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I. Výběr tématu bakalářské práce, stanovení hypotéz 
 
 Téma Využití reklamních prostředků v České republice a praktická analýza využití 
svátků v reklamních kampaních jsem si vybrala ke své bakalářské práci záměrně. V současné 
době pracuji již čtvrtým rokem v oblasti letecké dopravy a s působením reklamy v této oblasti 
se denně setkávám. Přišlo mi proto zajímavé prozkoumat její zákonitosti blíže a odborněji.  
 
 Jako hypotézy si stanovuji: 1. „Subjekty cestovního ruchu svátky v reklamních 
strategiích využívají nedostatečně“ a v souvislosti s ní 2. „Velikonoce nejsou dostatečným 
stimulem pro zvláštní reklamní kampaň“.    
 
 Snad i proto, že na českém trhu neexistují odborné publikace, které by se výhradně 
tímto tématem zabývaly, vycházím při stanovení hypotéz z vlastní zkušenosti. Reklama 
v různé formě působí v dnešní době na každého a myslím, že každý jedinec může k tomuto 
tématu zaujmout vlastní hledisko, které závisí právě na jeho zkušenosti z každodenního 
života.  
 
 Při stanovení tématu vycházím i ze skutečnosti, že v současnosti se stávají jak 
reklama, tak volný čas a cestování důležitým fenoménem.  
 
 Po formální stránce člením bakalářskou práci na přehledně označené a pojmenované 
části. Považuji za důležité nastínit před uvedením vlastní analýzy obsahu mediálních sdělení a 
jejím vyhodnocením charakteristiky důležitých jevů, které s mým tématem úzce souvisí. Jsou 
jimi Komunikace, média a společnost, Reklama a Cestovní ruch v České republice.  
 
 Po části teoretické následuje část praktická – analýza obsahu mediálních sdělení. 
K dokreslení svých hypotéz jsem zvolila tuto praktickou cestu. Pro analýzu jsem si vybrala 
oblast tištěných médií, z období 2 -15.4. 2007. Tisk jsem zvolila záměrně, jelikož je v silách 
jednoho pracovníka (tedy mě) tuto oblast za dané období zpracovat a finančně i časově 
zabezpečit sběr materiálu. Záměrně jsem také zvolila tisk týdne před Velikonocemi a týdne po 
jejich uplynutí, aby bylo možné vypozorovat případné změny v reklamních obsazích. Abych 
docílila objektivnosti a obsáhla celou šíři českého tisku, zvolila jsem ke sledování tyto tituly: 
MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Pražský deník, Blesk, Šťastný Jim, 
Vlasta, Týden, Elle, Fof Men a Joy. Metodiku analýzy, její zpracování a výsledky obsahuje 
část IV. Analýza obsahu mediálních sdělení.  
 
 Výsledkem analýzy má být ověření či vyvrácení mých hypotéz. Ze svátků se zaměřuje  
na využití tématu Velikonoc v reklamních kampaních subjektů cestovního ruchu, protože 
tento svátek může aktuálně ukázat, zda a jaké mezery v reklamním trhu v České republice 
ještě jsou. Obecného využití svátků se týkají výsledky rozhovorů s vybranými subjekty 
cestovního ruchu. 
 
 Teoretická část mé bakalářské práce má poskytnout odborné základy pro následné 
posuzování a pochopení výsledků části praktické. Výsledek praktické analýzy a osobních 
rozhovorů se subjekty cestovního ruchu má ukázat (ne)pravdivost mých hypotéz. 
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II. Komunikace, média a společnost 
 
 
2.1 Význam komunikace ve společnosti a její fungování 
 
 
 Dle Nového akademického slovníku cizích slov (autorský kolektiv, Akademie věd 
České republiky, 2005) je význam pojmu komunikace tento: 1. odb. přenos nejrůznějších 
informačních obsahů v rámci různých komunikačních systémů za použití různých 
komunikačních médií, zejména prostřednictvím jazyka, sdělování: mat. teorie informace, 
zool. dorozumívání mezi živočichy, med. patologická komunikace 2. veřejná doprava, veřejné 
spojení, styk: železniční, vodní, letecká komunikace 3. prostor vymezený pro spojení 
dopravními prostředky, dopravní cesta. Domnívám se, že tato definice komunikace přesně 
vyjadřuje škálu jejích významů, které spolu vnitřně úzce souvisí.  
 
 Komunikace je základním bytostným určením každého živého tvora a vyjadřuje 
potřebu zvířat i lidí komunikovat sám se sebou, s druhými jedinci i s celou společností. 
V lidské společnosti existuje komunikace od pradávna. Někteří autoři dokonce na tomto faktu 
vystavěli své teorie o etapách vývoje lidské civilizace právě z hlediska komunikace a rozvoje 
komunikačních prostředků. 
 
 Například italský sociolingvista G. Braga (Braga, 1979) vytvořil v 60. letech 20. 
století typologii společnosti na základě etap vývoje lidské civilizace z hlediska její 
komunikační úrovně. V první etapě tohoto vývoje, kterou míní společnost archaickou, 
fungoval dle Bragy tzv. primitivní systém kapilární komunikace. Veškerá komunikace ve 
společnosti se odehrává tváří v tvář. Jediným nositelem paměti jsou lidé, jakožto jedinci, což 
v důsledku vede k profilaci povolání, jejichž hlavním posláním byl právě přenos informací 
(poslové, básníci). Za druhou etapu považuje tradiční společnost, v níž vzniká tzv. organická 
komunikace. Jejím předpokladem je vznik písma a podmínkou vytvoření prvních školních 
systémů. Paměť lze nyní uchovávat, a tak se ze společnosti vydělují elitní jedinci, kteří to 
zvládají (mudrci, vědci, duchovní, umělci). Poslední vývojovou etapou je dle Bragy období 
moderní společnosti, v níž funguje tzv. komunikace moderní. Vzniká v důsledku 
technologické revoluce v oblasti předávání informací (vznik masmédií). V moderní 
společnosti se prosazuje vrstva odborníků, kteří moderní komunikaci ovládají. 
 
 Obecně známou strukturu komunikačního schématu popisuje ve své knize i Ch. 
Nielsen. Následující graf převzatý z jeho publikace (Nielsen, 2001: 26, Figure 2.1 Basic 
Communication) ukazuje komunikaci jako obousměrný proces, jenž díky zpětné vazbě 
vytváří nepřetržitý děj. 
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Graf č. 1 Základní fungování komunikace 
 

Zpráva  
    (sdělovací prostředek) 
 
  kódování    dekódování 
Komunikátor    Šumy    Posluchači 
(odesílatel)        (Příjemce) 
 
          Zpětná vazba 
           (odpověď) 
 
 
 Pokud se snažíme o správně vedený komunikační proces, což je důležité nejen 
v osobní komunikaci člověka, ale i na poli médií a cestovního ruchu, měli bychom si 
uvědomit, že mu mohou stát v cestě mnohé komunikační bariéry. Obecně rozeznáváme 
bariéry osobní (individuální psychický i fyzický stav daného účastníka komunikace) a 
technické (jedná se o jakoukoli vnější poruchu spojení, která komunikační proces v různé 
míře a s různými následky naruší, přeruší či ho proces zcela znemožní).  
 
 Rovněž můžeme rozlišovat komunikaci interpersonální vs. intrapersonální, přímou vs. 
nepřímou (tedy zprostředkovanou třetím faktorem, jímž může být i mediální sdělovací 
prostředek), jednosměrnou vs. obousměrnou či soukromou vs. veřejnou. 
  
 V dnešní době má komunikace nesmírný význam. Rozvoj prostředků komunikace (a 
obzvláště těch masových) způsobil stále rostoucí zájem o nová média a jejich následný vliv  
v celé společnosti. Ovlivnění naší komunikace novými technologiemi a médii vedlo již 
častokrát k úvahám, zda do této formy komunikace má člověk možnost zasáhnout, či zda je 
pouze vystaven jejím mnohdy rozporuplným vlivům. Proto se v dnešní době tolik mluví o 
masové komunikaci. Denis McQuail ve své knize tvrdí: „Média jsou prostředkem zábavy a 
určují nejběžnější způsoby trávení volného času. Pomáhají ho rovněž  organizovat. 
Výsledkem je skutečnost, že představují největší a stále se rozšiřující průmyslové odvětví, 
které nabízí mnoho pracovních příležitostí a bohatou škálu potenciálních ekonomických 
zisků.“ (McQuail, 2002: 21).  
 
 Jak je možné masovou komunikaci definovat? Myslím, že je zřejmé, že i masová  
komunikace kopíruje obecné komunikační schéma. Komunikátorem se v ní stává nějaká 
organizace či instituce, příjemcem sdělení je veřejnost. Oproti běžné komunikaci zde ale 
funguje časoprostorová bariéra, jež může mít pro oba účastníky komunikace negativní účinky. 
Ve vzájemné komunikaci nemůže dojít ke střídaní rolí ani okamžité zpětné vazbě. McQuail ji 
definuje takto: „Pojem „masový“ odkazuje k velkému počtu, rozsahu či množství (ať už lidí 
nebo produktů), zatímco „komunikace“ označuje předávání a přebírání významů, vysílání a 
přijímání sdělení.“ (McQuail, 2002: 31)  
 
 McQuail pojímá masovou komunikaci jako „jeden z několika celospolečenských 
komunikačních procesů, a sice jako proces nacházející se na vrcholu pyramidy rozvrstvení 
komunikačních procesů uspořádaných podle míry zespolečenštění.“ (McQuail, 2002: 27). 
V knize zároveň nabízí tzv. pyramidu komunikace, jak ukazuje Graf č. 2 (McQuail, 2002: 27) 
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Graf č. 2 Pyramida komunikace 
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mnoho případů 
 
 

Studium masové komunikace (mass communication) představuje jedno z mnoha 
témat, jimž se věnují sociální vědy, a je součástí širší oblasti studia lidské komunikace 
(human communication). Berger a Chaffee ho vymezili jako vědu, která „se snaží porozumět 
produkci, zpracování a účinkům symbolických a signálních soustav tím, že dochází 
k ověřitelným teoriím, obsahujícím legitimní zobecnění, jež vysvětlují jevy spojované 
s produkcí, zpracováním a účinky.“ (McQuail, 2002: 26)  
 
  

2.2  Historie médií 
 
2.2.1 Tištěná média 
 
 Počátek moderních médií je spojován s vynálezem knihtisku na přelomu let 1447/1448 
a s osobou Johanna Gutenberga. Zatímco se dříve praktikoval blokový tisk, kdy se každá 
stránka kompletně odlila, či vyřezala ze dřeva a pak vytiskla, Gutenberg přišel s myšlenkou 
sestavit stranu z jednotlivých znaků (písmen), která se dala přeskupit a použít znovu na jinou 
stranu, což celý tisk podstatně zekonomičtilo a urychlilo. Gutenbergův vynález umožnil 
tisknout obrovské množství celých knih v početných sériích (dříve byly tištěny pouze části 
knih) a způsobil tak v Evropě informační explozi.  
 
 V roce 1665 byly poprvé vydány noviny většího formátu – London Gazette, ale první 
deník, Daily Courant, začal vycházet až v roce 1702. (Nielsen, 2001: 30) Pokud bychom měli 
porovnat význam masového šíření knih a novin, je zde patrný jeden velký rozdíl. Zatímco 
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masové šíření knih bylo v podstatě důsledkem vynálezu knihtisku a následné možnosti 
rychlejšího šíření informací, masový nástup novin na trh s sebou přináší i změnu sociální a 
kulturní. Noviny měli oproti knihám vyhovět potřebám třídy řemeslníků a obchodníků, která 
sídlila ve městech. Ačkoli byl knihtisk, jakožto technický vynález, využíván již od zmíněného 
konce 15. století, k jeho masovému rozmachu dochází až ve století devatenáctém právě díky 
vydávání novin.  
 

Tisk tak nesouvisel jen s rozvojem nových technologií. K jeho plnému rozmachu 
mohlo dojít, jen v takových společnostech, v nichž došlo k rozšíření gramotnosti (díky 
všeobecně přístupnému systému základního školství), demokratizaci společnosti (veřejnost si 
zakládá na právu být informována), urbanizaci (díky ní dojde ke koncentraci potenciálních 
čtenářů) a ke vzniku fenoménu volného času (v němž se lidé chtějí věnovat sledování a 
využívání informací z hromadných sdělovacích prostředků). 

 
Koncem 19. století se noviny rozdělily na bulvární a tzv. seriózní tisk. Mezi hlavní 

rysy seriózního tisku patří: „formální nezávislost na státu a jakýchkoli formálně uplatitelných 
zájmech, uznání novin  jako významné instituce politického a společenského života, vysoce 
rozvinutý smysl pro společenskou a etickou odpovědnost a vývoj novinářské profese jako 
„objektivního“ zpravování o událostech“. (McQuail, 2002: 36) 

 
V dnešní době se již o tisku mluví v souvislosti s komercializací novin. Vydavatelství 

jsou často vlastněna velkými koncerny a jejich hlavním příjmem je zisk z reklamy. To se musí 
nutně odrazit v obsahu novin a u bulvárních plátků i v jejich celkovém vyznění.  

