazovali důležitost 

koncertu. V příloze 2.6 lze vidět, že 93 % respondentů očekávají kvalitní zvuk alespoň 

hodně. Dále 88 % respondentů oček

(alespoň hodně) přiřadili respondenti komunikaci mezi publikem a skupinou. Nejmenší 

důležitost pak respondenti přiřadili sladěnému oblečení skupiny a možnosti zakoupit si 

upomínkové předměty.  

5.2.5 Návštěvnost vybraných webových stránek a sociál

Respondenti odpovídali na to, jak často navštěvují stránky Facebook, Bandzone. 

YouTube a Twitter.  
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Zúčastnění se hard rockového koncertu 

se respondenti dovídají o koncertech z 59 % alespoň velmi často od 

50 % se poté dovídají alespoň velmi často z plakátu. Nejméně se 

potom respondenti dovídají o chystaném koncertě z webových stránek skupin a z

ožadavky na koncert 

přiřazovali důležitost jednotlivým aspektům průběhu a realizace 

lze vidět, že 93 % respondentů očekávají kvalitní zvuk alespoň 

Dále 88 % respondentů očekává alespoň hodně hudbu k tanci,

(alespoň hodně) přiřadili respondenti komunikaci mezi publikem a skupinou. Nejmenší 

důležitost pak respondenti přiřadili sladěnému oblečení skupiny a možnosti zakoupit si 

Návštěvnost vybraných webových stránek a sociálních sítí 

Respondenti odpovídali na to, jak často navštěvují stránky Facebook, Bandzone. 
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z 59 % alespoň velmi často od 

plakátu. Nejméně se 
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lze vidět, že 93 % respondentů očekávají kvalitní zvuk alespoň 
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(alespoň hodně) přiřadili respondenti komunikaci mezi publikem a skupinou. Nejmenší 

důležitost pak respondenti přiřadili sladěnému oblečení skupiny a možnosti zakoupit si 

Respondenti odpovídali na to, jak často navštěvují stránky Facebook, Bandzone. 
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Obr. 5.5: Návštěvnost vybraných webových stránek a sociálních sítí

Zdroj: Autor 

Na obr. 5.5 lze vidět, že 68 % navštěvuje Facebook alespoň 1 týdn

respondentů navštěvuje stránku YouTube alespoň 1 týdně. 

alespoň 1 týdně je 9% a Twitteru 6%. 

5.2.6 Známost skupiny

Z dotazníku vyplynulo, že 

příloha. 2.7. 

Na obr. 5.6 lze vidět 

podle věku a pohlaví. Procentuálně nejvíce je skupina v

26 – 35 let. Nejméně potom mezi respondenty ve věku 15 

4.1 lze konstatovat, že více je skupina povědomá mezi muži. 
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: Návštěvnost vybraných webových stránek a sociálních sítí

lze vidět, že 68 % navštěvuje Facebook alespoň 1 týdn

respondentů navštěvuje stránku YouTube alespoň 1 týdně. Návštěvnost

9% a Twitteru 6%.  

Známost skupiny 

dotazníku vyplynulo, že 34 (11 %) respondentů zná skupinu Absolut Deafers, viz 

lze vidět rozdělení respondentů, kteří znají skupinu Absolut Deafers 

podle věku a pohlaví. Procentuálně nejvíce je skupina v podvědomí ve věkové kategorii 

35 let. Nejméně potom mezi respondenty ve věku 15 – 25 let. S přihlédnutím k

více je skupina povědomá mezi muži.  
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lze vidět, že 68 % navštěvuje Facebook alespoň 1 týdně, 74 % 

Návštěvnost Bandzonu 

34 (11 %) respondentů zná skupinu Absolut Deafers, viz 

rozdělení respondentů, kteří znají skupinu Absolut Deafers 

podvědomí ve věkové kategorii 
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Obr. 5.6: Známost skupiny Absolut Deafers v

Zdroj: Autor 

5.3 Vyhodnocení hypotéz

Na základě výsledků provedeného výzkumu byly vyhodnoceny hypotézy stanovené 

v oddíle 4. 1. 3. této práce.

Hypotéza č. 1: Více než 40 % respondentů poslouchá hard rock alespoň příležitostně.

Tato hypotéza se potvrdila. Z

příležitostně 51 % respondentů, viz obr. 

Cílem této hypotézy bylo 

Momentálně lze považovat hard rock za perspektivní, ovšem dle 

věkové kategorie 15 – 25 let 

Hypotéza č. 2: Více než 60 % respondentů se dovídá o chystaném koncertu z

alespoň velmi často. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

respondentů. Nejvíce (59 %) se respondenti dovídají od přátel a známých. 

