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1 Úvod 
 

Psychologové a sociologové považují současnou dobu za „počítačový věk“. 

Více a více lidí tráví svůj volný čas před obrazovkou svého PC či televize a 

upouští od trávení volného času venku. Naštěstí však stále ještě existuje 

dostatečné množství osob, které se nespojuje s okolním světem pouze 

prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, ale využijí krásného počasí 

a vyrazí do přírody. A třeba o tom natočí film. 

 

Mezinárodní festival outdoorových filmů si za několik let konání vydobyl 

poměrně slušnou fanouškovskou základnu. Každoročně se schází stále více 

diváků všech různých věkových kategorií, aby shlédli filmy s outdoorovou 

tématikou ze všech koutů světa. I přes zvyšující se kvalitu filmů i doprovodného 

programu si lístky zachovávají stále lidovou cenu, a tak se nabízí otázka, jak je 

možné, že v dnešním světě lze zorganizovat festival, který nebude ztrátový a ještě 

si dovolit udržet vstupné na tak nízké částce. Odpověď je jednoduchá. Správně 

zvolená marketingová komunikace. 

 

Protože Mezinárodní festival outdoorových filmů navštěvuji již několik let a 

stejně tak i sleduji vývoj jeho marketingové komunikace, rozhodla jsem se v této 

bakalářské práci zaměřit právě na ni. Budu se věnovat marketingu pro Ostravu, 

protože každé město má trochu jiný program a bylo by velmi těžké vytvořit stejný 

fungující plán pro všechna města. Pomocí SWOT analýzy a vyhodnocením 

internetového dotazníku bych chtěla pomoci zlepšit prezentaci festivalu veřejnosti 

a odhalit slabiny jeho marketingového plánu. Hlavním cílem této práce bude tedy 

zlepšení marketingové komunikace festivalu. 

 

V teoretické části vymezím základní pojmy, popíšu základní marketingové 

nástroje a několik akcí konaných v České republice, které lze považovat za 

největší konkurenci festivalu. V marketingové sekci praktické části se budu 

věnovat již zmiňované marketingové strategii festivalu, SWOT analýze a 

vyhodnocování dotazníků. V žurnalistické části naleznete rozhovory s účastníky 

festivalu, dále článek, reportáž a kratší zprávy o chystaných festivalech. 
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2  Marketingová komunikace Mezinárodního 

festivalu outdoorových filmů 

 

 

2.1 Outdoorové festivaly v České republice 

 

Existují dva názory, jak vzniklo slovo „festival“. První vychází z latinského 

„festive“, což znamená událost. Druhý názor pokládá za původ slova „festivus“, 

neboli slavit. Slovem festival většinou označujeme různé společenské akce.  

Slovem festival je označována veřejná přehlídka uměleckých výtvorů a výkonů 

(zvl. filmových, televizních a hudebních).1 (PETRÁČKOVÁ, KRAUS, 1998, s.227) 

 

V České republice jsou festivaly s outdoorovou nebo cestovatelskou tématikou 

stále oblíbenější. Můžeme pozorovat, že ačkoli někteří lidé nemají nutkání 

vyhledávat extrémy, rádi se vžijí do role diváka a užívají si příliv adrenalinu, který 

jim zprostředkuje právě pořadatel toho či onoho festivalu. 

 

Níže jsem popsala největší akce konkurující festivalu outdoorových filmů. 

Jedná se o Mezinárodní filmový horolezecký festival, filmový festival Expediční 

kamera, dále cestovatelský festival Kolem světa a o Festival alpinismu. Veškeré 

informace o těchto festivalech lze nalézt na jejich internetových stránkách, z nichž 

jsem převážně čerpala, a na serveru Lezec.cz, kde se nacházejí různé pozvánky a 

články zaměřené právě na outdoorové akce různého rázu. 

 

 

2.1.1 Mezinárodní filmový horolezecký festival 

 

Počátky Mezinárodního horolezeckého festivalu lze datovat už v roce 1980. 

Tehdy horolezec Miroslav Šmíd uspořádal akci pro několik svých přátel, protože 

                                                 
1 Petráčková V, Kraus J. a kol.  Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: Academia, 
1998. 834 s. ISBN 80-200-0607-9. 
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kvůli nemožnosti vycestovat z naší země byly jakékoli zážitky a zkušenosti 

k nezaplacení. Promítání filmů a komentovaná ukázka diapozitivů tak položila 

základy prvnímu ročníku, který se oficiálně konal o rok později. Tato tradice si 

získala mnoho příznivců a byla přerušena až po takřka deseti letech v roce 1989. 

Obnovena byla až po Šmídově smrti v roce 1993, kdy za vedení Tomáše Čady a 

Radka Myšky došlo k výrazné změně. Festival podpořilo samotné město Teplice 

nad Metují a změnila se i koncepce z pouhého přátelského setkání horolezců na 

soutěžní přehlídku filmů. Aby festival následoval trendy, vzniklo několik kategorií, 

Horolezectví, Sporty v horách a Člověk a hory, od kterých bylo časem upuštěno. 

 

V současné době se připravuje již 28. ročník s bohatým doprovodným 

programem. Ten zahrnuje kromě promítání vítězných snímků z předchozího 

ročníku také hudební doprovod, přednášky a besedy s horolezeckou tématikou, 

soutěže v tradičních i netradičních disciplínách, sportovní program (lezení a 

slackline), ukázky práce záchranářů, pletení lanových hlav a samozřejmě beseda 

s osobností festivalu, kterou je letos Pavol Barabáš. Festival se každoročně koná 

poslední srpnový víkend.2 

 

 

2.1.2 Expediční kamera 

 

Festival expediční kamera úzce spolupracuje s výše uvedeným festivalem 

v Teplicích nad Metují. Jedná se o celovečerní promítání vítězných snímků 

v různých městech České republiky. Filmy jsou vybírány jednotlivými pořadateli 

samozřejmě nejenom z nabídky teplického festivalu, ale i z filmů dodaných 

cestovateli, kteří čerpali z Expedičního fondu3 a dalšími přihlášenými.4 

 

                                                 
2 Mezinárodní horolezecký festival. <http://www.horolezeckyfestival.cz/> 
3Jak uvádí přímo stránky Expedičního fondu dostupné na internetové adrese 
<http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-fond>, „expediční fond podporuje 
cestovatelské, horolezecké, speleologické, vodácké a další expedice a humanitární či 
výzkumné projekty - vždy pokud obsahují prvek dobrodružství nebo objevování. Finanční, 
materiální a mediální podpora se rozděluje ve veřejné soutěži, do které může svůj projekt 
přihlásit kdokoliv.“  
4 Expediční kamera.  <http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera>  
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2.1.3 Filmový festival Banff 

 

Jedná se o mezinárodní filmovou soutěž filmů s horskou tématikou. Již od roku 

1976 se v kanadském městě Banff utká více než 300 snímků o ceny v osmi 

kategoriích: Velká cena, Lezení, Horské sporty, Horské prostředí, Kultura v 

horách, Krátký film s horskou tematikou (pod 15 minut) a Hraný film s horskou 

tématikou. Po skončení festivalu v Kanadě vstoupí nejlepší snímky na turné - 

Banff Mountain Film Festival World Tour. V České republice se konal po dvouleté 

odmlce v Praze. Tam byla kromě filmů také ke zhlédnutí spousta besed a 

přednášek, po nichž se losovaly ceny pro diváky od sponzorů.5 

 

 

2.1.4 Kolem světa 

 

V letošním roce se konalo již šestnácté cestovatelské setkání. Jeho 

pořadatelem je Karel Wolf a koná se každoročně v Praze, Ostravě a Brně. 

Program zahrnuje besedy, přednášky a promítání cestovatelů, s nimiž mají 

návštěvníci možnost si popovídat osobně. Seženete zde knihy s cestovatelskou 

tématikou, orientální a Fair Trade zboží, dozvíte se něco o humanitární pomoci a 

případně si domů odnéste nějakou z mnoha cen.6 

 

 

2.1.5 Festival alpinismu 

 

Smíchovský festival alpinismu navazuje na tradici setkání členů Alpenvereinu z 

České republiky, což byl putovní festival, který každoročně pořádalo jiné město. 

Již od roku 2004 zprostředkovává divákům zkušenosti a zážitky českých i 

zahraničních alpinistů. Součástí programu jsou přednášky, dia projekce, filmy, 

panelové diskuse, výstavy a malý veletrh outdoorových firem. V loňském roce 

mohli diváci vidět i speciální multimediální show, která za doprovodu hudby 

nabídla krásné snímky z Národního parku Vysoké Taury a z oblasti 
                                                 
5 Filmový festival Banff. <http://www.bmff.cz/> 
6 Festival Kolem světa. <http://www.kolemsveta.cz/> 
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Zboží (služby) 

Peníze 

Großglockneru. Součástí festivalu je vyhlášení několika cen. A to nejlepší 

přednáška, Zlatá medaile Everest, Výkon roku a Výstup roku.7 

 

 

2.2 Marketing a marketingová komunikace 

 

 

2.2.1 Marketingová komunikace 

 

Dle Kotlera (2007) je marketing sociální a manažerský proces, v němž 

jednotlivci a skupiny získají, co potřebují (chtějí) prostřednictvím vytváření a 

výměny výrobků a hodnot s druhými. Z hlediska firmy jej definuje jako proces 

dosažení cílů organizace spočívající ve zjištění potřeb cílového trhu a uspokojení 

těchto potřeb lépe než konkurence. 