 
Noviny jako mediální prostředek zužují také nedostatky. Příliš se svou kvalitou tisku 

nehodí k barevnému zpracování textu či zobrazení produktů. Jsou aktuální jen po poměrně 
krátký čas a čtenáři si je mezi sebou téměř nepředávají.  

 
V této souvislosti ale Nielsen (Nielsen, 2001: 31) zmiňuje některé faktory, kterými 

časopisy noviny překonávají. Čtenáři mají větší nároky na jejich design. Lepší kvalita jejich 
papíru činí časopis oproti novinám mnohem přitažlivějším. Mají specifičtější a bohatší 
čtenářstvo (čehož lze využít při cílení reklamní strategie) a jsou trvanlivější. Nielsen tvrdí, že 
„časopisy zažívají rozkvět od té doby, kdy v roce 1897 vstoupil na trh módní časopis Harper´s 
Bazaar.“ (Nielsen, 2001: 31) 
 
 

2.2.2 Film, rozhlas a televize 
 
 Film jako masové médium byl částečně reakcí na „vynález“ volného času  a objevil se 
na konci 19. století. Poskytl hlavně dělnické třídě některé kulturní prožitky, které dříve 
zažívali jen ti „výše postavení“. McQuail (McQuail, 2002: 37) rozlišuje v dějinách filmu tři 
významné momenty: využití filmu k propagandě, vznik škol filmového umění a vznik 
sociálního dokumentárního filmu. Přesto je nutné si uvědomit, že hlavní funkcí filmu v jeho 
počátcích byla dokumentaristika.  
 
 První veřejnou projekci uskutečnili 28.12. 1895 bratři Louis a Auguste Lumiérové v 
Grand Café v Paříži. Ve své továrně na fotografické potřeby, která byla ve své době největší v 
Evropě, sestavili totiž první kinematografický přístroj tím, že zdokonalili dosud známý systém 
záznamu a promítání obrazů. Princip trvání zrakového vjemu na sítnici oka byl znám již od 
roku 1829, kdy belgický fyzik Joseph Plateau stanovil rychlost, při níž je mozek schopen 
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vnímat jednotlivé obrazy jako plynulý pohyb - alespoň 10 obrázků za sekundu. Lumiérové 
tento počet zvýšili - 16 obrázků natočených a promítaných jejich přístrojem za 1 sekundu je 
přesná frekvence, při níž vzniká absolutně věrný dojem pohybu. Svůj kinematograf - natáčecí 
kameru, která byla zároveň projektorem, si bratři Lumiérové nechávají počátkem roku 1895 
patentovat. V krátkém filmu byl zobrazen příjezd vlaku na Lyonské nádraží a „živost“ obrazu 
způsobila mezi diváky v sále doslova paniku.  
 
 Pro bratry Lumiérovi byl kinematograf pouze technickou zajímavostí a vůbec 
nepředpokládali, že by se jejich vynález dal nějak obchodně využít nebo se dokonce stát 
zárodkem mocného průmyslu. Smysl kinematografie viděli Lumiérové hlavně v technickém 
zdokonalení a obohacení fotografie. Téměř všechny jejich filmy byly jen neinscenované 
reportáže z běžného života. Až Francouz Georges Meliés (1861-1938) si povšimnul úžasných 
možností filmu a jako první použil barevný film a různorodé filmové triky (www.csfd.cz, 
27.4. 2007). Jednalo se o první využití filmu jako zábavy. Od roku 1929 se promítají první 
filmy se zvukem a od 30. let 20. století se ve velké míře prosazují filmy barevné.  
 
 Film je zcela specifickou formou komunikačního prostředku. V dnešní době má spíše 
funkci zábavy a využití volného času. Souvisí s trendem vzniku multiplexů, které se v Evropě 
inspirovaly Spojenými státy americkými a návštěva kina se stává podle mého názoru stále 
více konzumnější událostí. Přesto v něm vypozorujeme výhodu pro inzerenty, jež se s dobou 
nemění. Reklamní bloky před začátkem filmu mají na diváka stále stejnou účinnost.  
 
 Za vynálezce rozhlasového spojení je považován G. M. Marconi (1874-1937), italský 
vynálezce, který získal v roce 1896 patent na bezdrátový telegraf. Kolem roku 1900 přijíždí 
do Spojeného království, aby zde představil svůj neuvěřitelný vynález – rádio. Mezi jeho 
první pokusy o radiové spojení  patří vysílání elektromagnetických vln z Cornwallu do 
Newfoundlandu.  
 
 Ve 20. letech 20. století se začaly rozhlasové stanice masově šířit. Většina z nich ale 
byly na území Spojených států amerických, odkud se později masově rozšířily do Spojeného 
království (1922 byla založena British Broadcasting Corporation – BBC) a do celého světa.  
 
 Výhodou rozhlasu je jeho relativně levný provoz a ani jednotlivé radiové přijímače 
nejsou v dnešní době příliš drahé. Nevýhodou samozřejmě zůstává to, že rozhlas nemůže na 
posluchače působit opticky. Oproti tomu ale Nielsen (Nielsen, 2001: 32) poznamenává, že 
právě tuto nevýhodu mohou subjekty cestovního ruchu využít ve svůj prospěch tím, že využijí 
jedinečného vlivu rádia na posluchače v tom směru, že se jim při poslechu reklamy budou 
spojovat zvuk s jejich libými představami. 
 
 Co se týče moci přilákat diváka, stojí v dnešní době nejvýše televize. Počátky 
televizního vysílání se datují do roku 1925, kdy skotský inženýr John Baird spustil zkušební 
televizní vysílání, jehož vynález se rychle rozšířil i za Atlantský oceán.Televizní vysílače byly 
ale zpočátku drahé. K proslavení televize jakožto masového média došlo až po skončení 
druhé světové války a to předně díky velkým americkým televizním stanicím (Nielsen, 2001: 
32)   
 
 V 50. letech 20. století došlo k velkému převratu na poli dosavadních médií. Doposud 
hráli hlavní roli tisk, film a rozhlas. Televize dokázala zkombinovat výhody od každého 
jednotlivého média a spojit je, čímž se stala tato tři média pouze doplňkovými. Rozvoj 
televize je nazýván jako druhý práh zmasovění společnosti.  
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Televize kombinuje obraz, zvuk i aktuálnost informací. Na počátku 21. století je již 
naprostá většina televizních přijímačů barevná, což ukazuje i na fenomén jejího rychlého 
technologického vývoje a masového rozšíření. Její největší předností je, že přináší informace 
přímo domů k divákovi. Její vliv stále stoupá, což se odráží i v jejím využití jako hlavního 
prostředku reklamy.  
 

Nevýhodou televize může být ztížená měřitelnost jejího vlivu. Ačkoli se management 
jednotlivých televizních stanic snaží zpracovávat „feedback“ pomocí tzv. koláčů televizní 
sledovanosti (pomocí peoplemetrů), jejich objektivnost nemůže být nikdy zaručena, ale je 
nejspíše jedinou možností, jak zjistit sledovanost programu, reklamy či porovnat sledovanost 
jednotlivých televizních stanic. Na tomto místě bych se ráda zmínila také o tzv. Nielsenovo 
ohlasech (Nielsen, 2001: 33). Dle Niesena jsou průzkumy sledovanosti důležité, protože 
vedení každé televize sleduje při tvorbě programů své finanční zájmy. Nielsenovy výzkumy 
televizního vysílání se v roce 1950 staly oficiální národní normou měření  v USA. 
 

„Ohlasy jsou založeny na vlastní zprávě a na pozorovaných datech, získaných ze 
vzorku domácností a televizních stanic. Na třiceti největších trzích vybavila společnost 
Nielsen domy telemetry, které udávají stav televizního přijímače zapnuto/vypnuto a kanály 
naladěné v určité denní době. V rámci stejných trhů poskytují samostatné vzorky domácností 
denní informace podle členů domácnosti výše popsaným způsobem. Společnost používá 
těchto dvou zdrojů informací ke srovnání alternativních metod, a pokud je to nezbytné, i 
k úpravě širších dat o sledovanosti, týkajících se jednotlivců a naladění přístrojů.“ (Tellis, 
2000: 492) O výsledky měření se dále zajímají jak tvůrci televizních programů, tak i inzerenti. 
Inzerent chce umístit svou reklamu do pořadu s vysokou sledovaností, aby tím dosáhl co 
největší prodejnosti a zisku. Televizní stanice mohou díky vyšší sledovanosti zvyšovat cenu 
za vysílací časy, či méně sledovaný program stáhnout z programu.  
 
 Od 70. let 20. století se rovněž šíří kabelová a satelitní televize, která je 
charakteristická svou specializací na konkrétní cílovou skupinu diváků. V posledních letech 
se i v České republice začíná využívat digitální televizní vysílání. 
 

2.2.3 Internet 

 Již koncem 80. let 20. století bylo možné se  v Armádě Spojených států amerických a 
v některých mezinárodních společnostech napojit na síť Internetu. Williams  definuje Internet 
takto: „Internet je síť počítačů, která se skládá z miliónů uživatelů z různých organizací a 
států. Tito uživatelé si předávají informace skrze své počítače. Síť se udržuje v chodu pomocí 
Worldwide Web (www), elektronické pošty (emailu), Usenetu, Gopheru, Telnetu a File 
Transfer Protocol (FTP). Můžeme je přirovnat k celosvětové knihovně, ve které jsou milióny 
knih, nahrávek, filmů...atd. a která je otevřená 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní 
v roce.“ (Nielsen, 2001: 35) 
 
 D. Šmahel popisuje internet jako „prostředí bez zábran“, neboli „disinhibované 
prostředí“. Vyvrací také domněnku, že je běžný uživatel na internetu anonymní. Anonymitu 
na internetu rozděluje na dva základní typy: anonymitu objektivní (jaká je reálná možnost 
identifikace identity uživatelů internetu) a anonymitu subjektivní (naše subjektivní míry 
našeho „utajení“). (Šmahel, 2003: 13, 19)  V knize Psychologie a internet  (Šmahel, 2003: 23-
27) popisuje specifika virtuálního prostředí, která mladí lidé pociťují. Patří mezi ně větší 
otevřenost (mizí bariéry, které fungují v běžném životě), redukce úzkosti (na internetu u nich 



 12 

mizí strach, komplexy, prožívají méně tenze), absence sankcí, sexuální narážky (dívky dle 
Šmahelova výzkumu popisují, že se na internetu setkávají častěji se sexuálními narážkami, ale 
nepopisují je jako nepříjemné), možnost lži a přetvářky (mladí na internetu mohou měnit svou 
identitu), pocit fyzického bezpečí (osoby, se kterými se na internetu setkáváme nás nemohou 
fyzicky ohrozit), absence sebe sama jako fyzického objektu (dospívající lidé nemají dle 
výzkumů při surfování komplexy z toho, jak vypadají), možnost ukončení kontaktu a  
anonymita (tento aspekt Šmahel považuje za přehnaný). 
 
 Internet se řadí mezi tzv. nová telematická média (McQuail, 2002: 41). Znamená to, že 
v sobě kombinuje telekomunikace a informatiku. Hlavním rozdílem mezi „starými médii“ a 
internetem je: decentralizace, vysoká kapacita, interaktivita a flexibilita. 
 
 Jednou z největších výhod internetu je jeho interaktivita. Pokud například 
provozovatel internetových stránek svou oblast v daný okamžik sleduje, odpověď mu přijde 
okamžitě (stejně tak v případě sledování počtu kliknutí na stránky). Proto na 
internetu,v porovnání s jinými médii, dosáhneme zpětné vazby od uživatelů nejsnadněji. Další 
jeho výhodou je srovnatelná barevnost s časopisy či televizí. Stejně tak pohyblivost obrázků 
je rovnocenná jako u filmu či televize. A zvuk dokáže přenášet ve stejné kvalitě jako rozhlas. 
A s výjimkou poplatků za připojení (koupi počítače, potřebného komunikačního vybavení či 
poplatku distributorovi za přístup do sítě) je stále jedním z nejlevnějších masmédií. Internet 
překypuje možnostmi. 
 
 Někteří kritici internetu mluví o tom, že je v podstatě neregulovaný, což by mohlo vést 
k ohrožení mravnosti, šíření paniky či propagování xenofobního myšlení. I proto bývá 
internet v určitých ohledech státem regulován. Často je také zmiňován problém „spammingu“, 
neboli nevyžádané pošty.  
 