Cílem této hypotézy bylo 

chystaném koncertě. Ačkoli se tato hypotéza nepotvrdila, lze za nejvhodnější médium 
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: Známost skupiny Absolut Deafers v závislosti na věku a pohlaví. 

Vyhodnocení hypotéz 

Na základě výsledků provedeného výzkumu byly vyhodnoceny hypotézy stanovené 

oddíle 4. 1. 3. této práce. 

Hypotéza č. 1: Více než 40 % respondentů poslouchá hard rock alespoň příležitostně.

Tato hypotéza se potvrdila. Z výzkumu vyplynulo, že hard rock poslouchá alespoň 

příležitostně 51 % respondentů, viz obr. 4.4. 

Cílem této hypotézy bylo zjistit perspektivu žánru hard rock, který skupina hraje.  

Momentálně lze považovat hard rock za perspektivní, ovšem dle přílohy

25 let pokles zájmu o tento žánr. 

Hypotéza č. 2: Více než 60 % respondentů se dovídá o chystaném koncertu z

Tato hypotéza se nepotvrdila. Dle přílohy 2.5 se z plakátu dovídá alespoň často 50 % 

respondentů. Nejvíce (59 %) se respondenti dovídají od přátel a známých. 

Cílem této hypotézy bylo zjistit jaké je nejvhodnější médium pro infor

Ačkoli se tato hypotéza nepotvrdila, lze za nejvhodnější médium 
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Na základě výsledků provedeného výzkumu byly vyhodnoceny hypotézy stanovené 

Hypotéza č. 1: Více než 40 % respondentů poslouchá hard rock alespoň příležitostně. 

výzkumu vyplynulo, že hard rock poslouchá alespoň 

ánru hard rock, který skupina hraje.  

přílohy 2.9 lze vidět u 

Hypotéza č. 2: Více než 60 % respondentů se dovídá o chystaném koncertu z plakátu 

plakátu dovídá alespoň často 50 % 

respondentů. Nejvíce (59 %) se respondenti dovídají od přátel a známých.  
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považovat právě plakát, či billboard, protože přátelé a známí jsou sekundární médium, 

které muselo získat prvotní informaci z jiného média.  

Hypotéza č. 3: Více než 60% navštěvuje koncerty nebo festivaly alespoň 1 ročně. 

Tato hypotéza se potvrdila. Dle přílohy 2.4 alespoň 1 ročně navštěvuje koncerty 61 

% respondentů.  

Cílem této hypotézy bylo zjistit intenzitu zúčastnění se koncertů kvůli strategii 

marketingové komunikace. 

Hypotéza č. 4: Alespoň 70% respondentů preferuje studiové nahrávky před nahrávkami 

z koncertů. 

Tato hypotéza se potvrdila. Dle přílohy 2.2 preferuje studiové nahrávky skladeb před 

živými 75 % respondentů. 

Cílem této hypotézy bylo zjistit poměr v preferenci studiové hudby a živé hudby pro 

vhodné naplánování marketingové komunikace. 

Hypotéza č. 5: Alespoň 70 % respondentů chodí na sociální síti Facebook alespoň 1 

týdně.  

Tato hypotéza se nepotvrdila. Dle již zmíněného obr. 5.6 se ukázalo, že Facebook 

navštěvuje alespoň 1 týdně 68 % respondentů. I když se hypotéza nepotvrdila, je to 

pouze 2 % pod kvótou.  

Cílem této hypotézy bylo zjistit, zdali lze považovat Facebook za hlavní 

komunikační kanál prostřednictvím internetu.  
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6. Návrh marketingové komunikace 

6.1 Plán marketingové komunikace 

Pro plán marketingové komunikace byly využity teoretické základy z kapitoly 2 a 

současně poznatky ze SWOT analýzy, analýzy makroprostředí a mezoprostředí, 

marketingového výzkumu a současné analýzy komunikačního mixu skupiny..  

6.2 Určení cílové skupiny 

Pro vysokou efektivitu marketingové komunikace je důležité stanovit příjemce 

sdělení. Byly stanoveny tyto skupiny: 

 obyvatelé České republiky starší 15 let, 

 firmy působící v České republice, 

 pořadatelé a producenti. 

6.3 Cíle marketingové komunikace. 

Při sestavování cílů bylo vycházeno z dlouhodobých cílů skupiny. Jsou doporučeny 

následující cíle: 

 zvýšení povědomí o skupině, 

 zefektivnění marketingové komunikace, 

 získání nových zákazníků, 

 udržení stávajících zákazníků. 