 

Z předcházející definice tedy vyplývá, že základem marketingu je směna. A 

to směna zboží či služeb a peněz a směna informací, což znázorňuje model 

směny. 

 

Obr. 2.1 Model směny  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kotler 2007, str. 26 

                                                 
7 Smíchovský festival alpinismu. <http://www.festivalalpinismu.cz/> 

ODVĚTVÍ 

(prodejci) 

TRH 

(kupující) 

Informace 

Komunikace 
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Komunikace je přenos určitého sdělení od odesílatele k příjemci. Nelze však 

předpokládat, že vyslanou zprávu pochopí příjemce stejně, jak ji zamýšlel autor. 

Čím lépe zná náš rozsah vědomostí a my jeho, tím zkratovitější a neznakovější 

může používat informace. Proto bychom se při komunikaci se zákazníkem měli 

vyvarovat narážek a dvojsmyslů a sdělení podávat jasně a stručně.8 

 

Princip komunikace je znázorněn na níže uvedeném modelu komunikace. 

 

Obr. 2.2 Model komunikace 

  Kód 

Odesílatel    Zpráva      Příjemce 

        Šum 

 

      Feedback 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Od odesílatele vyjde zakódovaná zpráva, kterou ruší určitý šum, který je třeba 

odstranit. Jakmile zpráva doputuje k příjemci a ten ji zpracuje, poskytne odesílateli 

zpětnou vazbu. 

 

Marketingová komunikace je prostředek, který pomáhá vytvořit vztah mezi 

firmou a zákazníkem. Je způsobem, kterým společnost informuje, přesvědčuje a 

připomíná se svým spotřebitelům. Dle Kellera (2003) v přeneseném významu 

představuje hlas značky. 

 

Složení programu marketingové komunikace by mělo brát v úvahu, že celek by 

měl být větší než součet jeho částí. Jinými slovy, jednotlivé nástroje komunikace 

by se měly navzájem ne jenom doplňovat, ale volit takovým způsobem, aby se 

navzájem posiloval jejich účinek. 

                                                 
8 KRAUS, J. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 
174 s. ISBN 978-80-246-1578-3. 
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Reklama může hrát různou roli v marketingové strategii. Jednou 

z nejdůležitějších funkcí je ovšem přispívání k hodnotě značky9. Keller (2003) 

rozlišuje několik nástrojů marketingové komunikace: 

 

 Reklama s přímou reakcí: Zde řadíme dopisy, telefon, vysílací média, tištěná 

média, reklamu související s počítači a médii. Nespornou výhodou je možnost 

opakovaného ovlivňování, vysoký obsah informací a velká selektivita. Nicméně 

to s sebou nese možnost získání špatné image značky a vysoké náklady na 

získání kontaktu. 

 

 Online reklama: Je tvořena webovými stránkami a interaktivní reklamou. Tato 

reklama s sebou nese výhody přenosu obrazového i zvukového záznamu 

s mnohdy nízkými náklady. Pro zákazníky může být přitažlivá už jen z důvodu, 

že neobtěžuje jako televizní či přímá reklama. Může si sám vybrat, zda na 

odkaz klikne, nebo ne. 

 

 Místní reklama: Ta zahrnuje billboardy a plakáty, firmy, aerolinky a haly, 

umístění produktů a místo nákupu. Často se nazývá „podpůrná“ reklama, 

protože vznikla pouze jako doplněk tradičnějších reklamních médií. 

 

 Reklama v místě prodeje: Jsou vodorovné přelepky na regálech, označení 

v uličkách, reklama na nákupních vozících a vysílání rádia či televize 

v obchodním domě. 

 

 Spotřebitelská podpora prodeje: Využívá vzorků, kuponů, prémií, refundancí 

a rabatů, soutěží a loterie, bonusových balení a slev. Je vytvářena tak, aby 

změnila objem, načasování či volbu nákupu produktů. 
                                                 
9 Vytvoření silné značky popisuje např. model hodnoty značky vycházející z pohledu 

zákazníka (customer-based brand equity, neboli CBBE). Ten přistupuje k hodnotě značky 

ze strany spotřebitele. Základním předpokladem modelu je, že síla značky je podmíněna 

tím, co o ní spotřebitelé vědí, co k ní cítí a jaké s ní mají zkušenosti. Hodnota tak vzniká 

rozdílnou reakcí spotřebitelů na marketing. Znalost značky a chování spotřebitelů 

vztažené k marketingu značky se pak odráží v tom, jak si například vybaví danou reklamu 

nebo nakolik aktivně zareagují na podporu prodeje. 
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 Podpora prodeje na straně obchodníků: Je realizována výhodnými 

dohodami a nákupními slevami, příspěvky na vystavení v místě prodeje, 

soutěžemi a pobídkami pro obchodníky, výcvikovými programy, účastí na 

výstavách a společnou reklamou. 

 

 Marketing událostí a sponzorství: Nástroji jsou sporty, umění, zábava, 

veletrhy a festivaly a vazby na události. Jedná se o veřejné sponzorování 

různých událostí. Cílem může být identifikace značky s konkrétním cílovým 

trhem nebo životním stylem, zvýšení povědomí o společnosti či jménu 

produktu, posílení asociací s image značky, posílení samotné image značky, 

vytvoření zážitků a probuzení pocitů, vyjádření sounáležitosti se společenskou 

problematikou nebo komunitou, pobavení klíčových klientů a odměnění 

důležitých zaměstnanců, dosažení povolení reklamního prodeje či jeho 

podpory. 

 

 Publicita a public relations: Vztahují se k různým programům a jejich cílem je 

komunikace nebo ochrana image společnosti či jejích produktů. Zatímco 

publicitou jsou myšleny různé druhy neosobní komunikace jako tiskové 

konference a zprávy, články, filmy nebo fotografie, zahrnuje public relations i 

takové věci, jako lobbing, fund-raising a každoroční reportáže. 

 

 Osobní prodej: Jedná se o prodej tváří v tvář jednomu nebo celé skupině 

zákazníků. Jeho nespornou výhodou je okamžitá možnost získání zpětné 

vazby a upravení zprávy přímo na míru zákazníkovi. Velkou nevýhodou však 

jsou vysoké náklady a nedostatečná šíře nabídky. 

 

Mediální podpora používá TV, rádio, noviny a časopisy. Obecně se televize 

řadí mezi nejsilnější reklamní média právě kvůli vlastnosti zprostředkovat příjemci 

jak zvuk, tak i obraz. Další výhodou je, že obsáhne široké spektrum zákazníků. 

Její velkou nevýhodou jsou ovšem náklady na produkci i uvedení. Rádio oproti 

tomu nevyžaduje tak vysoké náklady, reklama se může zaměřit na již konkrétní 

dobře segmentovanou skupinu posluchačů. Nevýhodou je však nízká schopnost 

získání pozornosti zprávy, což je částečně zapříčiněno pouhým přenosem zvuku. 

Pokud se jedná o produkt, který vyžaduje větší zainteresovanost zákazníka, a my 
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tak musíme zprostředkovat větší množství informací, je vhodné zvolit reklamu 

v časopisech nebo novinách. 

 

Primární funkcí médií je zprostředkovávat informace. Alespoň dosud tomu tak 

bylo. V poslední době se však začíná šířit trend, který je úzce spjat s explozí 

nových komunikačních prostředků a způsobů šíření informací. Začínáme být 

zavaleni stále větším množstvím informací, které jsou však mnohdy pouze 

informačním odpadem. Al Gore pro to navrhl termín „exformace“. Server 

modernirizeni.ihned.cz cituje: "... s postupem času se zvýšila naše závislost na 

všech formách informací, ale přitom si téměř nikdy neklademe otázku, zda je tato 

závislost prospěšná a zda nemohou mít informace i negativní účinek na náš život. 

Hrozí totiž úniky ,toxických' informací (např. návody na výrobu jaderných zbraní, 

otravných látek, drog apod.), rozvíjí se průmyslová špionáž aj.".10 

 

Na základě důkladné analýzy si organizace plánuje jednotlivé cíle, kterých 

chce dosáhnout. Ty by měly být v první řadě reálné a hierarchicky uspořádané 

podle důležitosti. Také by měly být měřitelné, aby byla zabezpečena kontrola jejich 

plnění. Určujeme dva typy cílů. Akční a abstraktní. Akční cíle jsou přesně 

měřitelné a patří zde například návštěvnost a zisk, cíle abstraktní pak udávají, jak 

je daná společnost nebo událost vnímána veřejností, jakou má image. 

 

 

2.2.2 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je soubor aktivit, jež lze rozdělit do čtyř proměnných (v 

případě služeb sedmi), které mají za úkol povzbudit poptávku. O těchto 

proměnných se hovoří jako o 4P (případně 7P). Základní marketingový mix 

zahrnuje product, price, place a promotion, v sektoru služeb je rozšířen o people, 

physical evidence a process. 