2.2.4 Mediální trh v České republice 

 Dle informací z Oficiálního webu České republiky www.czech.cz ze dne 27.4. 2007 je 
obrat audiovizuálního průmyslu v České republice, tj. obraty z televizních stanic, filmové 
distribuce, prodeje a pronájmu videa, kabelové distribuce a placené televize pay-tv, přibližně 
12 miliard korun českých, z čehož dvě třetiny tvoří obrat veřejnoprávní České televize a 
soukromých televizí TV NOVA a TV Prima. Podle údajů Asociace producentů v audiovizi je 
možné k těmto 12 miliardám připočíst ještě obrat služeb pro zahraniční audiovizuální 
společnosti a výrobu reklam. Celkový obrat v České republice se tedy dá odhadnout asi na 16 
miliard korun českých, což je přibližně 450 miliónů EUR.  
 
 V oblasti tisku působí na  českém trhu čtyři hlavní seriózní tituly: MF Dnes a Lidové 
noviny (oboje patří vydavatelství MAFRA), Právo (společnosti Borgis) a Hospodářské noviny 
(společnosti Economia). Dále vycházejí Deníky Bohemia a Moravia (společnosti Vltava-Labe 
Press). Z bulvárních deníků má na trhu nejsilnější postavení Blesk (společnosti Ringier). 
obecně lze na českém trhu nalézt periodické i neperiodické tituly. Z časopisů jsou 
nejčtenějšími společenskými týdeníky Reflex, Týden, MF Plus a Instinkt.  
 
 Na území České republiky vysílá k dnešnímu dni 7 celoplošných rádiových stanic a 76 
regionálních rádií. mezi celoplošné rádiové stanice patří: ČR1- Radiožurnál (zpravodajsko-
publicistická stanice), ČR2- Praha (rodinná stanice Českého rozhlasu), ČR3- Vltava (kulturní 
stanice), ČR6 (analyticko-publicistická stanice), Evropa2 (komerční stanice zaměřená na 
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současné hudební hity  a zábavu, funguje na bázi regionálních vysílání), Frekvence1 
(komerční stanice zaměřená na hudební hity minulých let a zábavu) a Radio Impuls 
(informačně-hudební charakter) (www.czech.cz, 27.4. 2007) 
 
 Pravidelné televizní vysílání bylo zahájeno 25.2. 1954 v tehdejší Československé 
televizi. Jejím nástupcem je dnes Česká televize, jakožto veřejnoprávní televizní stanice. 
V současné době vysílá na dvou analogových programech: ČT1, ČT2 a dvou digitálních: 
ČT24 a ČT4 Sport. Česká republika byla prvním východoevropským státem, který udělil 
licenci k celostátnímu vysílání soukromé televizi. V roce 1994 tak zahájila provoz komerční 
televize TV NOVA. V roce 1997 se přidal další komerční kanál TV Premiéra, dnes TV Prima, 
který však nemá licenci pro celostátní vysílání. Kromě těchto televizních stanic působí 
v České republice rovněž 20 regionálních. (www.czech.cz, 27.4. 2007) 
 
 V oblasti internetových vyhledavačů fungují tyto české internetové portály: Seznam, 
Atlas, iDnes, Volný a Tiskali. Dlouhodobě má největší návštěvnost portál Seznam.  
  

Z oblasti kontroly médií působí v České republice tyto subjekty: Rada České televize 
(její funkcí je kontrola činnosti veřejnoprávní České televize), Rada České republiky pro 
rozhlasové a televizní vysílání (je zodpovědná za správu oblasti rozhlasového a televizního 
vysílání a převzatého vysílání) a Český telekomunikační úřad (je zodpovědný za správu 
elektronických komunikací a poštovních služeb). Legislativní rámec pro rozhlasové a 
televizní vysílání v České republice byl vytvořen v roce 1991 přijetím zákona č. 468/1991 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Jeho důsledkem bylo vytvoření 
koexistence veřejnoprávního a privátního sektoru. V roce 2001 byl přijat nový zákon o 
rozhlasovém a televizním vysílání, licenční řízení a registrace provozovatelů převzatého 
vysílání, který platí dodnes. Vládním usnesením ze dne 17.5. 2006 č. 563 byla zřízena 
Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR, jejímž úkolem je koordinovat proces 
přechodu na digitální vysílání  v rámci všech zainteresovaných  resortů státní správy. 
(www.mkcr.cz, 27.4. 2007) 
 

2.2.5 Mediální výchova 

 Výzkumný ústav pedagogický v Praze je resortním výzkumným ústavem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jeho přímo řízenou organizací. Vznikl roku 
1957 jako právní nástupce Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského, který byl 
zřízen dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945. Odborná činnost ústavu se 
zaměřuje na oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, středního všeobecného 
vzdělávání a na vzdělávání dětí a mládeže se speciálními a specifickými vzdělávacími 
potřebami. V poslední době se zaměřuje především na tvorbu rámcových vzdělávacích 
programů pro předškolní, základní a střední všeobecné vzdělávání (gymnázia). 
(www.vuppraha.cz, 27.4. 2007) 
 
 Dle oficiálních internetových stránek této instituce vyplývá, že součástí již základního 
a středoškolského vzdělání má být také mediální výchova. Vyplývá to ze současné situace, 
v níž média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků 
pro stále širší okruh společnosti. Média se stávají důležitým socializačním faktorem a mají na 
jednání a chování jedince nesmírný vliv. Dle vyjádření Výzkumného ústavu pedagogického 
v Praze „má mediální výchova vybavit žáka základní školy základní úrovní mediální 
gramotnosti“ a na úrovni gymnázií „v žácích soustavně rozvíjet schopnost kriticky a tvořivě 
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nakládat s médii a jejich produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup“.  
Konkrétní způsob výchovy a vzdělání na jednotlivých školních úrovních je mimo jiné 
stanoven v tzv. Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a Rámcovém 
vzdělávacím programu pro gymnázia z roku 2005. 
 
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje, že mediální výchova 
má vést k následujícímu rozvoji osobnosti žáka: 
 -  přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

-  umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a  
   kritického odstupu od nich 
- učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění  
   volného času 
-  umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 
-  vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů  
-  umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a    
    v demokratické společnosti vůbec 
 -  vytváří představu o roli médií k každodenním životě v regionu 
-  vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 
-  rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného  
    a mluveného textu 
-  přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

 -  přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 
V oblasti postojů a hodnot má vést k: 

-  rozvíjení citlivosti vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování   
               mediálních sdělení 

-  uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za ) 
   jeho naplnění 
-  rozvinutí citlivosti vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti     

               (zejména o menšinách) a jednotlivci 
 - uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za  
              způsob jeho formulování a prezentace 
 
 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia uvádí, že „soustavná příprava pro život 
s médii se stává samozřejmou a běžnou součástí vzdělání ve vyspělých společnostech“. 
Mediální výchova ve středním školství má dle rámcového programu usilovat o posílení 
jedinečnosti studenta, aby dokázal udržet kritický odstup od modelů životního stylu, který je 
mu v masových médiích nabízen... 
 

Zahrnuje dvě oblasti:  
1) vědomostní 

1) společenskovědní – v ní se získají základní poznatky o roli médií ve 
společnosti a jejích dějinách 

2) mediovědní – v ní se získají poznatky o médiích samých a jejich chování 
2) dovednostní 

- zde je studentovi umožněna vlastní mediální produkce 
Mediální výchova  se má na gymnáziích vyučovat ve třech předmětech: Občanském a 
společenskovědním základu, Českém jazyce a literatuře a Dějepise, při čemž se každý 
předmět zaměřuje na rozvoj jiných kvalit studenta v oblasti mediálního vzdělání. Mezi hlavní 
témata, která se mají do středoškolské výuky zapojit patří: Média a mediální produkce (vývoj 
médií, financování médií, organizace práce v médiích, komunikace a spolupráce v týmu...), 
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Mediální produkty a jejich významy (různé kategorie mediálních produktů, rozbor aktuálního 
zpravodajství, vztah mezi mediálními produkty a společností, reklama a její výrazové 
prostředky, příprava reklamní kampaně...), Uživatelé (co je veřejnost, jak se měří a popisuje 
publikum, návyky při konzumaci médií...), Účinky mediální produkce a vliv médií (vliv médií 
na uspořádání každodenního života, činnost mediální poradny, příprava televizní či 
rozhlasové diskuze...) a Role médií v moderních dějinách (čím se liší postavení člověka 
v tradiční a moderní společnosti, masová společnost, bulvár, média a dějiny, role médií 
v dějinách...). 
 
 

2.3 Reklama 
 
 Zákon č. 40/1995 o regulaci reklamy (www.mv.cz, 28.4. 2007) definuje reklamu jako: 
„oznámení, předvedení či jiná prezentace šíření zejména komunikačními médii, mající za cíl 
podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavy, 
pronájmu nebo prodeje nemovitosti, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 
poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není stanoveno jinak. 
Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení 
reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, 
audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.“  Tento 
zákon rovněž upravuje právní podmínky pro specifické druhy reklam, a to: reklamu na 
tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potraviny, 
přípravky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo či  poskytování pohřebních služeb. 
 
 G.J. Tellis definuje reklamu jako „sdělení firemní nabídky zákazníkům 
prostřednictvím placených médií.“ (Tellis, 2000: 24)  Z. Křížek k definování reklamy přidává 
další její nedílný aspekt. „Reklama je disciplína především ekonomická. Přináší spotřebiteli 
informaci  o produktu, je to tedy forma komunikace subjektu reklamy s cílovou skupinou. 
Cílem této komunikace je přesvědčit spotřebitele o výhodnosti nákupu propagovaného zboží.“ 
(Křížek, 1994: 8)  
 
 

2.3.1 Reklama jako součást marketingové strategie 
 
 Reklama je vždy součástí určité marketingové strategie, konkrétního marketingového 
mixu jejího zadavatele. Nejdůležitější částí marketingové strategie je orientace na 
spotřebitele. Spotřebitel je ten, komu se má díky správně mířené reklamní strategii produkt 
zalíbit natolik, že si ho koupí, aniž by ho vlastně chtěl či potřeboval. Jak zdůrazňuje Tellis,  
„některé rysy chování lidí a organizací vedou k tomu, že tvůrci marketingu firem orientaci na 
spotřebitele opomíjejí.  Jsou to především zaujatost sebou samým, past úspěchu, orientace na 
produkt, tržby nebo zisk.“ (Tellis, 2000: 42) Často se stává, že si prodejci neověří hodnotu 
svého produktu na trhu ( prostřednictvím výzkumu trhu, tzv. situační analýzy) a své postavení 
na trhu přecení. Pokud produkt díky reklamě na trhu uspěje, může se stát, že manažerům 
stoupne úspěch do hlavy a zapomenou na fakt, že v oblasti, kde trhy rostou, dochází  rychle 
ke zvýšení konkurence, a neopatrné jednání managementu se může stát pro společnost pastí. 
Orientace na produkt je nejčastější u technicky založených společností, které často 
zanedbávají průzkumy trhu. Nastává tak situace, kdy jsou jejich produkty maximálně 
technicky vybavené, ale trh o ně nemá z rozličných důvodů zájem. Orientace firmy na tržby a 
zisk může vést k zanedbávání potřeb zákazníků a  vzniku nekalých praktik. 
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 Nejjednodušší a nejsrozumitelnější teorie marketingového mixu se dle Z. Křížka 
nazývá „4P“ (Product, Price, Place, Promotion). (Křížek, 1994: 9) Z hlediska zadavatele i 
tvůrce reklamy je důležité si uvědomit, že výrobek sám o sobě musí odpovídat potřebám trhu.  
V opačném případě mu nemůže sebelepší reklamní kampaň pomoci. Rovněž jeho cena musí 
odpovídat možnostem a představám kupujících. Stejně jako cena přemrštěná, i cena nízká 
může prodejnost výrobku ohrozit. Pokud budou zákazníci považovat cenu za příliš nízkou, 
bude snižovat  image produktu a oni o něj ztratí zájem. Pro to, aby si mohl zákazník produkt 
zakoupit, je stejně důležitá i jeho propagace a distribuce.  
 
 Neméně známou je teorie AIDA, která vyjadřuje čtyři na sebe navazující etapy – 
ATTENTION, INTEREST, DECISION, ACTION. Reklama na sebe tedy musí nejprve 
upoutat pozornost, ale na druhou stranu nesmí ohrozit to, aby si zákazník zapamatoval jen 
reklamu a nevěděl, na co je. Druhou etapou je vzbuzení zájmu o inzerovaný produkt. Po té je 
klientovi zdůvodňováno, proč by si měl dané zboží koupit (prostřednictvím racionálním a 
emocionálních apelů). A samozřejmě nejdůležitější je samotný čin koupě produktu. Celé 
reklamní úsilí se zhodnotí jen tehdy, pokud jeho činnost dojde až do poslední etapy. 
 