6.4 Proces marketingové komunikace 

Vzhledem k trhu a jeho funkcím, ve kterém se skupina nachází, je pro sdělení 

vhodný model AIDAS, který skupina již využívá. Toto sdělení je nastaveno tak, aby 

upoutalo pozornost zákazníka, vzbudilo v něm zájem, přesvědčilo jej o výhodách a 

donutilo jej využít službu a poté se k ní vracel a doporučoval ji ostatním.  

6.5 Výběr komunikačních kanálů 

Na základě výsledku výzkumu v otázce, odkud se respondenti dovídají nejvíce o 

chystaném koncertu, je doporučeno pokračovat ve stávající marketingové komunikaci 

formou plakátů a zintenzivnit mediální podporu pomocí rozhlasu. Dalším 

komunikačním kanálem je internet, kde je potřeba zvýšit počet uživatelů přihlášených 

k odběru na sociálních sítích Facebook a Bandzone a pokračovat ve zveřejňování 
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koncertů na těchto profilech a webové stránce skupiny. Dalšími vhodnými 

komunikačními kanály jsou reference. 

6.6 Strategie marketingové komunikace 

Strategie marketingové komunikace musí v tomto případě fungovat na základě 

zaujetí zákazníka a vyvolání poptávky po této službě. Proto je doporučena strategie 

tahu.  

6.7 Marketingový komunikační mix 

Reklama 

Skupina Absolut Deafers by měla pokračovat marketingové komunikaci formou 

plakátů. Pro maximalizaci efektivity by měly být plakáty vylepeny na 

nejfrekventovanějších místech daného místa konání. Proto by před každým 

vylepováním měla proběhnout analýza frekventovanosti jednotlivých okolí a na jeho 

základě nechat vylepit plakáty. Dále by se mělo realizovat sdělení také pro motoristy, 

tedy billboard. Jejich počet by se odvíjel podle rozpočtu na danou akci.  

Dále by si skupina Absolut Deafers měla hlídat to, aby byla rozhlasově podporována 

i když není hlavní skupina dané akce. V rámci marketingové komunikace by měla být 

zdůrazněná hlavní skupina a zmíněná skupina Absolut Deafers.  

 Co se týče propagace samotné skupiny, mohly by být použity nástroje umožňující 

podprahové vnímání lidí s prioritním zaměřením na logo skupiny, konkrétně na zelené 

„O“, viz obrázky v Příloze 3. Toto „O“ je charismatické a jednoduché natolik, aby zůstal 

v podvědomí lidí.  

Návrhem je nechat vytvořit krátké kreslené spoty s tímto „O“ a ostatními písmeny 

v určitých situacích a tato krátká videa nechat šířit za pomocí virálního marketingu.  

Dalším využitím tohoto „O“ jsou například nálepky o velikosti nohy lepené na 

podlaze v místě, kde stojí publikum, či tyto nálepky použít jako směr chůze ke stánku 

s merachandisingem.  

Využití „O“ je celá řada, např. malé nálepky pro virální marketing, odznaky, 

dočasné tetování a další.  
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Jelikož by tato kampaň měla přinést mnoho zájemců, doporučuje se počkat na to, až 

skupina na své stránky umístí úryvky skladeb ze studiového alba, které se chystá natočit 

na podzim 2012. 

Podpora prodeje 

V minulosti skupina využila podporu prodeje prostřednictvím vstupenek zdarma. Od 

této strategie je třeba postupně upustit, aby skupina byla výdělečná. Hlavním důvodem je 

však to, aby si lidé nezvykli, že koncert skupiny Absolut Deafers je zdarma. Skupina by 

se tak mohla dostat do spirály s obtížným východiskem. Místo tohoto nástroje, jak 

zatraktivnit službu, je doporučeno zaměřit se na jiné nástroje v komunikačním mixu, na 

jejich efektivitu a design.  

Dle svých finančních možností má skupina vyrobených několik předmětů spadajících 

do sekce merchandising, viz kapitola 5.1. Se zlepšující se finanční situací skupiny je 

doporučeno rozšířit tento stav o nové předměty i na úkor kvantity stávajících, které by 

podporovaly základní službu. Jakmile rozmanitost předmětů dosáhne stanoveného počtu, 

měl by být zřízen na webových stránkách skupiny plnohodnotný internetový obchod.  