 

 

                                                 
10 Informační exploze a exformace [online]. 2007, duben. [cit. 18-4-2007]. Dostupný z 
WWW: <http://modernirizeni.ihned.cz/2-20886120-600000_d-9c> 
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 Produkt 

Produkt je první kontrolovatelnou proměnnou marketingového mixu. 

Společnost si vybírá, jaké produkty nabídne na trhu a jaké vlastnosti budou mít. Ty 

musí být nastaveny takovým způsobem, aby spotřebitelé cítili, že benefity, které 

jim daná značka přináší, jsou větší, než ty konkurenční. 

 

 Cena 

Druhá proměnná marketingového mixu operuje s cenou za daný produkt. Ta 

musí být přiměřená kvalitě produktu. Příliš vysoká cena odradí spotřebitele. Pokud 

budou mít se značkou negativní zkušenost, pravděpodobně si ji již vícekrát 

nekoupí. Naopak nízká cena vyvolá zdání něčeho podřadného, a tak zákazník 

zvolí produkt s cenou ve vyšší kategorii, protože bude předpokládat, že vyšší cena 

mu zaručí i vyšší kvalitu. 

 

 Místo 

Je nutné nabízet daný produkt ve správný čas na správném místě. Správně 

zvolené umístění a distribuce jsou nezbytné, pokud chceme úspěšně zacílit 

marketingovou strategii. 

 

 Propagace 

Velice důležitou složkou marketingového mixu je právě Promotion. Do 

propagace můžeme zařadit reklamu, podporu prodeje, public relations, direct 

marketing, osobní prodej. 

 

Public relations, neboli vztahy s veřejností, zahrnují nespočet činností 

sponzorstvím a placenou reklamou počínaje a ovlivňováním médií konče. Jejich 

cílem je upevnit povědomí o vaší značce, případně přesvědčit zákazníky 

konkurence, že vaše produkty jsou lepší. 

 

 Lidský faktor 

People označuje všechny osoby, které přijdou do styku se zákazníkem 

v souvislosti s danou službou. Jsou to tedy nejen pořadatelé, moderátoři, 

účinkující, ale i například prodavači vstupenek. Právě oni jsou součástí hodnoty, 
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kterou si zákazník zaplatil, a velkou měrou přispívají k tomu, jak na nás značka 

působí. 

 

 Materiální předpoklady 

Protože festival je zvláštním druhem produktu, který si zákazník nemůže 

dopředu osahat, jsou poskytnuté reference, ukázky dané služby a informace o 

pořadatelích, účastnících a vystupujících esenciální. 

 

 Proces 

Podoba a nastavení procesů, které jsou spojeny se službou nebo produktem a 

jeho podporou.11 

 

 

2.2.3 Reklama a propagace 

 

Keller (2003) definuje reklamu jako jakoukoli placenou formu neosobní 

prezentace a propagace myšlenek, zboží či služeb identifikovaným sponzorem. Je 

ale otázkou, jakou formu reklamy zvolit. Vzhledem k tomu, že nemůžeme dopředu 

přesně určit, jaké dopady bude mít daná reklama na zákazníka, je těžké dávat 

obecná doporučení. Komunikační média se tak volí v závislosti na konkrétní roli 

v komunikační strategii. 

 

Hlavní rozdíl mezi reklamou a propagací je ten, že reklama se zaměřuje na 

delší období, majíce za úkol vytvoření pozitivního postoje zákazníka vůči značce. 

Propagace oproti tomu funguje v krátkém období a orientuje se na okamžitý 

prodej. 

 

Je důležité si uvědomit, že propagace a reklama jsou pouze jednou částí 

marketingového plánu. Dalšími klíčovými faktory jsou cenová strategie, umístění a 

správné nastavení produktu. Jinak řečeno, musíme se ubezpečit, že produkt 

splňuje „čtyři P marketingového mixu“. 

                                                 
11 PAVLEČKA Václav, Marketingový mix [online]. 2008, květen. [cit. 10-5-2011]. Dostupný 

z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/marketingovy-
mix__s299x383.html> 
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2.2.4 Komunikační kampaň 

 

Marketingová komunikační kampaň je mechanismus, který organizaci spojuje s 

jejími cílovými skupinami.12 Spadají zde všechny komunikační činnosti 

společnosti, kterými se snaží prezentovat vybranou image a motivovat zákazníky 

ke spotřebě jejich nabízeného produktu. Pro volbu správné komunikační kampaně 

je nezbytné správně stanovit cílovou skupinu, dle které se poté zvolí jednotlivé 

nástroje. Společnost musí určit dopad, jaký budou mít na skupinu, a také náklady 

s nimi spojené. Jinými slovy musí zhodnotit, nakolik budou nástroje efektivní a zda 

si může organizace jejich použití dovolit. 

 

Marketingová kampaň má několik dílčích stádií. Jsou to analýza, tvorba 

projektu, realizace kampaně, komunikace a vyhodnocení kampaně. 

 

 Analýza 

V tomto stádiu společnost vyhodnocuje postoje zvolených cílových skupin, 

ověřuje se účinnost zvolené kampaně a odhadnou se hrozby a příležitosti. Sama o 

sobě má čtyři hlavní části. Je to analýza konkurence, segmentace trhu (zde je trh 

rozdělen do jednotlivých skupin podle společných znaků), targeting (zacílení 

komunikační kampaně) a positionig, který určuje, kde se nachází organizace ve 

srovnání s konkurencí a kterým směrem směřuje. 

 

 Tvorba projektu 

Na základě předchozí analýzy si v této fázi společnost stanoví jednotlivé cíle a 

způsoby, jakými jich dosáhne. Jedná se o harmonogram činností, plánů a úkolů, 

které vedou k dosažení předem stanoveného cíle. 

 

 Realizace kampaně 

Hlavními úkoly kampaně je uskutečnění cíle. Aby jej společnost dosáhla, musí 

prodat myšlenku a získat prostředky, které zabezpečí její uskutečnění. 

                                                 
12 BLABOLILOVÁ, P. a kol. „Marketing“ neziskových organizací [online]. 2009, červen. [cit. 

20-5-2011]. Dostupný z WWW: 
<http://fse.ujepurkyne.com/materialy/KFU_huncova_UFN_Blabolilova1.pdf> 
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 Komunikace 

V průběhu svého působení by měla kampaň vyvíjet nenápadný tlak, který 

persvazivně působí na zvolené recipienty. Komunikace samotná probíhá za 

pomoci výše uvedených nástrojů marketingu. Za její vyvrcholení se považuje 

okamžik, kdy působí nejintenzivněji. 

 

 Vyhodnocení kampaně 

V této fázi se zhodnotí skutečné účinky dané kampaně a přínos, jaký pro 

společnost měla. 

 

 

2.3 Marketingový výzkum 

 

Dle Kotlera (1998) je marketingový výzkum „systematicky prováděný sběr, 

úprava, zpracování, analýza, interpretace a prezentace informací, které slouží 

k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku nebo organizaci.“ 

 

Americká marketingová asociace (2002) jej definuje jako „činnost, která spojuje 

zákazníky a společnost s marketéry prostřednictvím informací – informací 

použitých k identifikaci a definování marketingových příležitostí a hrozeb; 

vytvoření, vytříbení a ocenění marketingových akcí, monitorování marketingových 

výkonů; a zlepšení porozumění marketingu jako procesu. Marketingový výzkum 

specifikuje požadované informace, určuje metody sbírání informací, řídí a 

uskutečňuje proces sbírání dat, analýzy, sdělování výsledků a jejich 

implementace.“ 

 

Výhodou výzkumu je jeho jedinečnost, aktuálnost informací a vysoká 

vypovídací schopnost. Na druhou stranu získání informací je vysoce náročné na 

finance, kvalifikaci pracovníků i na čas a metody. Podmínkou pro plnění funkce 

marketingového výzkumu je zajistit informace v dostačujícím množství, kvalitě a 

ve správném čase. Také je nutné umět tyto informace umět využít. 
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Požadavky na informační produkty: 

 

 Podstatnost informace 

 Zvládnutelnost 

 Pravdivost 

 Aktuálnost 

 Dosažitelnost 

 Strukturovanost 

 

 

2.3.1 Etapy marketingového výzkumu 

 

Marketingový výzkum sestává ze dvou fází – přípravné a realizační.  Přípravná 

etapa je zaměřena na správné definování cíle, vytvoření plánu a přibližnou 

analýzu stávající situace. V této fázi si musíme ujasnit, proč výzkum provádíme, 

co očekáváme od výsledků. Také provádíme segmentaci zákazníků podle toho, 

zda je našim cílem zjistit spokojenost všech zákazníků, či pouze určité skupiny. 

Dále je nutné provést analýzu situace. To znamená, že si musíme ujasnit, které 

informace jsou pro nás relevantní a hlavně, které informace jsou již dostupné a 

které budeme muset zjišťovat. 

 

Realizační etapa zahrnuje činnosti sběrem údajů počínaje, prezentací výsledků 

konče. Sběr, zpracování a analýza údajů se liší dle použité metodologie a 

stanovených cílů. Rozlišujeme několik druhů sběru údajů, z nichž každý má své 

pro i proti. Jedná se o dotazování, které se dle použitých prostředků dále dělí na 

osobní, písemné, telefonické a elektronické. Dále můžeme zvolit metodu 

pozorování, experiment a různé postupy psychologických výzkumů. Největší 

množství kvalitních informací nám zajistí samozřejmě osobní dotazování, protože 

máme možnost ihned reagovat na respondentovy odpovědi a on je nám schopen 

poskytnout feedback. Tato metoda je ovšem náročná jak časově, tak finančně. 