 Důležitým aspektem reklamy je její pravdivost. Tellis poukazuje ne to, že „pravda je 
v reklamě relativní. Záleží na cílech zadavatele reklamy, na vnímání spotřebitele, na 
obvyklém významu slov a na převažujících sociálních normách, jež se týkají čestnosti a 
upřímnosti“. (Tellis, 2000: 62) V České republice  myslí na ochranu pravdivosti reklam opět 
zákon č. 40/1995 Sb., v němž se zakazuje: 

- reklama zboží, služeb nebo jiných  výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování 
nebo šíření je v rozporu s právními předpisy 

- reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely 
tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, 
aniž by ji tato osoba vědomě vnímala 

- reklama klamavá 
- reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u 

níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama 
označena 

- šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta 
obtěžuje 

Reklama musí být dle právních předpisů v souladu s dobrými mravy a zejména nesmí 
obsahovat diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti. Nesmí napadat náboženské, 
politické nebo národnostní cítění, ohrožovat nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat 
lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky, které využívají motiv 
strachu. Reklama nebude splňovat požadavek pravdivosti, pokud bude obsahovat zjevnou lež 
(„náš výrobek má vždy nejnižší cenu“) či obsahovat zavádějící tvrzení („zubní pasta bojuje se 
zubním kazem“, to ale znamená, že může také prohrát?). Obecně lze o takové reklamě mluvit 
jako o klamavé. 
 
 Pro své zákazníky reklamu vytváří nebo ji umisťuje v médiích reklamní agentura. 
Reklamní agentury vznikaly od poloviny 18. století jako zprostředkovatelé, kteří prodávali 
prostor v místních médiích  výrobcům z jiných regionů. Práce v reklamních agenturách se 
rychle mění v závislosti na přáních a požadavcích klientů a v tomto smyslu je proto i častokrát 
nejistá. Vstup na trh reklamních agentur je poměrně snadný, protože nevyžaduje přemíru 
náročné investiční prostředky. Nejdůležitějšími jsou v ní tvůrčí pracovníci. To ovšem vede i 
k velké tržní konkurenci. 
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 Při vytváření reklamy je zapotřebí skloubit dvě složky reklamní kampaně: umělecké 
řízení (art direction) a tvorbu textů (copywirting). Umělecké řízení zahrnuje tvorbu vizuální a 
zvukové stránky reklamy, jež může mít tištěnou, zvukovou nebo obrazovou formu a daní 
pracovníci se nazývají kreativci (art director). Tvorba reklamních textů znamená vytváření 
skladby slovní stránky reklamy, ať již psanou či mluvenou formou. (Tellis, 2000: 101) Náplní 
práce reklamních agentur je také vyhledávání zákazníků a zpracovávání jejich zakázek, neboli 
řízení zakázek. Dále vytváření mediálního plánu a průzkum trhu.  
 
 

2.3.2 Jak reklama funguje 
 
 Předně je třeba si uvědomit, že působení reklamy na jedince je zcela individuální, 
ačkoli lze najít společné znaky, které vycházejí z přirozenosti člověka, jeho vnímání a 
ovlivnitelnosti okolím. Těchto společných znaků se snaží využít výrobci reklam, aby svým 
dílem zasáhli co nejširší cílovou skupinu. Obecně lze v reklamních strategiích nalézt několik 
charakteristik, které mají ve vnímání reklamy a jejím vlivu na člověka důležité postavení. 
 
 „Přesvědčování má pro reklamu zásadní význam a je ústředním principem každé 
snahy o úspěšnou marketingovou komunikaci.“ (Tellis, 2000: 142) Přesvědčování je změna 
názorů, postojů nebo chování, která je způsobena nějakou komunikací. Touto komunikací 
může být využití nějaké informace, zdůvodnění, doporučení či využití emocí. Koncem 19. 
století objevil I.P. Pavlov jako první podmíněnou reakci. Forma učení, jež se jeho 
experimenty dokázala, se po svém zakladateli nazývá klasické, neboli Pavlovovo 
podmiňování. Jedná se o relativně trvalou změnu chování, způsobenou vnímáním spojení 
mezi dvěma podněty. (Tellis, 2000: 143) Pokud chápeme princip klasického podmiňování, je 
nám zřejmé, proč tvůrci reklam spojují svou značku se slavnými doporučovateli či 
přitažlivými obrázky. 
 
 Hlavním faktorem reklamy v dnešní podobě je její časté opakování. Tellis rozlišuje 
dva druhy opakování, které jsou s reklamou spojeny: pouhé působení a opakování poselství. 
„Pouhé působení znamená, že je nutno zpřístupnit podnět vnímání jedince, přičemž není 
nutno podporovat další přemýšlení o tomto podnětu. Efekt pouhého působení souvisí se 
zvyšující se náklonností, kterou subjekty získávají vůči určitým, dříve vnímaným podnětům, i 
když si nepamatují, že už byli vystaveni jejich působení.“ (Tellis, 2000: 146) Člověk si 
novým podnětům přivyká, čehož se využívá například při prodeji hudebních CD. „Na rozdíl 
od pouhého působení souvisí opakování poselství s opakováním podnětů, které stimulují 
myšlení spotřebitele. Reklamní pracovníci doufají, že taková reklama povede ke zvýšenému 
povědomí, obeznámenosti a oblibě.“ (Tellis, 2000: 149) Samozřejmě zůstává otázkou, jak má 
být častost opakování poselství nastavena, aby byl účinek reklamy co největší. Spotřebitelé se 
logicky snáze ztotožní s reklamou známé značky a i její poselství si snáze vybaví. 
 
 Dalším faktorem, kterým chce reklama zákazníka zaujmout je její angažovanost. Mezi 
televizí a tištěnými médii je zásadní rozdíl v angažovanosti, tedy v  zapojení publika. 
Reklama, která působí za situace nízké angažovanosti není ani triviální, ani neúčinná. Snižuje 
totiž odpor vůči poselství a naopak zvyšuje poznání, důvěryhodnost a ochotu. Kritickým 
problémem nicméně zůstává určení, kdy jsou spotřebitelé nakloněni zpracovat reklamu 
s vysokou či nízkou angažovaností. (Tellis, 2005: 155) 
 
 Neméně důležité je zpracování reklamy spotřebitelem. „Pokud lidé mají motivaci i 
schopnost ocenit poselství, bude pravděpodobnost zpracování vysoká.“ (Tellis, 2005: 155) 
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To, zda a jakým způsobem lidé reklamu zpracují, záleží na míře a věrohodnosti argumentů. 
Nielsen v této souvislosti mluví  o důvěryhodnosti marketingových kampaní, vzhledu letáků a 
obecně vzato všeho, čím se společnost chlubí. Zákazníci očekávají, že společnosti splní, co 
slíbily. Na případu McDonnella Douglase je vidět, jak je obtížné míru ztráty důvěryhodnosti 
stanovit a případně ztracenou důvěru vydobýt nazpět. (Nielsen, 2001) 
 
 Můžeme tedy říci, že v reklamě jsou zásadní argumenty. Tellis ve své knize Reklama a 
podpora prodeje (Tellis, 2005: 158) předkládá tabulku, v níž porovnává text reklamy 
využívající silné vs. slabé argumenty. Mezi silné argumenty například řadí: navrženo na 
základě výzkumu, speciálně chemicky vyvinutý povrch znemožňuje..., v přímých 
srovnávacích testech měl náš výrobek...Mezi slabé argumenty řadí tyto: navržen pro krásu, 
voda téměř nezanechává rez, navržen pro koupelnu...Na základě zapojení výše zmíněných 
pilířů přesvědčování záleží, zda bude reklama působit věrohodně, či nikoliv.  

 
 Při získávání pozornosti spotřebitelů hrají různé části reklamy odlišnou úlohu. Každá 
reklama  se skládá ze dvou základních složek: z verbální a neverbální části. Verbální složku 
vytváří titulek, text a případně dovětek. Neverbální složku obraz a zvuk. Titulek je 
nejdůležitější částí tištěné reklamy, má za úkol upoutat pozornost čtenáře a uvést poselství. 
Předpokládá se, že čtenáře více zaujme titulek více graficky zvýrazněný a krátký. Vždy by 
měl obsahovat něco poutavého, co přitáhne pozornost a motivuje k přečtení celé části. Hlavní 
verbální složkou reklamy je text. „Text by měl být natolik zajímavý, že každá řádka bude 
táhnout čtenáře nebo posluchače k další řádce.“ (Tellis, 2005: 183) Smyslem dovětku je dát 
argumentaci vhodný obal, poskytnout zapamatovatelný řádek a spojit reklamu s dalšími 
reklamami stejné kampaně. Proto úzce souvisí s pamětí zákazníků. Neverbálními složkami 
reklamy jsou obrázky a zvuky, jejichž použití se samozřejmě liší dle využívaného sdělovací 
prostředku. Obecně pomáhají přitáhnout pozornost, usnadňují komunikaci, posilují 
přesvědčování a pomáhají si reklamu zapamatovat. Například platí, že čím větší obrázek je, 
tím větší je jeho schopnost zaujmout. Při používání obrázků a zvuků v reklamách je třeba mít 
na paměti, že člověk ze své přirozenosti tíhne spíše k obrazům jiných lidí než k obrázkům 
věcí, krajin nebo zvířat.  
 
 Z psychologického hlediska má na vnímání reklamy také vliv její umístění v prostoru. 
Na reklamě se v tomto případě posuzuje její velikost a poloha. Opět je přirozené, že nás více 
upoutá reklama větší. Bylo zjištěno, že „reklama na prvních 10% stran tištěného média je 
přitažlivější, stejně jako reklama v horní části stránky.“  (Tellis, 2005: 184) 
 

A jakým způsobem může spotřebitel konečnou formu reklamy vnímat? Obecně 
existují čtyři základní způsoby vnímání reklamy spotřebiteli: vyhledávání, aktivní zpracování, 
pasivní zpracování a vyhýbání se reklamě. (Tellis, 2005: 167) Vyhledávání souvisí 
s vyslovenou touhou spotřebitele si vyhledat o daném produktu co nejvíce možných 
informací. Většinou se tak děje u zboží, které je v porovnání s běžnými potřebami dražší, 
zákazník si ho kupuje výjimečně a často se jedná o dlouhodobější investici. Pokud klient 
reklamu zpracovává aktivně, znamená to, že přemýšlí o poselství reklamy, ale o získání této 
informace už se sám osobně oproti výše zmíněnému typu vnímání reklamy nesnaží. Výhodou 
pracovníků reklamních agentur je v tomto případě fakt, že zákazník reklamy na své oblíbené 
výrobky sleduje. Opakem aktivního zpracování reklamy je její zpracování s nízkou 
angažovaností (pasivní zpracování). Tento způsob se nejčastěji objevuje u sledování reklam 
na levné zboží, s nímž je zákazník denně ve styku. Nevidí ve zpracování informace žádnou 
výhodu, což se může stát pro reklamní agenty velkou výzvou. Poslední způsob je vědomé 
vyhýbání se reklamě. Spotřebitelé často považují reklamu za rušivý a nadbytečný prvek, navíc 
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mohou vůči dané značce zaujímat negativní postoj. Dlouhou dobu měla televizní a rozhlasová 
média výhodu před těmi tištěnými, jelikož uniknout dosahu jejich vysílání, a tedy i reklamy, 
vyžadovalo od posluchače či diváka jisté fyzické úsilí. V dnešní době dálkových ovladačů se 
jeví přepnutí kanálu jako nejjednodušší způsob vyhnutí se reklamním blokům. 
 

Můžeme také rozlišovat různé druhy reklam. Základní typologii nabízí Z. Křížek, 
který dělí reklamy na tři druhy. Prvním je reklama zaváděcí. „Tento typ reklamy má za cíl 
zavést na trh nový výrobek nebo novou firmu. Reklama má zpravidla charakter ucelené 
kampaně s konkrétně stanoveným termínem, ve kterém má být cíle dosaženo.“ (Křížek, 1994: 
17) O potřebné reakci managementu firmy se zmiňuje i Nielsen, když předpokládá, že v této 
fázi je zapotřebí, aby firma provedla průzkum trhu, stanovila si produkt, ceny a způsob 
distribuce (Nielsen, 2001: 82) Druhým typem je reklama udržovací. „Účelem této reklamy je 
udržet produkt nebo firmu na trhu, a to zpravidla v konkurenčním prostředí. Jedná se o časově 
ohraničenou kampaň.“ (Křížek, 1994: 17) I k této fázi lze přiřadit potřebnou reakci 
managementu. Při plné kapacitě poptávky zákazníků se sice jedná o ideální stav, ale je nutné, 
aby firma sledovala konkurenci a byla si stále vědoma rizik spojených se změnou reklamní 
strategie, ať již v dobrém či špatném slova smyslu. (Nielsen, 2001: 82) Posledním typem je 
reklama utlumovací. Nejedná se o příliš častý typ reklamy. „Využívá se tehdy, jestliže chce 
firma stáhnout z trhu svůj produkt (třeba z toho důvodu, že má již připraven nový či 
inovovaný). Je slušné stálým zákazníkům tuto skutečnost včas oznámit a zdůvodnit.“ (Křížek, 
1994: 17) 
 
 

2.3.3 Druhy reklamních prostředků, jejich výhody a nevýhody 
 
 Účelem dobré reklamní kampaně je vybrat takové médium a takový reklamní 
prostředek, aby byla cílová skupiny zasažena co nejefektivněji (aby došlo k aktivnímu přijetí 
reklamy). Jednotlivé typy médií mají své výhody i nevýhody, co se týče možností a účinnosti 
působit na cílovou skupinu. 
  