Merchandisingový stánek používaný na koncertech ve formě stolu a přes něj 

přehozeného transparentu s logem Absolut Deafers je třeba nahradit skládacím stánkem 

pro merchandisingové účely. Dále by se měla zviditelnit jeho pozice buď lepším 

umístěním, nebo nástroji určeny k usměrnění zákazníka ke stánku, jako jsou šipky a 

další.  

Přímý marketing 

Přímý marketing probíhá hlavně na sociálních sítích Facebook a Bandzone a 

webových stránkách skupiny. Je třeba přihlášené uživatele k odběru stále informovat o 

dění ve skupině Absolut Deafers. Aby tato forma komunikace byla co nejúčinnější, je 

třeba zvýšit počet přihlášených uživatelů k odběru i za cenu umělého navyšování. 

Procesu umělého navyšování by se měli zúčastnit přátelé a známí z okolí skupiny a jejich 

známí atd. Toto by mělo za následek vysoký počet spřízněných uživatelů. Toto znamená 

jednak komunikovat k více lidem prostřednictvím přímého marketingu, ale také zvýšení 

atraktivity skupiny zejména pro pořadatelé festivalů a potencionální sponzory.  

Problémem skupiny Absolut Deafers není nedostatečný přímý marketing, ale způsob 

jakým je prezentován. Označené úryvky vět příloze 4.2 – 4.3 a příloze 5.6 – 5.10 jsou 
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příkladem neprofesionality. Např. věta v příloze. 4.3 lze rozdělit a napsat takto: „Fotky 

Absolut Deafers  Prostějov v rámci Arakain XXX Best Of Tour 2012“ a „Dnes Absolut 

Deafers v Pardubicích v kulturním domě IDEON v rámci Arakain XXX Best Of Tour 

2012“. Tyto příspěvky a novinky by měly být psány buď v 1. nebo ve 3. osobě. Proto se 

doporučuje přeformulovat tyto příspěvky a pokračovat v profesionální stylizaci. Dále, 

na základě přílohy 5.5, je doporučeno nezobrazovat loga jiných skupin, či o nich psát 

tak frekventovaně.  

Další známkou neprofesionality jsou další sekce jako „Historie“, viz příloha 5.3 a 

„Kapela“, viz příloha 5.4. Je doporučeno tyto sekce přepracovat. Zejména historii, 

přejmenování sekce „Kapela“ na „Členové“, v ní představit pravá jména členů namísto 

přezdívek a upravit jejich popis.  

Osobní prodej 

Je doporučeno pokračovat v trendu zlepšování vzhledů a projevů jednotlivých členů 

skupiny. Ke zlepšení stávajících problémů týkající se komunikace s publikem, jak mezi 

písněmi prostřednictvím Jana Jaška, tak strnulostí Radka Sněhoty, jsou navržena 

následující řešení. Text pro komunikaci by měl být sepsán a procvičován na každé 

zkoušce skupiny, zejména to o čem mluvit a jakým stylem mluvit. S Radkovou 

nepohyblivostí se dá pracovat dvěma směry. Jedním je pravidelné cvičení Radka 

různých pohybových figur a další možností je udělat z tohoto faktu přednost a 

podpořit jeho statický projev a výšku různými nástroji, jako vhodný oděv a doplňky.   

Dále by skupina měla zajistit školení obchodních dovedností pro prodávající u 

merchandisingového stánku. Z důvodu profesionality by se členové skupiny neměli u 

tohoto stánku vůbec vyskytovat.  

Public relations 

U tohoto nástroje je doporučeno více rozvíjet PR. Cílem podpory PR článků 

v žánrových i masových časopisech je, aby se skupina dostala do podvědomí. Dále by 

skupina měla monitorovat články psané o skupině, popřípadě si někoho na tuto práci 

najmout. V případě negativního podtextu v PR článku o skupině Absolut Deafers je 

třeba ihned vyrovnávat tento stav v diskusi. V případě dobrých ohlasů a názorů je tento 

efekt v diskusích znásobit.  
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Dále je třeba zachovat užití barev, grafických prvků a typografie v materiálech. 

Konkrétně tedy nerozřezávat logo, viz příloha 3.11, a nahradit profilové logo na sociální 

síti Facebook, viz příloha 4.1, oficiálním.  

Do budoucna by se měla skupina pokusit o lobování prosazující žánr hard rock 

právě pomocí PR článků. Prostřednictvím této techniky vnutit lidem, že žánr hard rock je 

právě ten pravý k poslechu.  