V současnosti je nejvíce využívané elektronické dotazování, které tyto dvě 

nevýhody odstraňuje, nicméně také eliminuje výhody osobního kontaktu. 
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Získané výsledky můžeme graficky znázornit v podobě tabulek a grafů na 

základě četností znaků, jejich úrovně (zde se zjišťuje jejich poloha, proměnlivost a 

rozložení) a vzájemných závislostí. Ze získaných údajů poté ověřujeme naše 

hypotézy a provádíme závěrečná opatření, která vedou k řešení daného 

problému. Níže uvedená tabulka znázorňuje etapy marketingového výzkumu.  

 

Tab. 2.1 Etapy marketingového výzkumu 

1. Přípravná etapa 2. Realizační etapa 

 definování problému, cíle  sběr údajů 

 orientační analýza situace  zpracování údajů 

 plán projektu  analýza údajů 

  interpretace výsledků 

  závěrečná zpráva a prezentace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

2.3.2 Dotazník 

 

Dotazník je základním kamenem marketingového výzkumu. Pomáhá nám 

získat informace od respondentů, určuje, kterým směrem se bude ubírat rozhovor, 

takže vytváří osnovu rozhovoru pro tazatele, zajišťuje jednotnost v zapisování 

údajů a ulehčuje poté jejich zpracování. 

 

Při přípravě dotazníku bychom si měli zodpovědět otázky, jaké údaje chceme 

zjišťovat, jak budeme tyto otázky vyhodnocovat, stanovit si typy otázek (tedy, jestli 

se budeme tázat otevřenými či uzavřenými otázkami, zda použijeme například 

škály a podobně) a správně je formulovat. Důležitá je správná formální úprava. 
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3 Metodika práce a analýza výsledků 
 

V této kapitole se budu věnovat praktické části své bakalářské práce. Rozdělila 

jsem ji na několik částí. První se zabývá samotným festivalem outdoorových filmů, 

druhá jeho marketingovou komunikací, ve třetí se zabývám SWOT analýzou a 

čtvrtá část vyhodnocuje internetové dotazníky. Poslední úsek této kapitoly provádí 

konečné zhodnocení a poskytuje rady a doporučení, jak do příštího ročníku zlepšit 

marketingovou komunikaci. 

 

 

3.1 Mezinárodní festival outdoorových filmů 

 

V této kapitole bych ráda přiblížila Mezinárodní festival outdoorových filmů, 

jeho historii, programové složení (filmy, doprovodný program a osobnosti 

festivalu). 

 

Mezinárodní festival outdoorových filmů se za léta své existence stal 

největším putovním filmovým festivalem v České republice a ve své podstatě 

největším soutěžním putovním filmovým festivalem na světě. Divákovi nabízí 

nepřeberně snímků od českých, slovenských i zahraničních autorů s tématikou 

sportovní i cestovatelskou ze všech koutů světa. Návštěvníci tak mají možnost 

ochutnat cizí kultury i jinou mentalitu a navštívit místa, do kterých se běžný 

smrtelník nedostane. Filmy jsou mnohdy emocionálně vypjaté a na nic si nehrají. 

To, co divák vidí, je skutečnost, která se doopravdy odehrála. 

 

Od roku 2003 byla hlavním pořadatelem a producentem festivalu cestovní 

kancelář Turistika a Hory s.r.o. Tu v roce 2010 nahradila nově založená 

společnost OUTDOOR FILMS s.r.o. V letech 2007, 2008 i 2009 obdržel festival 

nominaci na Nejlepšího podnikatele České republiky za jedinečný a rozsáhlý 

projekt zahrnující spolupráci pořádající cestovní kanceláře a velkého množství 

spolupořadatelů v jednotlivých městech. 
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První ročník nabídl filmy ve třech městech České republiky, v osmém ročníku 

už jsme mohli festival navštívit ve 24 městech a jako nesoutěžní přehlídka se také 

rozšířil na Slovensko. Za osm let konání stoupla návštěvnost až na 26 800 diváků. 

 

Festival je pod záštitou Ministerstva kultury, hejtmana Moravskoslezského 

kraje, primátora hlavního města Prahy, primátorky statutárního města Zlín, 

hejtmana Zlínského kraje, hejtmana Plzeňského kraje a primátora statutárního 

města Ostrava. Za dobu fungování si také získal podporu takových mediálních 

partnerů jako je Česká televize, Český rozhlas, MF Dnes, Deník, Cinema, 

Respekt, Koktejl, Lidé a země, Centrum. cz, sms.cz, HoryDoly.cz, Adrex.cz a 

mnoha dalších médií. Během osmi let Mezinárodní festival outdoorových filmů 

podpořily renomované společnosti i s mezinárodním působením jako ŠKODA 

AUTO a.s., DSB EURO s.r.o., HUDY a.s., Intercora spol. s.r.o.,  Warmpeace a.s., 

Sanofi Pasteur s.r.o., PICOLLO s.r.o. - LOAP, CK NEV DAMA a.s., Salomon, 

AUTHOR, STUDENT AGENCY s.r.o., Central Connect Airlines a další.13 

 

V rámci festivalu má divák možnost shlédnout kromě velké spousty kvalitních 

filmů i doprovodný program a potkat velké množství slavných osobností zejména 

ze sportovní oblasti. Jednotlivým částem programu se věnuji níže. 

 

Filmy jsou rozděleny do čtyř základních kategorií, v nichž jsou posléze také 

vyhodnocovány. Nejsou nijak omezeny rokem vzniku nebo délkou. Tyto kategorie 

jsou: 

 

 Dobrodružný a extrémní sportovní film: Jedná se o sporty v přírodě 

(mimo horolezectví a vodní sporty), lyžování, extrémní lyžování, horská 

kola, paragliding, speleologii a podobně. 

 

 Horolezecký a horský film: Horolezecké sporty, expediční lezení, lezení v 

ledu, polární expedice, horská krajina, člověk a hory. 

 

                                                 
13 Převzato ze stránek festivalu <www.mfof.cz> 
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 Dobrodružné vodní sportovní filmy: Rafting, vodácké sporty, kajaking, 

kanoistika, jachting, potápění, surfing, dálkové plavání a podvodní 

speleologie atd. 

 

 Cestopisný film: Zde řadíme výhradně cestopisné filmy, které nespadají 

do žádné z předchozích kategorií.14 

Festival samotný nezahrnuje pouze promítání filmů, ale i doprovodný program. 

Ten zahrnuje besedy s českými horolezci, výstavy fotografií a přednášky. 

Současně také běží v České televizi pořad Minuty dobrodružství, kde se mohou 

diváci dozvědět novinky z průběhu festivalu či okusit promítané filmy. Také zde 

probíhají besedy se sportovci a filmaři. 

 

Zahájení a zakončení festivalu jsou také událostí samy o sobě. Každoročně 

otvírá festival setkání s osobností festivalu, letos také indonéský tanec. Slavnostní 

zakončení bylo v tomto roce přístupné veřejnosti poprvé a podíleli se na něm 

zástupci z řad osobností světového outdooru, zahrála kapela Shadow kvartet 

následovaná originálním indonéským tancem, písněmi od Jaroslava Ježka v 

podání kytaristy J. M. Raka a hlavně ukázkami vítězných snímků. Celý večer 

provázel moderátor Pavel Anděl. 

 

Festivalu se každoročně účastní producenti, filmaři a režiséři ze všech koutů 

planety. Také zde potkáte slavné osobnosti ze společenské, politické, kulturní a 

hlavně sportovní oblasti, které se podílejí na přednáškách, besedách a panelových 

diskuzích, výstavách fotografií, slavnostním zahájení a ukončení a předávání cen. 

Z těch nejznámějších mohu jmenovat například horolezce Leopolda Sulovského, 

Radka Jaroše, Libora Uhra, Pavla Béma, Lucii Výbornou, Štěpánku Hilgertovou, 

Lukáše Pollerta, Vladimíra Čecha, Pavla Anděla, Václava Marhoula nebo Karla 

Janáka. 

 

 

 

                                                 
14 Převzato ze stránek festivalu <www.mfof.cz> 
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3.2 Marketingová strategie festivalu 

 

Jak jsem již zmínila výše, základním cílem je zprostředkovat divákům zážitky a 

zkušenosti horolezců, vodáků, cestovatelů a dalších outdoorových nadšenců 

zaznamenané kamerou. Tyto snímky originálně zachycují emoce a vypjaté situace 

tak, jak se skutečně odehrály. Snahu filmařů pak ohodnotí cenami v jednotlivých 

kategoriích, které jsou uděleny na závěr festivalu. Festival zároveň umožňuje 

pohlédnout pod pokličku různých výprav a expedic formou besed, diskuzí a výstav 

fotografií. 