 K nejrozšířenějším a nejčastěji využívaným prostředkům patří tištěné reklamní 
prostředky. Jejich nejjednodušším druhem je leták. Jeho funkcí je podat co nejrychleji a 
nejjasněji základní informace o produktu, čemuž slouží přehledné dělení textu a výrazná 
jednoduchá grafika. Prospekt je oproti letáku propracovanější, má podat vyčerpávající 
informace a zákazník od něj očekává, že mu odpoví na jeho dotazy ohledně produktu. U 
letáku se klade větší důraz na kvalitu papíru, tisku i grafiku. Zatímco prospekt podává 
podrobné informace, ale pouze o jednom produktu, katalog se snaží stručně postihnout celý 
sortiment nabídky. K tištěným reklamním prostředkům lze zařadit rovněž reklamní kalendáře, 
hotelové nálepky, vstupenky, jídelní lístky, ... 
 
 K tomuto tématu lze rovněž zmínit výhody a nevýhody reklamy v novinách a 
časopisech. (Vysekalová, Mikeš, 2003: 36-38) Noviny si lidé kupují zcela vědomě a lze 
konstatovat, že v dnešní době i masově. Reklama v novinách má proto okamžitý účinek  a 
jelikož jsou noviny považovány za důvěryhodné médium, má i reklama vyšší šanci na úspěch. 
Nevýhodou novin se stává jejich přeplněnost různými inzeráty, nepříliš kvalitní obrazová 
reprodukce i jejich rychlé stárnutí. Časopisy mají oproti novinám delší životnost i lepší 
kvalitu tisku. Většinou v nich bývá lepší zasáhnutí cílové skupiny, protože většina časopisů je 
tématicky i skupinově zaměřena. Nevýhodou časopisů zůstává jejich menší pravidelnost 
výtisků, delší doba potřebná k vytvoření čtenářské obce a celoplošnost. Křížek dodává, že u 
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inzerce je důležitých několik aspektů: správný výběr média, načasování, opakování, velikost 
inzerátů, jejich počet na stránce a také text a grafika. (Křížek, 1994: 35) 
 
 V současnosti je ale za nejúčinnější reklamní médium považována televize. Díky 
svému technickému zázemí působí na několik smyslů najednou. Její největší výhodou oproti 
ostatním médiím patří její masový dosah i selektivita. Vykoupena je vysokými náklady na 
reklamní spot, a proto i omezeností informace. Reklama v televizi se proto hodí hlavně pro ty 
výrobky, které jsou určeny pro širokou cílovou skupinu (tedy zboží denní potřeby).  
 

Mezi audiovizuální reklamu lze dle Z. Křížka zařadit i videostěny, programy na místě 
prodeje, videoreklamy v hotelích, videa na zastávkách a veletrzích a reklamu na 
videokazetách. (Křížek, 1994: 39). Dnes bychom mohli do této kategorie přiřadit reklamní 
CD či DVD firem, city light... 

 
K posouzení účinnosti televizní reklamy nám může posloužit Analýza výkonu 

televizního spotu ČSA z období 5.5 - 26.6. 20051 (ČSA a.s., 2005). TV spot “Svou práci 
děláme s vášní. Ať se jedná o věci malé, či velké“ posiluje vnímání ČSA jako značky 
orientované na zákazníky, a to díky profesionalitě (přípravě) personálu. ČSA je spotem 
prezentována jako zavedená, silná firma (značka). Z analýzy této reklamní kampaně (60 sec. 
TV spot, tisk, billboardy) ale vyplývá, že „TV spot motivuje (zvyšuje zájem, mění vztah k 
ČSA) jen průměrně, spíše motivuje ženy (než muže) a aktivní rodinu (než firemní cestující). 
Ve spotu není nic nového, neobvyklého a výrazně motivujícího, je to image spot. Mnoho 
střihů a desítky momentů způsobují, že si divák z děje spotu nakonec v paměti odnese jen 1+2 
(v kontextu s jinými testy průměrně silné) momenty: 1. letušky s pilotem kráčející halou, 2. 
letadlo v různých situacích a 3. příběh se zapomenutou hračkou. Jednotlivé „ground“ profese 
v desítkách střihů zapadnou a v podstatě nikdo si na ně konkrétně nevzpomene. Prostředí 
spotu (letiště) je samozřejmě vnímáno jako vhodné pro značku ČSA. Pro Aktivní rodinu je 
cesta letadlem stále něco mimořádného, proto si i více všímá letadla jako takového a současně 
si více všímá příběhu se zapomenutou hračkou. Reach TV spotu je díky výše uvedeným 
závěrům podprůměrný (jen asi 1/3 obecné populace  a necelá polovina cestujících letadlem si 
vzpomněla, že spot viděla).“ (ČSA a.s., 2005) Tento krátký výtažek z oficiální analýzy 
televizního spotu jasně ukazuje, jak je v reklamní oblasti těžké přesně docílit požadovaného 
záměru. 

 
Reklamu najdeme i v rádiích. Zde je umístění reklamy poměrně cenově dostupné, 

reklama působí osobně a rychle. Nevýhodou rádia zůstává, že se s vývojem modernějších 
mediálních prostředků dostalo do pozice „média v pozadí“ (Vysekalová, Mikeš, 2003: 39) a 
posluchači ho mají povětšinou puštěné jen jako pozadí při jiné práci. Na druhou stranu jsme 
již zmiňovali, že fakt, že rádio pracuje pouze se  zvukem může být pro účinnost reklamy 
výhodou, jelikož může podnítit fantazii posluchače lépe, než reklama v ostatním médiích.  
 
 S fenoménem rozvoje Internetu souvisí i větší snaha prodejců umístit reklamu na 
internetové stránky. Internet je interaktivní médium, proto je účinnost reklamy a rychlost 
jejího působení opravdu vysoká. Nevýhodu Internetu tvoří skutečnost, že si jeho uživatelé 
musí informace vyhledávat, a reklama tak musí o jeho pozornost soupeřit. Omezení reklamy 
vytváří také technické vybavení jednotlivých počítačů, rychlost sítě, kapacita hardwaru... 
 

                                                 
1 viz obrazová příloha č. 1 
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Upoutat pozornost a připomenout výrobek a značku má reklama venkovní. 
Vysekalová a Mikeš (Vysekalová, Mikeš: 40) poukazují na skutečnost, jak pestrá nabídka 
venkovní reklamy je (poutače, nápisy, billboardy, vozy hromadné dopravy...) To nabízí i 
možnost zpracovat reklamu kreativně. Na druhé straně musí reklamní agentury počítat 
s omezenou možností sdělit dané informace, omezeními vyhláškami a zákonnými předpisy i 
s delší dobou realizace.  
 
 Křížek uvádí ještě další dva typy reklam. Prvním je reklama na místě prodeje. „Uvádí 
se, že asi 70 % nákupních rozhodnutí vzniká před výkladní  skříní.“ (Křížek, 1994: 40) 
V běžném chování spotřebitele tak očividně hraje důležitou roli obal produktu, jeho umístění 
v prodejně i konkrétní místo v prodejních policích.  Druhým zmiňovaným typem je Direct 
Mail (přímá reklama). „Přímou reklamou jsou prostředky, které se obracejí k recipientovi jako 
samostatné sobě.“ (Křížek, 1994: 41) Tato reklama může mít formu osobního kontaktu, 
telefonního dotazování i poštovní zásilky.  
 
 

2.3.4 Nové trendy v marketingové a reklamní komunikaci 
 
 O nových trendech v marketingové a reklamní komunikaci, které jsou typické pro 
novodobá média, pojednává i P. Frey. Ve své publikaci Marketingová komunikace (Frey, 
2005) vyjmenovává osm základních druhů.  
 

Prvním je promotional marketing. Jedná se o propagační marketing, který má za cíl 
podporu prodeje pomocí iniciativních programů, dealerskou síť...“Nové trendy marketingové 
komunikace, o nichž pojednává tato kniha, se totiž začaly objevovat nejdříve jako nové 
kanály a techniky propagačního marketingu s cílem podpořit prodej.“ (Frey, 2005: 17) 
Největší změny se udály ve Spojených státech a následně ovlivnily celou Evropu. Základní 
přelom byla 50. léta, v nichž se objevil výzkum spotřebitelského chování a budování „brand 
image“. Hlavní podíl na tom měli marketéři v automobilovém průmyslu (psychologie 
zastarávání a každoroční uvádění nových modelů ). Jeho přínosem jsou: „bonus packy“(60. 
léta), vkládání kupónů do příloh časopisů, slevy na auta, losy a poukázky v obalech výrobků 
(70. léta), věrnostní programy a čárové kódy (80. léta) a rozvoj internetu a jeho využívání pro 
marketingové účely (90. léta). 

 
Druhým typem je guerillový marketing. Vznikl v důsledku boje se silnější konkurencí. 

„Jeho podstatným prvkem je nízká nákladovost a balancování na hranici legálnosti“ (Frey, 
2005: 29). Jako první ho použil Jay Conrad Levinson v 80. letech, který tento způsob prodeje 
definoval jako: „Nekonvenční marketingovou kampaň, jejímž účelem je dosažení 
maximálního efektu s minimem zdrojů“. Spočívá rovněž v umisťování netradičních médií do 
míst, v nichž se soustřeďují ty cílové skupiny, které jsou hůře zasažitelné tradičními médii (= 
ambientní média). Další technikou je ambush marketing, jež je v podstatě parazitováním na 
aktivitách konkurence při důležité akci. Příkladem takovéhoto marketingu mohou být krabice 
na roznášku pizzy, obaly od kondomů či toaletní papír.  Netradiční jsou i nosiče reklamního 
sdělení (studentům zaplatí za to, že nosí na čele reklamní logo klienta).  
 
 Třetí novinkou na poli reklamy je digitální marketing. „Úspěch v on-line reklamě je 
založen na chápání internetu jako komunikačního média a na využití jeho odlišností od 
televize, rozhlasu nebo tištěných médií. Uživatelé internetu chtějí mít daleko větší kontrolu a 
chtějí sami rozhodovat o tom, co budou poznávat“. Reklama na internetu může mít podobu 
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webových stránek, nabídek zasílaných elektronickou poštou nebo klíčových slov ve 
vyhledávačích..Internet je globální. Jeho výhodou je dle autora interaktivita (Frey, 2005: 35), 
přesto se tohoto média plně nevyužívá. Firmy by měli dle Freye více využívat elektronické 
pošty či internetových odkazů. 
 
 Čtvrtým způsobem moderního marketingu a reklamy je virový marketing, který se stal 
známým v roce 1998, kdy nová freemailová služba Hotmail rychle získala více než 12 
milionů uživatelů. Virový marketing spočívá ve vkládání propagačních aktivních odkazů do 
odesílaných zpráv. Je proto snadný a nízkonákladový. Je založen na dovednosti, jak získat 
zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem výrobku, službě, nebo webové stránce. 
„Rozeznáváme jeho pasivní a aktivní formu“ (Frey, 2005: 39): pasivní spoléhá pouze na 
doporučení zákazníka a aktivní se snaží pomocí virové zprávy ovlivnit chování zákazníka, a 
zvýšit tak prodej. Rozeznáváme několik důležitých forem: Hlavní je elektronická pošta. Dále 
sem patří elektronické pohlednice, odkazy.. V této souvislosti je největším nepřítelem 
legálního virového marketingu SPAM.  
 
 Dalším druhem je event marketing. Jeho cílem je vytvoření atraktivnějších asociací se 
značkou, změna nebo umocnění image firmy, podpora prodeje, propůjčení důvěryhodnosti 
výrobku, působení popularity celebrit na prodej, nové regionální povědomí o uvedení výrobku 
na trh, seznámení s novým výrobkem, začlenění prodeje do akce, získání kontaktů, průzkum, 
nábor, dodatečné příjmy z občerstvení/pronájmu prostor....(Frey, 2005: 46-47) Cílem těchto 
propagačních akcí je hlavně rozvíjení vztahů  s místním společenstvím.  
 
 Šestým typem je direct marketing v elektronických médiích. „Spočívá v přímé 
komunikaci s vybranými zákazníky, s nimiž se snaží navázat individuální kontakt s cílem 
získat okamžitou odezvu.“ (Frey, 2005: 51) Jeho tradičními komunikačními kanály byly 
katalogy, zásilkový prodej, nově se připojuje i prodej elektronický. V okamžiku, kdy se 
televizním stanicím podařilo vyprodávat reklamní bloky, nastal čas na Direct Response  TV 
(v ČR známá forma teleshoppingu). Rozdíl oproti spotům běžné reklamy spočívá v tom, že 
DRTV spoty vyzývají k akci a k nákupu a nejsou určeny k budování image. 
 