6.8 Rozpočet marketingové komunikace 

Rozpočet marketingové komunikace je navržen jako metoda přijatelného rozpočtu, 

dokud se skupina finančně nestabilizuje. Doporučeno je při výběru sponzorů myslet 

nejen na náklady spojené s danou akcí, ale také i mimo jiné na náklady spojeny 

s marketingovou komunikací. Tudíž vytvářet rozpočet a akci včetně marketingových 

aktivit.  

Po finanční stabilizaci se doporučuje použít metodu určitého procenta z obratu pro 

lepší efektivitu a stabilitu marketingové komunikace.  

6.9 Měření výsledků marketingové komunikace 

Měření výsledků marketingové komunikace může být realizováno v budoucnu 

výzkumem znalosti skupiny, jejího loga a jejich služeb.  
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout nové, či zefektivnit stávající nástroje 

marketingové komunikace hard rockové skupiny. 

Bakalářskou práci jsem zpracoval z teoretických východisek, které jsem čerpal 

z odborné literatury. Dále jsem použil informace z vnitřních zdrojů skupiny, využil jsem 

její dosavadní zkušenosti v oblasti marketingu a markentigové komunikace. Na základě 

výsledku SWOT  analýzy jsem se zaměřil zejména na slabé stránky a příležitosti, které 

považuji pro cíl bakalářské práce za rozhodující. Abych  získal informace o povědomí 

hard rocku a hudebním průmyslu jako celku,  provedl jsem marketingový výzkum a jeho 

výsledky použil právě pro stanovení marketingové komunikace hard rockové skupiny.  

V teoretické části jsem charakterizoval hard rockovou skupinu Absolut Deafers. 

Podrobně jsem se věnoval charakteristice členů skupiny, popsal jsem historii skupiny 

včetně milníků, které považuji za rozhodující. Pro téma této práce bylo důležité popsat 

také aktuální stav skupiny, její vize a cíle, z nichž jsem čerpal při formulování návrhů 

komunikace. Věnoval jsem se také charakteristice konkurence. 

Hudební průmysl je součástí služeb, proto jsem se v další části zaměřil na teoretická 

východiska marketingové komunikace ve službách. Popsal jsem teorii služeb, 

charakterizoval její základní znaky a funkci. Popsal jsem jednotlivé prvky 

marketingového mixu ve službách a zaměřil jsem se na komunikační mix v oblasti 

služeb, jeho nástroje a využití.  

V analytické části jsem provedl analýzu současné marketingové komunikace 

skupiny. Vymezil jsem současný marketingový komunikační mix skupiny. Vyhodnotil 

jsem výsledky výzkumu jednak pro potřebu této práce, jednak pro potřebu skupiny a 

spolu s analýzou současného komunikačního mixu jsem navrhnul marketingovou 

komunikaci skupiny, která by měla zlepšit povědomí o skupině Absolut Deafers. 

Z výzkumu vyplynulo, že styl hard rock se stále může považovat za perspektivní. 

Respondenti preferují studiové nahrávky v anglickém jazyce s prvky hard rocku 70. a 90. 

let a skupiny s vlastní tvorbou. Více než polovina respondentů navštěvuje koncerty či 

festivaly alespoň 1 ročně a hard rockového koncertu se zúčastnilo přes 40 % 

respondentů. Na koncertech respondenti nejčastěji očekávají kvalitní zvuk a hudbu 

k poslechu. Tyto hlavní výsledky analýzy jsou pro skupinu vodítkem k dalšímu rozvoji. 
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Skupina chce i nadále preferovat vlastní tvorbu, zúčastňovat se koncertů a festivalů a 

hlavním cílem stále zůstává kvalitní reprodukce. Průzkum také ukázal, že skupina 

Absolut Deafers není zatím známá široké veřejnosti. Zlepšení povědomí o skupině by 

měly napomoci právě navržené nástroje marketingové komunikace. 

Skupina Absolut Deafers má potenciál k tomu být na vrcholu české hudební scény. 

Její cesta na tento vrchol bude pravděpodobně delší, než bývá u popových interpretů a 

bude k tomu potřeba ještě hodně úsilí nejen v oblasti marketingu. Avšak právě marketing 

a marketingová komunikace slouží k odlišení se a být jedinečný, což bude pro skupinu 

velikým přínosem do budoucna. Navržená opatření byla velmi pozitivně přijata všemi 

členy skupiny a je v jejich možnostech, zejména finančních, tyto změny uskutečnit. 

Věřím, že doporučené návrhy budou pro skupinu přínosem a pomohou jí na vrchol hard 

rockové hudební scény. 
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