 

Festival je primárně zaměřen na věkovou skupinu 18 – 35 let. Právě tito lidé se 

většinou věnují outdoorovým sportům, aktivně i pasivně, a mají největší motivaci 

akce podobného ražení navštěvovat. Ať už proto, že se zde seznámí se svými 

vrstevníky, kteří vyznávají podobné hodnoty, získají nové přátele, se kterými 

mohou v létě nebo o víkendu vyrazit na vodu či třeba lozit, tak i proto, aby zjistili, 

kam se zase posunuly hranice ve sportech, ke kterým mají nějakým způsobem 

blízko. Říká se, že outdoor není pouze skupina sportů, ale životní styl. A právě 

tato věková skupina tento názor potvrzuje. 

 

 

3.2.1 Marketingová komunikace 

 

Až do minulého roku se o pořádání festivalu starala cestovní kancelář Turistika 

a Hory s.r.o. Od letošního roku festival převzala pod svá křídla nově založená 

organizace OUTDOOR FILMS s.r.o. Marketingová komunikace probíhá za pomocí 

několika internetových a tištěných médií, konkrétně se jedná o servery 

horydoly.cz, lezec.cz, idnes.cz, z printových médií lze uvést například časopis 

Montana. Dále to je televize Polar a Česká televize. Festival spolupracuje 

například i s Hudy sportem a Rock Pointem, což jsou obchody s outdoorovým 

vybavením. Letáky a plakáty najdeme i na několika školách včetně Vysoké školy 

báňské.  
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3.2.2 Marketingový výzkum a SWOT analýza 

 

Marketingový průzkum je systematické shromažďování a vyhodnocování 

informací, které vedou k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky 

týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti 

reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, cen a dalších prvků systému 

marketingového řízení.15 

 

SWOT analýza tvoří odrazový můstek pro všechny aktivity marketingu a je 

součástí dlouhodobého plánování společnosti. Hodnotí silné stránky (Strenghts), 

slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), které 

jsou spojeny s danou značkou, podnikatelským záměrem, případně projektem. Jak 

je patrné z Obrázku 3.2, SWOT analýza se tedy zabývá rozborem vnitřního a 

vnějšího prostředí společnosti. 

Obr. 3.2 SWOT analýza16 

 

Zdroj: Střelec (2008) 

                                                 
15 MATULA V. Marketingový výzkum trhu [online]. 2010, květen. [cit. 10-5-2011]. 
Dostupný z WWW: 
 <http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/marketingovy-vyzkum.php> 
16 STŘELEC, J. SWOT analýza [online]. 2008, září. [cit. 10-6-2011]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/> 
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Dle Střelce (2008) vede použití SWOT analýzy k užití některé ze čtyř možných 

strategií: 

 

 MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat 

příležitosti 

 MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat 

příležitosti 

 MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

 MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby 

 

Rozlišujeme dva typy marketingového výzkumu, Jedná se o výzkum 

kvalitativní a výzkum kvantitativní. Zatímco kvalitativní výzkum hledá odpovědi na 

otázky Proč? a Jak? A zjišťuje konkrétní příčiny chování, zabývá se kvantitativní 

výzkum přístupem a postoji zákazníka ke konkrétním produktům. Kvalitativní 

výzkum provádíme formou projekční techniky a hloubkovými individuálními či 

skupinovými interview. Kvantitativní shromažďuje informace od většího množství 

dotazovaných. A to ve formě elektronických, telefonních, písemných nebo 

osobních pohovorů a pozorování. 

 

 

3.3 Internetové dotazování 

 

Abych zjistila, jakým způsobem vnímají festival outdoorových filmů ostatní 

návštěvníci, a to jak ti stávající, tak i potenciální, vytvořila jsem internetový 

dotazník, který byl od začátku března do konce dubna dostupný na internetu. 

Obsahoval celkově dvacet otázek. Sedm z nich bylo otevřených, jedna otázka 

měla možnost vícenásobného výběru, šest otázek využívalo číselnou škálu 1-5, 

ostatní otázky byly uzavřené s možností jedné odpovědi. Tento dotazník je 

k nahlédnutí v příloze. Zodpovědělo jej 118 respondentů z různých věkových 

skupin, ale rozhodla jsem se zaměřit na věkové skupiny mně nejbližší, to znamená 

skupinu 18 - 25 let a skupinu 26 - 35 let, které se v odpovědích vyskytovaly 

nejčastěji. Dalším důvodem je fakt, že zejména pro tyto skupiny je festival 

outdoorových filmů divácky nejpřitažlivější. 
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3.3.1 Vyhodnocení dotazníků 

 

Jak jsem uvedla výše, dotazníku se zúčastnilo 118 respondentů. 84 

dotázaných byly ženy, 34 osob pak bylo mužského pohlaví. 116 dotázaných se 

pohybuje ve věkových skupinách 18 – 35 let.  

 

Tab. 3.1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 (muž) 34 28,8 28,8 28,8 

2 (žena) 84 71,2 71,2 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se povolání týče, byla většina dotázaných studenti, pouhých 19 bylo 

zaměstnáno na hlavní pracovní poměr a zbylých 6 bylo rovnoměrně rozděleno 

mezi vedlejší pracovní poměr a nezaměstnané. 

Tab. 3.2 Povolání respondentů 

Povolání 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 (student) 93 78,8 78,8 78,8 

2 (nezaměstnaný) 3 2,5 2,5 81,4 

3 (částečný úvazek) 3 2,5 2,5 83,9 

4 (hlavní pracovní poměr) 19 16,1 16,1 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 
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První otázkou, která mě zajímala, bylo, zda se diváci věnují outdooru aktivně, 

pasivně, případně vůbec. Ta byla nadále rozšířená otázkou další, a to jakým 

sportům se věnují. Nadpoloviční většina se outdoorovým sportům věnuje aktivně 

nebo pasivně, zbývajících 48 respondentů vůbec. V odpovědích na doplňující 

otázku byly nejfrekventovanější vysokohorská turistika, horolezectví, 

skialpinismus, cyklistika, voda, snowboarding a lyžování. 

 

Tab. 3.3 Outdooru se věnuji 

Outdooru se věnuji: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 (aktivně) 46 39,0 39,0 39,0 

2 (pasivně) 24 20,3 20,3 59,3 

3 (vůbec) 48 40,7 40,7 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Níže uvedený graf (Graf 3.1) je zde uveden pro lepší názornost a orientaci. 

 

Graf 3.1 Outdooru se věnuji 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Festivalu se minimálně jednou zúčastnilo 39 dotázaných, 1 tuto otázku 

nezodpověděl a zbylých 77 se jej nezúčastnilo. V následujícím dotazu, odkud se o 

festivalu dozvěděli, se právě u těchto osob nejčastěji vyskytovala odpověď, že o 

něm slyší poprvé. 

 

Tab. 3.4 Festivalu jsem se zúčastnil 

Festivalu jsem se zúčastnil: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 1 ,8 ,8 ,8 

1 (jedenkrát) 25 21,2 21,2 22,0 

2 (dva až čtyřikrát) 11 9,3 9,3 31,4 

3 (vícekrát) 4 3,4 3,4 34,7 

4 (nezúčastnil) 77 65,3 65,3 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Jak je uvedeno v Tabulce 3.5, 31 dotázaných se o festivalu nedozvědělo. 

Zbylých 87 se o něm dozvědělo z internetu (19 dotázaných), od přátel (30 

dotázaných), z novin a časopisů (2 dotázaní), z letáků (27 dotázaných). Zbylých 9 

uvedlo jako zdroj například instruktora lezení nebo školu. 

 

Tab. 3.5 Zdroje informací 

Odkud jste se o festivalu dozvěděli: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 (nedozvěděli) 31 26,3 26,3 26,3 

2 (z internetu) 19 16,1 16,1 42,4 

3 (od přátel) 30 25,4 25,4 67,8 

4 (z novin) 2 1,7 1,7 69,5 

5 (letáky) 27 22,9 22,9 92,4 

6 (jiné) 9 7,6 7,6 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro větší přehlednost je situace v oblasti získávání informací týkajících se festivalu 

vložena do Grafu 3.2. 

 

Graf 3.2 Zdroje informací 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z dalších akcí podobného rázu se nejčastěji vyskytoval Mezinárodní filmový 

horolezecký festival, festival Kolem světa, festival Banff a Smíchovský festival 

alpinismu. Dále různé hudební akce a různá promítání jednotlivých lezeckých 

center a kulturních domů zaměřená na cestování, extrémní a outdoorové sporty. 

 

V otázce o jaké filmy mají diváci největší zájem (viz Tab.3.6), se nejčastěji 

vyskytovaly cestopisy a extrémní snímky. Ty byly následovány lezením a 

vodáckou tématikou. 

 

Tab. 3.6 Sekce filmů 

Mám zájem o filmy ze sekce: 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 (cestopisy) 58 35,6 35,6 35,6 

2 (voda) 22 13,5 13,5 49,1 

3 (hory a lezení) 36 22,1 22,1 71,2 

4 (dobrodružné a extrémní) 47 28,8 28,8 100,0 

Valid 

Total 163 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z níže uvedené Tabulky 3.7 je zřejmé, že většina účastníků se přiklání 

k názoru, že většina filmů je průměrné až výborné kvality. V doplňujících otázkách 

se poté často vyskytoval názor, že se promítá příliš mnoho filmů jednoho režiséra 

a že by to chtělo rozšířit výběr. „Měl bych zájem i o jiné filmy od jiných režisérů, 

většinou se zde vyskytuje Pavol Barabáš.“ Také by byl zájem o více snímků 

s vodáckou tematikou a ze sekce extrémních sportů. 