 Netradiční reklamní formou je product placement, který chce využít filmu a 
počítačových her. Jedná s o „záměrné a  placení umístění značkového výrobku do 
audiovizuálního díla za účelem jeho propagace“. (Frey, 2005: 59) Využívá se kontextu nebo 
známých osobností. Určité výrobky jsou tedy zakomponovány do filmového děje. Jeho 
nevýhodou je dlouhodobá prezentace zastarávajícího výrobku po uvedení dalších novějších 
typů. 
 
 Jako poslední příklad nového trendu zmiňuje Frey (Frey, 2005) mobilní marketing. 
Tento obor vznikal současně a v závislosti s rozvojem sítí mobilních operátorů. Velkou 
výhodou této reklamy je její rychlá příprava.  Je také velmi flexibilní a osobní. Existuje 
několik propagačních akcí, které jsou s mobilním marketingem spojeny: 

- promotion stimulující nákup (výzva adresovaná spotřebitelům, aby zasílali textové 
zprávy s jedinečným kódem, který je umístěn na obalu zakoupeného zboží) 

- promotion podporující návštěvu maloobchodních řetězců (rozesílání mobilních 
kupónů na slevu v obchodě) 

- aktivity budující značku  
- virový marketing 
- komunikace založená na kontextu (hudební obchody sponzorují rozhlasový pořad, 

do něhož posílají lidé pomocí SMS hlasy pro danou píseň) 
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- databázový marketing (propojuje věrnostní programy s aktivitami mobilního 
marketingu, loga zdarma...) 

- udržení zákazníků (stimulace k opakovanému nákupu) 
- marketingový výzkum 

Mobilní marketing využívá hlavně soutěží s okamžitou výhrou, SMS hry, SMS kluby a 
portály. 
 
 

III. Cestovní ruch v České republice 
 
3.1 Co je cestovní ruch? 
 
 Přesně definovat cestovní ruch je obtížné, protože se oblast jeho působení překrývá 
s využitím volného času, ubytovacími i stravovacími službami. „Obecně se cestovní ruch 
definuje jako krátkodobý přesun lidí na jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za 
účelem pro ně příjemných činností.“ (Horner, Swarbrooke, 2003: 53) Potíže s jeho 
vysvětlením sdílí i Nielsen, který tvrdí, že „k vysvětlení významu cestovního ruchu je několik 
přístupů, přičemž zmínit může nejméně šest různých: ekonomický, komerční, zkušenostní, 
psychologický, holistický a marketingový, neboli mediální.“ (Nielsen, 2001: 12) Dle 
ekonomického pohledu nahlížíme na turismus jako jakoukoli jinou ekonomickou aktivitu, ale 
odhlíží se od individuálních potřeb turistů. Komerční definice cestovního ruchu „Delší pobyty 
v zahraničí a cestování vytvářejí širokou a spletitou obchodní síť, která se zabývá 
ubytováním, přepravou, stravováním a zábavou turistů“ (Nielsen, 2001: 13) sice posiluje 
celistvost cestovního ruchu, ale jednotlivcům se nebude příliš líbit být pouhou součástí 
obchodní sítě. Zkušenostní definice vysvětluje cestovní ruch z hlediska zkušenosti jednotlivce 
a vystihuje jeho podstatu jako únik před realitou. Turismus lze rovněž zkoumat 
z psychologického hlediska. V tomto pojetí je důležitý prvek motivace ke koupi zájezdu a 
psychologický přínos z dovolené. Holistická definice oproti dosavadním přístupům 
zohledňuje cíl a dopravní prostředek cestování, zamýšlenou délku pobytu, cenovou relaci, 
druh ubytování i typ cestování. Poslední interpretací turismu je definice z pozice marketingu a 
médií, která se na cestovní ruch snaží nahlížet z hlediska využití marketingových a 
mediálních strategií v cestovním odvětví.  
 
 Od Nielsena můžeme také přejmout základní model cestovního ruchu (Nielsen, 2001: 
13) a model mezinárodního cestovního ruchu, který z něj ve skutečnosti vychází (Nielsen, 
2001: 17). 
 
Graf č. 3 Základní model cestování (Laws,1991, uvedl Nielsen, 2001: 13) 
 
 
 
   Cesta do daného místa 
 
         Domov      Cíl cesty 
       Aktivity 
          Cesta domů 
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Graf č. 4 Jednoduchý model cestovního ruchu, který popisuje mezinárodní cestovní ruch 
(Nielsen, 2001: 17) 
 
  mezinárodní návštěvníci         cestující na dovolené                          cestovní agentury 
        
            turista                               Distribuční kanály          Základy domácího cestovního ruchu (DATA) 

• cestovní operátoři  - Destinace (Destinations) 
• cestovní kanceláře  - Atrakce (Attractions) 
• přímý prodej   - Doprava (Transport) 

- Ubytování (Accomodation) 
 

  domácí návštěvníci       obchodníci                                     neziskoví organizátoři zájezdů 

 
Z obou modelů je patrné, jaké vazby v cestovním ruchu fungují a jaké subjekty jsou do nich 
zapojeny.  
 
 „Propagací a rozvojem cestovního ruchu jakožto významným prostředkem pro 
pěstování světového míru a porozumění, ekonomického rozvoje a mezinárodního obchodu“ se 
zabývá Světová organizace cestovního ruchu (WTO, 1997). Světová organizace cestovního 
ruchu má sídlo v Madridu a je největší vládní organizací, která se zabývá výhradně cestovním 
ruchem. Jejími členy je 133 zemí a regionů. Austrálie z ní vystoupila v roce 1990, protože 
nevěřila, že by jí mohla být WTO se svým centrem v Madridu adekvátně prospěšná. Její 
výkonná moc se dle Rozvojového programu Spojených národů sestává  ze tří základních 
orgánů: General Assembly2, Executive Council 3 a Regional Comission 4. 
 
 Dle Nielsena má „cestovní ruch poindustriální doby kořeny u Thomase Cooka, který 
organizoval přepravy osob,  jež znamenaly počátek hromadného cestování. Lze dokázat, že 
Cook používal ve svém obchodě tiskařský lis, a stal se tak průkopníkem ve vydávání 
cestovních letáků, kterými propagoval své jednodenní výlety vlakem.“ (Nielsen, 2001: 12) 
 
 Jak již bylo nastíněno, cestovní ruch úzce souvisí s volným časem  a ubytovacími a 
stravovacími službami.  Podle Collina (1994, uvedli Horner, Swarbrook, 2003: 54) je volný 
čas „časem, kdy můžete dělat, co chcete.“ Odvětví služeb pro využití volného času jsou tak 
„firmy poskytující zboží  a služby využívané lidmi během jejich volného času.“ Collin dále 
definuje „hospitality“ jako „dobrou péči o hosty“. Ubytovací a stravovací průmysl tak 
popisuje jako „ všechny společnosti zúčastněné v poskytování služeb hostům.“ 
 
 „Jsme patrně svědky snižování rozdílu, který v oblasti cestovního ruchu, využití 
volného času a ubytování a stravování tradičně existoval mezi rekreačním sektorem a 
sektorem obchodních cest.“ (Horner, Swarbrook, 2003: 57) Podle mého názoru je stírání 
rozdílu mezi těmito třemi odvětvími zcela v souladu s fenoménem současné globalizace a 
stírání hranic států.  
 
 
 

                                                 
2 Všeobecného shromáždění 
3 Výkonné rady  
4 Oblastního smírčího soudu  



 25 

3.2 Specifika cestovního ruchu v České republice 
 
 Myslím, že je patrné, že poloha České republiky „v srdci Evropy“  již dává napovídat 
jejímu výhodnému postavení i na poli turismu. Doklady o nepřetržitém osídlení dnešního 
území nalézáme již z doby kamenné. První historicky známí obyvatelé byli keltští Bójové, 
žijící v Čechách již od 2. století př.n.l. (Holeček, Mariot, Střída, 2005: 36). Města jako 
střediska nezemědělského původu byla zakládána již od 10. století. Od 12. století začala na 
našem území kolonizace rozsáhlých horských  a podhorských  oblastí, což přineslo rychlý 
rozvoj měst, a která vrcholila s příchodem zahraničních kolonialistů ve 13 - 14. století. 
Zakládání průmyslu v 18. a hlavně 19. století způsobilo diferenciaci měst a začal intenzivní 
proces urbanizace. Urbanizace výrazně ovlivnila vývoj tištěných médií, jak je již naznačeno 
v oddíle 2.2.1.  
 
 Tento krátký pohled do historie nám naznačuje, že cestovní ruch se na našem území 
začal rozvíjet už v 19. století. „Návrat k romantismu znamenal počátky výletů do přírody a do 
hor, horolezectví, vznik horských bud, poskytujících soukromé ubytování i stravování, a 
prvních turistických spolků a sdružení. Klub českých turistů byl založen v roce 1888.“ 
(Holeček, Mariot, Střída, 2005: 43) Po útlumu z období 1. světové války nastalo opět oživení 
(vznik skautských a sokolských oddílů, rozvoj lázeňství). V 50. letech 20. století došlo ke 
znárodňování subjektů v cestovním ruchu a rozvinul se cestovní ruch vybudovaný pomocí sítě 
odborářských a podnikových rekreací. Do této doby lze také datovat počátek fenoménu 
chalupaření, v němž lze spatřovat náhradu na soukromé rozhodnutí o trávení volného času. 
Rozvoj volného cestovního ruchu mohl propuknout až v 90. letech s nastolením 
demokratického režimu. V současné době zastřešuje cestovní ruch a jeho dílčí aspekty zákon 
č. 159/1999 Sb. 
 

Na konci roku 2002 sestavil CzechTourism ve spolupráci s asociacemi a 
organizacemi: AČCKA, ACK ČR, HO.RE.KA, PIS, PAKT, Pražský Hrad, SÚPP, KČT, 
ECEAT, CK Ave a našimi zahraničními zastoupeními ve Velké Británii, Kanadě, Francii, 
USA, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Německu, Rakousku a Rusku, 55 překážek v rozvoji 
ČR. (www.czechtourism.cz, 28.4. 2007) Řadí mezi ně například: bezpečnostní rizika pro 
turisty, dvojí ceny, chování personálu ve službách, xenofobní přístup policistů, přístup 
revizorů MHD k turistům, nedostatek veřejných WC, stav nádraží, otevírací doba hradů a 
zámků, neexistence aktivních informačních center v turisticky významnějších obcích, 
nedostatky v budování turistických tras... (Překážky cestovního ruchu a jejich odstraňování, 
www.czechtourism.cz) 
 
 Dle informací z již jmenovaného serveru dosáhly devizové příjmy z cestovního ruchu 
České republiky za rok 2006 hodnotu 113,1 mld. korun českých, což je nárůst oproti roku 
2005 o 2 % a počet zahraničních turistů v ČR se zvýšil oproti roku 2005 o 1,6 % na hodnotu 
6,4 mil. (14.3. 2007, www.czechtourism.cz) Kromě tradičních  zdrojových destinací, jako 
jsou Německo, Velká Británie a Itálie, přijíždí do ČR stále více turistů z Číny (nárůst o 66,9 
%), Jižní Koreje (59,9 %), dále pak z Ukrajiny (51 %), Turecka, Litvy, Lotyšska a Rumunska. 
Do popředí se dostává také Rusko. Na prvním místě v útratách jsou Japonci (131 USD na 
osobu a den), Norové (115 USD na osobu a den) a Dánové (106 USD na osobu a den). Dle 
serveru jsou novým tržním segmentem latinskoameričtí turisté. Brazilců přijelo v roce 2006 o 
41,7 % a Mexičanů o 42,4 % více než v roce 2005. 
 
 Statistiky ukazují, že téměř 60 % Čechů upřednostňuje dopravu vlastním 
automobilem, o něco méně je oblíbená doprava autobusem (19,7 %). Nejčastěji Češi cestují 
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v ČR i v zahraničí individuálně, a to hlavně v době letních prázdnin. Ve 42,4 % využívají 
služeb cestovních kanceláří a to především při cestách do zahraničí. Čeští turisté se v době 
svých dovolených v ČR ubytovávají u příbuzných a známých (34,9 %) a ve vlastním 
rekreačním zařízení (16,8 %). Ne třetím místě jsou hotely s 15 %. V zahraničí naši občané 
vyhledávají ubytování především v hotelích (48,1 %), u svých příbuzných a známých (16 %) 
a v placených soukromých objektech (14 %). (ČSÚ) 
 
 Mezi nevládními organizacemi je Česká republika členem  Mezinárodní akademie 
cestovního ruchu (IAT) či Mezinárodní federace novinářů a spisovatelů píšících o cestovním 
ruchu (FIJET). Organizací cestovního ruchu je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Východiskem pro činnost sekce cestovního ruchu je Koncepce státní politiky cestovního 
ruchu na období 2002 - 2007. Aktualizovaná Koncepce byla vzata na vědomí usnesením 
vlády ČR č. 19 ze dne 9. ledna 2002. Koncepce vymezuje komplex opatření vedoucích k 
realizaci základních cílů státní politiky v oblasti cestovního ruchu, jimiž jsou v obecné rovině 
především zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického přínosu odvětví cestovního ruchu 
v ČR, snížení nezaměstnanosti, rozvoj regionů, malého a středního podnikání a ochrana 
životního prostředí. Součástí opatření je realizace Státního programu podpory cestovního 
ruchu, zabezpečení finanční podpory ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Společného 
regionálního operačního programu, dále vytvoření jednotného informačního systému 
cestovního ruchu, podpora tvorby a realizace turistických produktů zaměřených především na 
kulturně poznávací turistiku, lázeňství, kongresovou a incentivní turistiku, venkovskou 
turistiku, včetně agroturistiky a ekoturistiky, cykloturistiku a pěší turistiku apod. Prioritním 
opatřením je zvýšení účinnosti zahraniční prezentace České republiky jako významné 
turistické destinace na světovém trhu cestovního ruchu, podpora tvorby a realizace 
regionálních produktů cestovního ruchu a zajištění účinnějšího marketingu cestovního 
ruchu.V legislativní oblasti jsou naším hlavním cílem legislativní úpravy a vytvoření 
legislativního rámce pro podporu rozvoje cestovního ruchu z hlediska kompetencí orgánů 
státní správy a samosprávy, zejména pak legislativní ošetření ochrany spotřebitele a některých 
podmínek podnikání v cestovním ruchu. (www.mmr.cz, 28.4. 2007)  
 

Dne 5. 1. 2005 usnesením č. 23 schválila vláda ČR materiál "Postup realizace a 
aktualizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice do roku 2006". Tím 
byla aktualizována a zkrácena platná Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na 
období 2002 - 2007. V rámci tohoto usnesení rovněž vláda ČR uložila ministrovi pro místní 
rozvoj předložit návrh nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013 
do 31. 12. 2006. Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2002 – 2007, resp. její 
aktualizace do roku 2006" formuluje dlouhodobé základní cíle státní politiky v oblasti 
cestovního ruchu, jimiž jsou v obecné rovině především: zvýšení konkurenceschopnosti a 
ekonomického přínosu odvětví cestovního ruchu v ČR, snížení nezaměstnanosti, rozvoj 
regionů, rozvoj malého a středního podnikání. (www.mmr.cz, 28.4. 2007) 

 
Propagace ČR na poli cestovního ruchu spadá pod kompetence Czech Tourism -  

České centrály cestovního ruchu. Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu 
(ČCCR) byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické 
destinace na zahraničním i domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci 
jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. Organizace spadá pod 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Od 1. srpna 2003 její oficiální název zní Česká centrála 
cestovního ruchu – CzechTourism. Podporuje příjezdový a domácí cestovní ruch obecně a 
dále se zaměřuje na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, 
kongresová a incentivní turistika a golfová turistika. Hlavní aktivity jsou směřovány do 
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českých regionů a prioritou je zvyšování jejich návštěvnosti. K propagaci České republiky v 
oblasti cestovního ruchu přispívá také 25 zahraničních zastoupení CzechTourism po celém 
světě. Jedním z důležitých úkolů je podpora domácího cestovního ruchu ve formě pořádání 
seminářů, regionálních prezentací pro zástupce českých cestovních kanceláří, marketingové 
podpory podnikatelům v rámci různých projektů a reklamních kampaní a spoluprací s 
organizacemi cestovního ruchu v českých regionech. Navíc CzechTourism provozuje dvě 
vlastní informační centra. Zmíněnými aktivitami plní vládní agentura CzechTourism své dva 
významné cíle – zvyšování počtu turistů  v českých regionech a zároveň i příjmů z cestovního 
ruchu. (www.czechtourism.cz, 28.4. 2007) 
 
 Aktivity agentury CzechTourism budou v roce 2007 směřovat k představení pěti 
nových národních produktů a k jejich intenzivní propagaci. Hovoříme o tématech, která jsou 
pro Českou republiku významná a na kterých se dá zároveň velmi dobře stavět.  Bohatství  
historie je prvním z nich a jsou do něj zahrnuty nejen hrady a zámky, ale i technické a 
religiózní památky. Aktivní dovolená je trendem posledních let a vedle již známé cyklistiky 
nebo pěší turistiky si pozornost zaslouží také adrenalinové a zimní sporty, agroturistika nebo 
lov a rybolov. Do tohoto tématu byl zařazen také golf, jehož propagace započala nově v roce 
2006. Česká republika nabízí plno gastronomických zážitků a zábavy, které byly shrnuty do 
tématu Zážitková dovolená. Propagaci postupně obohatí materiály a tiskoviny zaměřené na 
jednotlivé nové národní produkty. A nesmíme opomenout dva, již zavedená témata, jimiž jsou 
České medicínské lázeňství a Kongresový, korporátní a incentivní cestovní ruch. Zcela nová 
struktura webových stránek www.CzechTourism.com by měla napomoci lepší orientaci 
turistům a vyšší kvalitě poskytovaných informací. Jeho součástí budou i panoramatické fotky 
známých míst ČR působící nově a jedinečně. Internetové a mediální kampaně budou další z 
důležitých forem propagace a na ně navazují zcela nově pojaté hromadné fam a press tripy, 
které se uskuteční čtyřikrát ročně. (www.czechtourism.cz, 28.4. 2007) 
 
 V rámci propagace ČR v zahraničí bylo vytvořeno oficiální logo: viz příloha č. 8 
 

Na oficiálních webových stránkách Czechtourism lze nalézt Seznam partnerských 
cestovních kanceláří a agentur, hotelů, lázní a lázeňských hotelů. V oblasti cestovního ruchu 
působí také další instituce a společnosti: CZeCOT – turistický server ČR, Asociace 
turistických informačních center, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých 
cestovních kanceláří a agentur, Cestovní ruch – odborně-profesní server cestovního ruchu, 
pohostinství, hotelnictví a lázeňství, Databáze měst a obcí v ČR, Asociace hotelů a restaurací 
v ČR  a další.  
 
 

3.3 Sektory průmyslu cestovního ruchu 
 
 Sektorů v cestovním ruchu najdeme mnoho. Kromě těch nejdůležitějších, které jsou 
zmíněny samostatně níže,  k nim patří i střediska cestovního ruchu, rekreační střediska, 
zařízení pro nákupy ve volném čase, stravovací zařízení, dopravní zařízení  a produkty 
obchodního cestovního ruchu. 
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3.3.1 Cestovní kanceláře 
 
 Poptávka po dovolených a zejména po jejích balíčkových verzích (paketech) 
v posledních letech vzrostla nejen v České republice. To mělo za následek vznik mnoha 
nových cestovních kanceláří. 
  

V ČR zaštiťuje vznik a fungování cestovních kanceláří Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Podnikatelské subjekty, které se rozhodnou provozovat cestovní kancelář, by měly v prvé 
řadě vědět, že se jedná dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v 
oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o živnost koncesovanou. Z toho vyplývá, že jako u 
ostatních koncesovaných živností je k vydání koncese třeba souhlasného stanoviska 
příslušného ústředního orgánu státní správy, v tomto případě tedy Ministerstva pro místní 
rozvoj. Žadatel je povinen předložit místně příslušnému živnostenskému úřadu doklady, jimiž 
prokáže, že splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené zákonem a 
dále doklady, které jsou nezbytné pro vydání stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto 
doklady vymezuje § 5 odst. 2 cit. zákona. Žadatel o koncesi musí předložit smlouvu s 
pojišťovnou o pojištění v rozsahu stanoveném v § 6 až 8 zákona, Podnikatelský záměr - vzor 
(16.50 KB), datum předpokládaného data zahájení činnosti, prohlášení, zda v posledních 5 
letech nebylo zrušeno živnostenské oprávnění k provozování cestovní kanceláře nebo 
cestovní agentury z důvodu porušení povinností uložených zákonem nebo z důvodu jejího 
úpadku, a to jak fyzické tak právnické osobě, která je žadatelem, nebo fyzické osobě, jejímž 
statutárním orgánem byla osoba, která je žadatelem, nebo statutárním orgánem právnické 
osoby, která je žadatelem. Žadatel o koncesi je povinen činit právní úkony v souladu s § 8 a 9 
zákona č. 370/2000 Sb. obchodní zákoník. (www.mmr.cz, 28.4. 2007) 

 
Odborné informace k tematice cestovních kanceláří lze vyhledat u Asociace 

cestovních kanceláří ČR (www.ackcr.cz) či Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 
(www.accka.cz). Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, 
podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se 
angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a 
hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a 
připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a 
úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti 
cestovního ruchu v České republice. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (dále 
jen AČCKA) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, které má v současné 
době 235 členů po celém území České republiky. Účelem sdružení AČCKA je zastupování a 
ochrana hospodářských zájmů svých členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich 
činnosti a profesní prestiže. AČCKA navazuje kontakty a trvale spolupracuje s obdobnými 
organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami cestovního ruchu, s 
pořadateli veletrhů cestovního ruchu a dalšími subjekty. 
 
 Velké cestovní kanceláře bývají často  součástí velkých společností, které mají také 
další obchodní zájmy. Malé cestovní kanceláře vlastní většinou jednotlivci nebo rodiny, které 
je nejčastěji provozují jako koníčka či vedlejší činnost. (Horner, Swarbrooke, 2003: 297) 
  
 Klíčovou otázkou evropského sektoru organizace zájezdů je cena.  Touroperátoři se 
specializují hlavně na levné zájezdy s nízkými obchodními přirážkami. Naproti tomu menší a 
specializované cestovní kanceláře spíše nasazují takové ceny, které jim přináší vyšší marže. 
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V současnosti můžeme vysledovat fenomén cen „last minute“ i „zájezdů na první chvíli“. 
Tyto slevy změnily trh  do té míry, že zákazníci dnes objednávají zájezdy např. až několik 
dnů před termínem odjezdu. 
 
 Distribuce produktů cestovních kanceláří se tradičně děje prostřednictvím cestovních 
agentur (prodejců). Roste také podíl přímého prodeje zájezdů zákazníkům. 
 
 Pro svou propagaci využívají cestovní kanceláře nejčastěji katalogy, které bývají 
obsáhlé, na lesklém papíře, s barevnými snímky a tematicky dělené. Také využívají reklamy 
v rozličných médiích. 
 
 

3.3.2 Aerolinie 
 
 „Poptávka po cestování pravidelnou leteckou dopravou je v obchodním sektoru 
v podstatě mezinárodní díky vyspělým distribučním a rezervačním systémům a skutečnosti, 
že tento produkt z velké části představuje zahraniční cesty.“ (Horner, Swarbrooke, 2003: 108) 
Ačkoli aerolinie často podléhají státní moci, s postupnou vlnou privatizace i v tomto sektoru 
dochází k jejich dynamickému rozvoji na celosvětové úrovni. V posledních letech jsme 
rovněž svědci vzniku mnohých charterových a nízkonákladových leteckých společností, které 
se těší masové oblibě. Růst mezinárodních přepravců a rychlý rozvoj velkých evropských 
letišť  vede k tomu, že se trh s letenkami stává trhem evropským, ne-li globálním. 
 
 Například České aerolinie a.s. nabízejí cestujícím možnost telefonického odbavení na 
evropských linkách s odletem z Prahy. Největší soukromá česká letecká společnost Travel 
Service nabízí tzv. Smart produkt. Jedná se o přepravu z místa A do místa B. Kdo přijde 
dříve, dostane lepší cenu. „Neděláme rozdíly mezi cestujícími. Nenabízíme nadbytečné 
služby, které využívá menšina zákazníků, ale které platí všichni. Jsme spravedliví a na 
všechny naše klienty používáme stejný metr.“ (www.travelservice.aero , 28.4. 2007) 
 
 První leteckou společností v České republice byly Československé státní aerolinie, 
které byly založeny 6.10.  1923. První dopravní let z Prahy do Bratislavy se uskutečnil 29.10.  
1923. Tehdy překonal vzdálenost 321 km šéfpilot Karel Brabenec letounem Aero A-14 
(Brandenburg). V důsledku okupace Československa ČSA 15.3. 1939 zanikly a svou činnost 
obnovily až 14.9. 1945. V květnu 2004 byly ČSA poprvé zvoleny Nejlepší leteckou 
společností se sídlem ve střední a východní Evropě od Official Airline Guide, mezinárodního 
leteckého průvodce se sídlem v Londýně. Od 25.3. 2001 Jsou ČSA členem aliance Sky Team. 
 