 

Tab. 3.7 Kvalita filmů 

Kvalita filmů je (1-velmi špatná, 5-skvělá): 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 71 60,2 60,2 60,2 

1 2 1,7 1,7 61,9 

2 5 4,2 4,2 66,1 

3 12 10,2 10,2 76,3 

4 23 19,5 19,5 95,8 

5 5 4,2 4,2 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doprovodný program hodnotila většina návštěvníků (viz Tab. 3.8) jako 

průměrný. V příštích letech by uvítali jeho rozšíření například soutěžemi ve 

sportovním lezení, slackline, workshopy, koncerty a možnostmi setkání s horolezci 

osobně. Také padlo nemálo návrhů na pořádání festivalu venku, což je ale, 

vzhledem k datu konání, nereálné. 
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Tab. 3.8 Doprovodný program 

Doprovodný program je (1-velmi slabý, 5-výborný): 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 74 62,7 62,7 62,7 

2 8 6,8 6,8 69,5 

3 26 22,0 22,0 91,5 

4 9 7,6 7,6 99,2 

5 1 ,8 ,8 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.9 ukazuje, že s výběrem osobností jsou diváci spíše spokojeni. 22 

lidí jej hodnotí průměrně, 11 spíše kladně. 

 

Tab. 3.9 Osobnosti festivalu 

Výběr osobností festivalu je (1-velmi špatný, 5-skvělý): 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 77 65,3 65,3 65,3 

2 4 3,4 3,4 68,6 

3 22 18,6 18,6 87,3 

4 11 9,3 9,3 96,6 

5 4 3,4 3,4 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Organizace festivalu (viz Tab.3.10) je také hodnocena většinou kladně. U 

negativního hodnocení se vyskytovaly poznámky hodnotící technické potíže a 

zahájení festivalu, které se některým účastníkům zdá „amatérské“.  
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Tab. 3.10 Organizace festivalu 

Organizace je (1-velmi špatná, 5-výborná): 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 74 62,7 62,7 62,7 

1 2 1,7 1,7 64,4 

2 4 3,4 3,4 67,8 

3 10 8,5 8,5 76,3 

4 17 14,4 14,4 90,7 

5 11 9,3 9,3 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vstupné bylo respondenty také hodnoceno převážně kladně. Jak vyplývá 

z Tabulky 3.11, 22 respondentů je označilo za odpovídající, 19 za levné, 3 

dokonce za velmi levné. Pouze 3 se zdálo příliš drahé. 

 

Tab. 3.11 Vstupné 

Vstupné je (1-předražené, 5-velmi levné): 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 71 60,2 60,2 60,2 

1 1 ,8 ,8 61,0 

2 2 1,7 1,7 62,7 

3 22 18,6 18,6 81,4 

4 19 16,1 16,1 97,5 

5 3 2,5 2,5 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celková kvalita se pohybovala v oblasti průměrného a lepšího hodnocení. Do 

budoucna by diváci rozhodně zlepšili propagaci festivalu a zvýšili informovanost 

obyvatelstva, vylepšili doprovodný program a také by uvítali slevy od sponzorů 

festivalu. (viz Tab.3.12) 
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Tab. 3.12 Kvalita festivalu 

Kvalita festivalu je (1-velmi špatná, 5-výborná): 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0 (nezodpovězeno) 74 62,7 62,7 62,7 

1 1 ,8 ,8 63,6 

2 1 ,8 ,8 64,4 

3 13 11,0 11,0 75,4 

4 22 18,6 18,6 94,1 

5 7 5,9 5,9 100,0 

Valid 

Total 118 100,0 100,0  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Festival si většina účastníků spojuje s dobrodružstvím, outdoorem, příjemnými 

lidmi, přátelskou atmosférou, horami, přírodou, adrenalinem, přáteli a zábavou. 

Mají tak vytvořeny kladný vztah k události. 

 

Níže uvádím některé odpovědi na otázku co se vám vybaví, když se řekne 

Mezinárodní festival outdoorových filmů: 

„Parádní podívaná na to, co někdo zažil a prožil. A že to může být skvělé 

dobrodružství, i když se občas cokoliv přihodí...“ 

 

„Že zavzpomínám na věci, které jsem v mládí dělal, ale již v našem věku 

nezvládnu.“ 

 

„Konečně!“ 

 

„Podzim v kině, dobré filmy ze života, nic předstíraného :-)“ 
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3.4 SWOT analýza 

 

Za pomoci SWOT analýzy bych chtěla zhodnotit silné a slabé stránky festivalu, 

jeho hrozby a příležitosti, a použitím výše zmíněné MIN a MAX strategií přijít na 

způsob, jak tyto části spojit a přebudovat do silnějšího celku, který bude lépe 

využitelný pro budoucí komunikační strategii. Při SWOT analýze (viz Tab.3.13) 

jsem vycházela z velké části z vyhodnocení dotazníků a také z vlastní zkušenosti. 

 

Tab. 3.13 SWOT analýza festivalu 

Strengths Weaknesses 

Jedinečná akce Technické problémy 

Několikaletá tradice Malá viditelnost 

Významné osobnosti festivalu Slabý doprovodný program 

Vysoká kvalita soutěžních snímků Zaneprázdněnost pořadatelů i jinými 
aktivitami 

Přátelská atmosféra  

Nové internetové stránky  

Možnost přihlásit vlastní film  

ECHO festivalu  

Rozhled v outdoorovém prostředí  

Opportunities Threats 

Rozšíření doprovodného programu Konkurenční festivaly 

Zvýšení návštěvnosti lepší 
propagací 

Slabá návštěvnost 

Spolupráce například s lezeckým 
centrem 

Technické závady 

Zvýšení počtu pracovníků 
podílejících se na pořádání festivalu 
a jeho propagaci 

Skluz zaviněný nedodržením času 
určeného pro jednotlivé bloky 

Získání grantů Zklamání návštěvníků 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Mezi největší klady festivalu rozhodně patří mnohaleté zkušenosti a 

jedinečnost této akce. Slabé stránky, na nichž by měli pořadatelé nejvíce 

zapracovat, jsou technické problémy, malá viditelnost a slabý doprovodný 

program. Co se příležitostí týče, doporučila bych spojení s lezeckým centrem a 

dalšími sportovními spolky, také bych se poohlédla po grantech, z nichž lze 

čerpat. Největšími hrozbami festivalu je strach ze zklamání návštěvníků a 

konkurenční festivaly a akce, kterých postupně přibývá. 

 

Jak jsem již uvedla, festival organizují lidé, kteří se outdoorovým sportům 

věnují a pracují v oboru. Mají tedy mnohaleté zkušenosti s organizací různých 

akcí, stejně tak i rozhled v outdoorovém dění. Festival má několikaletou tradici a 

relativně ustálenou skladbu obecenstva. Kladem, který bych rozhodně vyzdvihla, 

jsou nové internetové stránky, které jsou mnohem přitažlivější a přehlednější. 

 

Je nutné zapracovat na lepší viditelnosti a doprovodném programu festivalu, 

protože dosud se o něm dozvídají spíše lidé, kteří se věnují outdoorovým sportům 

aktivně. Festival tak přichází o diváky, kteří nejsou aktivními sportovci, rádi se 

však podívají na zajímavé filmy. Velkým mínusem jsou také opakované technické 

problémy. Již několikrát se stalo, že se filmy zasekly, disk začal přeskakovat, 

vypadnul zvuk, případně se film nepodařilo vůbec pustit. 

 

Jistou příležitostí je rozšíření publika právě lepší komunikací například 

prostřednictvím novin a internetu. Také by festivalu jistě prospěly finanční injekce 

prostřednictvím grantů například z Evropské Unie či různých firem, které jsou 

dostupné. 

 

Hrozbou je zklamání návštěvníků, které může být způsobeno mnoha důvody. 

Ať už výše jmenovanými technickými problémy, tak například i vystoupením 

osobnosti festivalu, která nemusí naplnit divákova očekávání. Také vzrůstající 

konkurence může ohrozit festival, protože promítání filmů s outdoorovou tematikou 

začíná být velice oblíbené. 
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3.5 Rady a doporučení 

 

Na základě provedené SWOT analýzy a vyhodnocení internetových dotazníků 

na povrch vystoupily některé nedostatky, které by se měly do budoucna odstranit, 

stejně jako příležitosti, jež lze využít. Pořadatelé by se měli zejména zaměřit na 

zlepšení propagace festivalu. Toho lze dosáhnout například spojením s lezeckým 

centrem, vodáckým centrem, kluby a organizacemi se sportovním zaměřením a 

lepším propojením s novinami a časopisy. Myslím si, že návštěvníci by určitě 

uvítali větší množství článků a reportáží ať už o připravovaných novinkách, tak i o 

samotném průběhu festivalu. Také by měli organizátoři zapracovat na 

doprovodném programu. Využít mohou mnohé návrhy, které se vyskytovaly 

v dotaznících. Soutěže v lezení, koncerty, workshopy, možnost vyzkoušet si méně 

obvyklé sportovní disciplíny jako slackline a žonglování, osobní setkání se 

známými postavami z outdoorového světa. 

 

V Ostravě je dostatek příležitostí, jak festival zviditelnit. Co se týče sportovních 

center, je zde například CDU sport a Eliass s horolezeckou stěnou, Tendon Blok 

zaměřený na bouldering, vodácký spolek Campanula a různé turistické kluby. 

Také se připravuje nová boulderingová stěna. Na některých místech lze nalézt 

letáky s pozvánkou a programem na připravovaný festival, nejsou však dobře 

viditelné a většinou je člověk najde až poté, co je sám aktivně vyhledá. 

 

Výše jsem také doporučovala zlepšit komunikaci prostřednictvím médií. Výborným 

krokem bylo navázání spolupráce s Českou televizí, v níž se během konání 

festivalu vysílá pořad s názvem Minuty dobrodružství. Ten se věnuje jak 

festivalovému zákulisí, tak i soutěžním filmům, z nichž jsou promítány ukázky. 

Následuje většinou debata s významným sportovcem nebo aktérem některého ze 

snímků. Dále se o festivalu můžeme něco málo dozvědět ve dvouměsíčnících Lidé 

a hory a Montana a na internetu (nejnavštěvovanější internetovou stránkou 

s outdoorovou tématikou je nejspíše Lezec.cz). Periodika a internet podle mne 

nabízejí mnohem více prostoru, který zůstává nevyužit. Doporučila bych proto 

zvýšit množství i kvalitu článků, které o festivalu vycházejí, a rozhodně se 
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zviditelnit i v jiných novinách a časopisech. Zde by byly výbornou volbou 

studentské časopisy, protože právě studenti tvoří významnou část publika. 

 

Co se týče doprovodného programu, jak jsem již výše uvedla, soutěže v lezení, 

koncerty, workshopy, slackline nebo žonglování, by byly vítaným zpestřením 

festivalu. V Ostravě se nachází mnoho kapel, umělců a neoficiálních skupin 

nadšenců, kteří se věnují různým netradičním aktivitám, proto je zde potenciální 

možnost spolupráce. Jako příklad můžu uvést slackline, který zažívá obrovský 

boom, lidi chodící po polyuretanovém popruhu najdete snad v každém ostravském 

parku. Stejně tak i další milovníky extrémů, parkouristy.  

 

Ostrava sice není tak velká jako Praha nebo Brno, ale má své kouzlo a své 

možnosti, takže stačí jen vědět, jak je využít. 
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4  Využití řešené problematiky v médiích 

 

4.1 Ohlédnutí za Mezinárodním festivalem 

outdoorových filmů (článek) 

 
S návštěvností přes 24 tisíc diváků a výběrem snímků ze všech koutů světa, ve 

kterých lze zakusit návaly adrenalinu a okusit cizí kultury, se Mezinárodní festival 

outdoorových filmů stal za posledních 7 let největším putovním filmovým 

festivalem na světě. 

 

Stejně jako kvalita filmů, se rok od roku zlepšuje i doprovodný program 

zahrnující výstavy fotografií, besedy s českými horolezci, přednášky, televizní 

pořad Minuty dobrodružství či zahájení a zakončení festivalu, které jsou pro 

fanoušky událostí samy o sobě. 

 

Letošní ročník nám nabídl perly v podobě lezeckých dokumentů Progression 

mapujícího posun sportovního lezení v posledních letech, Alone in the Wall, který 

se zabýval jedním z nejnebezpečnějších lezeckých trendů současnosti – sólového 

lezení, a The Asgard Project, jenž kromě pohledu na big-wallové lezení překvapil 

diváky i nádhernými záběry točenými při base jumpu. Z dalších filmů za zmínku 

rozhodně stojí snímky Poslední lovci, Brahmaputra a zajímavá úvaha České 

televize s názvem Konec vodáctví v Čechách. 

 

Milovníkům horolezectví a extrémních nadmořských výšek přišla jistě vhod 

přednáška Libora Uhra o expedici Double Gasherbrum (cílem expedice bylo zdolat 

karakoramské vrcholy Gasherbrum I a Gasherbrum II) doprovázená vtipnými 

vstupy a prezentací, či výstava fotografií z této expedice, která byla k vidění po 

celou dobu konání festivalu v kině Vesmír. 

 

Slavnostní zakončení, které bylo poprvé přístupné i veřejnosti, zpestřili 

zástupci z řad osobností světového outdooru, kapela Shadow kvartet následovaná 

originálním indonéským tancem, písněmi od Jaroslava Ježka v podání kytaristy 
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J.M.Raka a hlavně ukázkami vítězných snímků. Celý večer provázel moderátor 

Pavel Anděl. Také byly vyhlášeny vítězné snímky za rok 2010, kterými se staly 

The Asgard Project, jež vyhrál hlavní cenu Grand Prix, dále výše jmenovaný Alone 

in the Wall v kategorii horolezecký a horský film, taktéž zmiňovaní Poslední lovci 

jako dobrodružný a sportovní film a On the Trail of Ghengis Khan za cestopisné 

filmy. V kategorii dobrodružný a extrémní sportovní film nebylo uděleno první 

místo. Také bylo rozdáno několik zvláštních cen. Zvláštní cena za kameru (The 

Fine Line), za originální zpracování a pojetí filmu bylo oceněno Ecce Ach Maco 

z české dílny, dále zvláštní cena hlavního města Prahy za historický dokument v 

českém horolezectví (Annapurna 1969) a za historický dokument ve světovém 

horolezectví (Panie w górach), zvláštní cena za amatérský film (Tat Tvam Asi), 

zvláštní cena statutárního města Ostravy (Lysá hora), cena diváka programu ČT4 

(Brahmaputra) a konečně cena za mimořádný celoživotní přínos v oblasti 

cestování a outdooru, jíž obdržel Dr. Miloslav Stingl. 

 

A pokud jste náhodou MFOF nestihli, nesmutněte. V dubnu, jako každým 

rokem, se bude konat Ohlédnutí za festivalem, při němž se vám představí právě 

vítězné snímky. 

 
Obr. 4.1 Plakát MFOF 2010, zdroj: mfof.cz 
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4.2 Rozhovory s účastníky festivalu 

 

Pro rozhovor jsem si vybrala dva zástupce z řad návštěvníků, jednoho muže a 

jednu ženu. Bylo velice zajímavé sledovat rozdílnost jejich názorů v některých 

otázkách. 

 

  

 

Jiří Chalupa, 21 let 

 

 

1. Jakým outdoorovým sportům se věnuješ a proč? 

 

Věnuju se lezení, slackline a občas nějaké turistice. Všecko, co je spojené s 

lanem a výškou, je pro mě výzva. 

 

2. Jsi zastánce názoru, že outdoorové sporty jsou životní styl, nebo je to 

jenom druh fyzické aktivity? 

 

Pro mě je lezení životní styl. Není to jen sport, kterému se věnuju párkrát za 

týden, odpotím si to svoje a tím to hasne. Okolo lezení se odvíjí v podstatě 

veškerý volný čas. Víkendy trávím na skalách a přes týden na skály trénuju. 

 

3. Máš rád filmy, které se těmto sportům věnují? 

 

Ano, mám. Je to součást celého toho kolotoče okolo lezení. Je to motivace 

vidět, co všechno člověk dokáže, kam se dá dopracovat. Tyto filmy i ukážou místa, 

kam se dá vydat, kde je to zajímavé apod. 
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4. Které jsou tvé oblíbené a čím tě zaujaly? 

 

První je bezesporu Sharp End, snad nejlepší film, jaký byl natočen. Není to jen 

tím, že je točen i v ČR, ale hlavně proto, že to není jen o tom výkonu, ale hlavně o 

různých formách lezení. Druhý je King Lines, který ukazuje našeho lezeckého 

boha17 v nejtěžších projektech a třetí je nejspíše Progression. 

 

5. Navštívil jsi letos festival outdoorových filmů poprvé, nebo jsi 

pravidelným účastníkem? 

 

Nebyla to pro mě první účast, ale už třetí. 

 

6. Co se ti na tomto festivalu líbí a co bys mu naopak vytknul? 

 

Nemám moc, co bych mu vytýkal, snad jen místo konání části programu - 

hvězdárna - je to prostě daleko. 

 

7. Zaujal tě jeho doprovodný program? 

 

O doprovodném programu nemám moc potuchy. 

 

8. Chystáš se na příští ročník? 

 

Určitě se zúčastním. Doufám, že už bude konečně uveden film o tom našem 

českém mimozemšťanovi Adamu Ondrovi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Je řeč o Adamu Ondrovi, českém sportovním lezci, který v současné době vévodí 
světové špičce. 
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Barbara Lišková, 22 let 

 

 

1. Jakým outdoorovým sportům se věnuješ a proč? 

 

Kolo, turistika, lezení a všechno mezi tím, běžky, kondičně běh. Baví mě to, 

miluju klid v přírodě, odlehlost hor a zdolávání výzev. Kombinace těchto sportů je 

podle mě skvělá – aerobní i anaerobní, namáhající různé části těla.    

 

2. Jsi zastánce názoru, že outdoorové sporty jsou životní styl, nebo je to 

jenom druh fyzické aktivity? 

 

Do jisté míry obojí. 

 

3. Máš ráda filmy, které se těmto sportům věnují? 

 

Ano, tak nějak to k tomu patří. 

 

4. Které jsou tvé oblíbené a čím tě zaujaly? 

 

Nanga Parbat, Pád do tmy… – věrně zachycují skutečnou událost. 

 

5. Navštívila jsi festival outdoorových filmů letos poprvé, nebo jsi 

pravidelným účastníkem? 

 

Letos to bylo poprvé. 

 

6. Co se ti na tomto festivalu líbí a co bys mu naopak vytkla? 

 

Měla jsem možnost navštívit jen jeden set filmů, takže jsem si ho zas tak 

neužila, a proto jej ani nemůžu moc hodnotit. 
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7. Zaujal tě jeho doprovodný program? 

 

Ano, je zajímavý. 

 

8. Chystáš se na příští ročník? 

 

Ano, rozhodně. 

 

 

4.3 ECHO Mezinárodního festivalu outdoorových 

filmů (reportáž) 

 

Hvězdárna a planetárium J. Palisy připravila desátého května pro své 

návštěvníky filmovou lahůdku. Můžete zde shlédnout vítězné filmy Mezinárodního 

festivalu outdoorových filmů, který od října do prosince probíhal ve čtyřiadvaceti 

městech České republiky včetně Ostravy. V 18 hodin se můžete těšit na 

cestovatelský snímek On the Trail of Ghengis Khan, dále Ecce Ach Maco, film 

oceněný za originální zpracování, a Poslední lovce jakožto zástupce vodácké 

kategorie. Od osmi pak přijdou na své příznivci lezení a basejumpu díky filmům 

Alone in the Wall a The Asgard Project, tuto dvojici doplní opět divoká voda, 

vítězný film Brahmaputra. 

 

 

4.4 Outdoorové filmy opět v Ostravě (zpráva) 

 

Již devátý ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů budou mít diváci 

možnost navštívit od 14. října v Ostravě. I letošní rok přinese několik bonbónků 

například v podobě snímků Trabantem napříč Afrikou, který mapuje více než 

20.000 kilometrů dlouhou cestu, či portrétu rakouského horolezce Beata 

Kammerlandera. Osobností festivalu je jachtař a spisovatel Richard Konkolski, 
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první Čechoslovák, který obeplul zeměkouli a Zasloužilý mistr sportu a Sportovec 

roku 1978. 

 

 

Obr. 4.2 Banner MFOF 2011, zdroj: mfof.cz 

 

4.5 Léto ukončí horolezecký festival (zpráva) 

 

Již 28. ročník tradičního horolezeckého 

festivalu uzavře léto v Teplicích nad Metují. 

Milovníci vertikál se sjedou na víkend od 25. 

srpna, aby potěšili oko některým z mnoha 

horolezeckých filmů, zašli na přednášku či se 

pobavili doprovodným programem. Letošní 

ročník nabídne 40 filmů s mezinárodním 

zastoupením, přednášky například na téma 

„Prevence a pohotovostní samoléčba 

nejčastějších problémů outdoorových 

cestovatelů“ či „Mount Everest“ Leopolda 

Sulovského, koncerty, kurz himálajské kuchyně, 

pletení lanových hlav, soutěže ve slackline, 

jumpu, tradičních i netradičních lezeckých 

disciplínách jako je věšák, spára, bouldering a 

mnoho dalšího. A pokud někoho nezaujme 

nabízený program, nabízejí Teplice světově 

uznávané oblasti pískovcového lezení. 

 

 

 
 
Obr 4.3 MHFF 2011, zdroj: 
horolezeckyfestival.cz 
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5 Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem došla k závěru, že festival outdoorových filmů je 

skutečně jedinečnou akcí konanou na našem území, jejíž pořádání vyžaduje 

neskutečné množství energie a obětavosti. Organizátoři se její přípravě věnují celý 

rok a je to pro ně více srdeční záležitost, než práce. Toto se potom odrazí 

v celkové atmosféře festivalu, která zapůsobí na všechny své účastníky. 

Obrovskou výhodou festivalu jsou právě lidé, kteří jej pořádají. Jsou to lezci, 

vodáci, cestovatelé a sportovci tělem a duší, a právě oni dělají festival tím, čím je. 

Také musím vyzdvihnout různorodost a kvalitu promítaných filmů. 

 

Samozřejmě, že festival má i své chyby, které je nutné eliminovat. Právě slabší 

marketingová komunikace mu sice dovolí udržet si jistý cenový standard, na 

druhou stranu tak festival doplácí na to, že je mnoho potenciálních diváků 

neinformováno. Navázání spolupráce s dalšími akcemi podobného ražení, 

sportovními centry a hlavně českými médii by komunikaci určitě oživilo. Je sice 

pravda, že co se týče sportovního zázemí pro outdoorové sporty, Ostrava za 

ostatními většími městy výrazně pokulhává, stále je však mnoho míst, která by 

byla pro komunikaci vhodná. Mohu jmenovat například CDU sport, Campanulu 

nebo připravovanou boulderingovou stěnu, která je momentálně ve stádiu finálních 

úprav. 

 

Velmi důležitým krokem je zkvalitnění mediální komunikace. Je mnoho 

tematicky zaměřených periodik, v nichž by se mohly publikovat články o festivalu, 

a ještě více internetových stránek, které nabízejí tuto „publicitu“ dokonce zdarma. 

Je rozhodně škoda, že o festivalu vychází tak málo článků, a člověk, který denně 

nesedí na počítači, se o něm mnoho nedozví. Světlou výjimkou je již zmíněný 

pořad Minuty dobrodružství vysílaný Českou televizí. 

 

Doprovodný program by také potřeboval doplnit. Jeho velkým problémem je, 

že o něm mnoho návštěvníků neví. Mají představu, že festival je pouze o filmech, 

nikoli, že v jeho průběhu mohou vidět i něco jiného. Proto je důležité tuto nedílnou 

součást festivalu zdůraznit, protože je škoda, že mnoho návštěvníků přichází o 
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takové skvělé akce, jako je komentované promítání snímků Libora Uhra 

z absolvované expedice Gasherbrum I a Gasherbrum II, exotičtí tanečníci nebo 

besedy s horolezeckými legendami. Dále by návštěvníci jistě uvítali různé 

sportovní události a soutěže, workshopy, koncerty, poznali něco nového. 

 

Pro mne je Mezinárodní festival outdoorových filmů zejména skvělý doplněk 

k mému koníčku, kterým je lezení, protože, jak bylo řečeno v jednom rozhovoru 

výše, lezení není pouze sport, je to životní styl. Navíc šance, jak potkat spoustu 

zajímavých lidí, zlákat někoho dalšího k outdoorovým sportům, objevit sporty nově 

vzniklé nebo méně známé. A outdoorové filmy jsou nejlepší motivace pro to, aby 

se člověk stále zlepšoval, stejně jako výborná relaxace po fyzickém výkonu. 

Doufám, že festival si zachová přinejmenším stávající kvalitu a bude nás bavit 

ještě mnoho let. 
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Přílohy 
 

Dotazník 

 

Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci, která se 

zabývá marketingovou komunikací Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. 

Otázky s hvězdičkou jsou povinné údaje, ostatní otázky zodpovídají pouze 

účastníci festivalu. 

 

 

1. Outdooru se věnuji:* 

• aktivně 

• pasivně 

• nevěnuji 

 

2. Věnuji se těmto sportům:* 

 

3. Festivalu outdoorových filmů jsem se zúčastnil:* 

• jedenkrát 

• dvakrát až čtyřikrát 

• vícekrát 

• nezúčastnil 

 

4. festivalu jsem se dozvěděl/a: 

• z internetu 

• od přátel 

• z novin 

• letáky 

• jiné 

 



 

 

  

5. Kromě Festivalu outdoorových filmů navštěvuji také tyto festivaly a 

události: 

 

6. Mám zájem o filmy ze sekce: 

 cestopisy 

 voda 

 hory a lezení 

 dobrodružné a extrémní 

 

7. Kvalita filmů je (1-velmi špatná, 5-skvělá): 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

8. Doprovodný program je (1-velmi slabý, 5-výborný): 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

9. Výběr osobností festivalu je (1-velmi špatný, 5-výborný): 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

 

 

 



 

 

  

10. Organizace festivalu je (1-velmi špatná, 5-výborná): 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

11. Vstupné je (1-předražené, 5-velmi levné): 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

12. Celková kvalit a festivalu je (1-velmi špatná, 5-vysoká): 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

 

13. Co Vám nejdříve přijde na mysl, když se řekne Festival outdoorových 

filmů:* 

 

14. O doprovodném programu si myslím: 

 

15. V příštím ročníku bych měl/a zájem o: 

 

16. Do budoucna bych zlepšil/a: 

 

17. Místo pro vaše nápady, feedback a poznámky: 

 

 



 

 

  

18. Pohlaví:* 

• muž 

• žena 

 

19. Věk:* 

• méně než 18 let 

• 18-25 

• 26-35 

• 36-45 

• 46-59 

• více než 60 

 

20. Povolání:* 

• student 

• nezaměstnaný 

• částečný úvazek 

• plný úvazek 

 

 

Děkuji za vyplnění. 
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