 V současné době provozují lety do ČR rovněž tyto nízkonákladové společnosti: 
easyJet, AerLingus, BMI Baby, SkyEurope, Jet2, Helvetic, Norwegian Air Shuttle, 
SmartWings, Flyglobespan, Sterling, Thomsonfly, Flybaboo, Germanwings, Intersky, 
Cetralwings a Ryanair. 
 
 Česká republika je členem vládní Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. 
Základní  předpoklady pro mezinárodní leteckou dopravu po obchodní stránce vytváří 
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA. 
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3.3.3 Ubytovací zařízení 
 
 Typy ubytování se obecně dělí na tři skupiny podle toho, zda poskytuje plné, částečné 
nebo vůbec žádné služby. Do ubytovacích zařízení můžeme například  zařadit: rekreační 
střediska, hotely, motely, botely,  penziony, hostely, tábořiště, lůžkové vlaky, obytné přívěsy, 
horské chaty... 
  
 Významné soukromé hotelové řetězce se snaží maximalizovat zisky z jednotlivých 
nemovitostí. Státní hotely mají pomoci zachovat historické budovy a zároveň podporovat  
cestovní ruch v oblastech svého umístění. Ubytování na farmách může přinášet farmářům 
dodatečné příjmy, které posílí životaschopnost jejich hospodářství. Ubytovací zařízení, 
vlastněná neziskovým sektorem, ke kterým patří například mnohé evropské ubytovny pro 
mládež, mají sociální cíle, konkrétně umožnit lidem s omezenými příjmy cestovat a 
podporovat cestování mládeže. (Horner, Swarbrooke, 2003: 282) 
 

U ubytovacího zařízení je rozhodující jeho umístění, nabízené služby, cena a jeho 
distribuce. „Hotelové řetězce operují  na všech  kontinentech světa s výjimkou  Antarktidy.“ 
(Horner, Swarbrooke, 2003: 116) Rozdíl počtu domácích a zahraničních hostů a celkové 
výdaje na ubytovací a stravovací služby se v jednotlivých zemích velmi liší. Přesto se 
v moderní době setkáváme s mnoha hotelovými řetězci. V celosvětovém průmyslu 
ubytovacích a stravovacích služeb po stránce tržeb vedou americké společnosti.  
  
 

3.3.4 Destinace cestovního ruchu 
 
 Management destinace (destinační management) je podle Bartla a Schmidta „strategie 
a cesta pro  silné regiony, které mají odvahu ke koncentraci sil pro společný rozvoj, 
organizaci a aktivní prodej svých klíčových konkurenčních výhod. Touto cestou vznikají 
destinace, které nabízejí klientovi perfektně zorganizovaný řetězec služeb odpovídající jeho 
volbě a zahrnující informace a pohodlnou rezervaci, bezchybný průběh pobytu a návrat 
domů.“ (Palatková, 2006: 46) Historický vývoj  destinačních strategií směřuje ke stále větší  
kooperaci a propojení subjektů privátní a veřejné sféry v destinaci, takže dochází k posunu od 
politických k jednoznačně obchodním motivům spolupráce. 
 
 Pokud je politika turismu v destinaci prosazována s cílem maximalizace kvalitního 
zážitku pro návštěvníka při současném zachování životního (fyzického) a sociokulturního 
prostředí, pak splňuje požadavek na udržitelný rozvoj destinace a je z dlouhodobého hlediska 
jediná správná (Palatková, 2006: 49) Cílem managementu destinace je zřízení společné 
organizace destinačního managementu. Žádný účinný marketingový  management destinace 
se neobejde bez zapojení následujících faktorů (Pechlaner, Palatková, 2006: 51): musí 
vzniknout vůdčí subjekty destinace, musí se vytvořit značka destinace, v destinaci by mělo 
fungovat elektronické propojení a je třeba, aby došlo k optimalizaci nákladů a rozložení 
know-how.  
 
 Marketingový management destinace je možný pouze při maximální součinnosti 
privátní a veřejné sféry, kdy si každý účastník musí být vědom nutnosti kooperace 
z obchodního hlediska, musí akceptovat případné náklady plynoucí z kooperace a 
spolupracovat s cílem dalšího rozvoje kooperace. (Palatková, 2006: 53) 
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Palatková dále vidí v současném stavu destinačního managementu tyto problémy: 
málo profilované a aktualizované umisťování podnikatelských subjektů v celku destinace, 
málo účinné řetězce služeb v destinaci, vysokou časovou náročnost obstarávání služeb, které 
klient potřebuje, nízkou účinnost marketingových nástrojů ve firmách i celé destinaci a že 
vzniklé nabídky nebývají příliš flexibilní. (Palatková, 2006, strana 53) 
 
 Horner a Swarbrooke (Horner, Swarbrooke, 2003: 290) vidí cíle marketingu destinací 
takto: má zlepšit pověst oblasti, rozšířit počet a vybavení zařízení, které mohou používat 
místní občané, vzbudit v občanech hrdost na svou vlast, získat odůvodnění a financování pro 
zlepšení místního životního prostředí a má zlepšit  politickou přijatelnost destinace pro turisty. 

 
3.4 Chování zákazníků v cestovním ruchu 
 
 Pro pracovníky  v cestovním ruchu i v reklamě je velmi důležité, aby se orientovali na 
poli motivačních a dalších determinujících faktorů, které mají na rozhodování zákazníků vliv. 
„Motivační faktory vedou lidi k potřebě rekreace nebo dovolené nebo k potřebě různých 
aktivit provozovaných ve volném čase. Determinující faktory jsou jednak ty, které určují, zda 
zákazník např. bude nebo nebude moci jet na dovolenou, jednak určují, jaké typy  výletů nebo 
cest bude moci podniknout za předpokladu,  že bude moci jet na dovolenou.“ (Horner, 
Swarbrooke, 2003: 64) Motivační faktory mají mnoho aspektů (jsou fyzické, emocionální, 
kulturní, osobní, zahrnují postavení i osobní rozvoj...) a reklamní kampaně by je měly 
postihnout.  Je velmi užitečné si uvědomit, že u různých lidí mohou ke koupi jednoho 
produktu působit různé motivační faktory. Dle mého názoru jsou ale při rozhodování turistů 
mnohem zásadnější faktory determinující, na nichž závisí, zda se vůbec nějaká dovolená 
může uskutečnit (příjmy, pracovní a rodinné závazky, roční období, dostupnost informací o 
produktech, vlastní zkušenost s dřívějšími dovolenými...) 
 
  
 Jednou z nejznámějších motivačních teorií je teorie VALS (Values Attitudes 
Lifestyles Segmentation) psychologa A. Maslowa, která na základě segmentace založené na 
hodnotách, názorech a životním stylu rozděluje turisty do 9 segmentů. Na jejím základě je 
vypracována metoda dělení turistického trhu, kterou shrnuje následují tabulka (Nielsen, 2001: 
46): 
 
Tabulka č.1 Dělení turistického trhu 
 
Typ člověka Charakteristika 
Lidé neangažovaní Typicky se vyhýbají činnostem, které 

vyžadují větší fyzickou námahu. V oblastech 
spojených s cestováním zaujímají nejmenší 
podíl. 

Lidé, kteří jsou rádi doma Nejsou hlavními účastníky zájezdů. Klienti 
všech ostatních podkategorií cestují mnohem 
více než tato skupiny lidí. Pokud již cestují, 
pak je velmi pravděpodobné, že využijí cestu 
autem. 

Ti, kteří chtějí něčeho dosáhnout Jejich základními znaky je úspěšnost, vedení 
lidí a moc.  Jejich podíl na obchodních a 
zábavních činnostech je nadprůměrný. Tato 
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skupina lidí se počtem ubytování v hotelech 
a motelech, půjčování aut a využívání 
cestovních kanceláří řadí mezi nadprůměr. 

Lidé společensky sebevědomí Mají zájem o své okolí  a méně podléhají 
materialismu. Jejich charakteristiky se odráží 
ze skupiny lidí, „kteří chtějí něčeho 
dosáhnout“, ale jejich podíl na ubytování 
v hotelech, motelech, půjčování aut a 
využívání cestovních kanceláří je ještě vyšší. 
Navíc k cestování využívají leteckou 
dopravu. 

 
 
 Motivací turistů k cestování se zabývali například i Zuzanek a Mannel (Nielsen, 2001: 
44), kteří na základě výzkumů uvádějí v tabulce čtyři předpoklady toho, jaký důvod turisté 
k cestování mají: 
 
 
Tabulka č. 2 Předpoklady toho, jaký důvod turisté k cestování mají 
 
Předpoklad Charakteristika 
předpoklad kompromisu lidé volí mezi prací a volným časem 
předpoklad kompenzace dovolená a volný čas kompenzují každodenní 

problémy 
předpoklad vedlejšího produktu podstata naší práce nás ovlivňuje v tom, že 

podobné činnosti vyhledáváme i ve volném 
čase 

předpoklad neutrality mezi prací a volným časem není žádná 
souvislost 

 
 
 Sociolog Cohen (1979, uvedli Horner, Swarbrooke, 2003: 65) dělí turisty dle jejich 
motivačních a determinačních charakteristik na následující čtyři typy: organizovaný masový 
turista (kupuje si dovolenou jako balíček služeb a většinou jede se skupinou přátel. Nielsen 
pro jeho způsob trávení dovolené používá popis, že zůstává „v bublině svého okolí“ (Nielsen, 
2001: 46), individuální masový turista (koupí si balíček, který umožňuje větší svobodu 
pohybu, příležitostně se pouští i do odvážnějších akcí), turista- průzkumník (plánuje si cesty 
sám, záměrně se vyhýbá kontaktu s jinými turisty, přesto si chce zachovat jistou úroveň 
komfortu a bezpečnosti) a turista- tulák (chce se stát součástí místní komunity, snaží se 
distancovat od jakékoli formy cestovního ruchu).  
 

Cohen (1979, uvedli Horner, Swarbrooke, 2003: 66) rovněž dělí turisty podle typu 
zážitků, které hledají: rekreační turista (jde mu spíše o fyzickou rekreaci než o kulturní nebo 
společenskou náplň), diverziální turista (hledá rozmanitost, snaží se zapomenout  na starosti 
každodenního života), zážitkový turista (vyhledává autentické zážitky), experimentální turista 
(hledá užší kontakty s místní kulturou) a existenciální turista (jde mu o to úplně se ponořit do 
cizích kultur).  

 
Zajímavé mi připadá i dělení turistů u Smitha (1995, uvedli Horner, Swarbrooke, 

2003: 66): objevitelé  (cestují téměř jako antropologové), elitní turisté (jedná se o zkušené 
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cestovatele, kteří vyhledávají „na míru šité“ cesty), nekonvenční turisté (snaží se ostatním 
turistům uniknout), neobvyklí turisté (podnikají individuální výlety mimo organizovaný 
program, aby se seznámili s místní kulturou), nastávající masoví turisté ( cestují do 
zavedených rekreačních center), masoví turisté (jsou částí masového toku, očekávají tytéž 
standardy, které mají doma) a charteroví turisté (o cíl cesty se zajímají jen málo). 
 
 Ze znalosti těchto vlivů následně vyplývá různá typologie zájezdů pro klienty. Pokud 
pracovník marketingu v cestovním ruchu zná různé faktory své cílové skupiny, může jim 
úspěšně přizpůsobit zaměření své nabídky. 
 

 E. Kunešová a B. Farková (Kunešová, Farková, 2004: 5-12) se v souvislosti 
s chováním zákazníků v cestovním ruchu zabývají typologií zájezdů. Z geografického 
hlediska tak lze cestovní ruch rozdělit na výjezdový (outbound tourism/outgoing) a příjezdový 
(inbound tourism/incoming). Nabídka zájezdů musí být v tomto případě upravena potřebám 
domácích či zahraničních účastníků. Dle doby trvání můžeme zájezdy dělit na krátkodobé (do 
3 dnů) a dlouhodobé (nad 3 dny). „Mezi krátkodobé akce musíme počítat i jednodenní výlety, 
na které se však nevztahuje zákon č. 195/1999 Sb., upravující pojištění účastníků zájezdů při 
úpadku cestovní kanceláře.“  

 
Osm typů zájezdů lze vyvodit z jejich tématické náplně. Prvním jsou zájezdy 

rekreační, jejichž cílem je aktivní odpočinek. Rekreační střediska se v posledních letech 
začínají zabývat i různými vedlejšími službami, které by mohly turistům vynahradit 
případnou nepřízeň počasí. Druhou skupinu tvoří zájezdy kulturně - poznávací. „Tento typ 
volí lidé, jejichž cílem je využít svou dovolenou k aktivnímu poznání atraktivních míst a 
oblastí cestovního ruchu, případně k navštívení určitých kulturních akcí.“ Tyto zájezdy bývají 
často doplněny návštěvou kulturních akcí dané lokality (folklor, vinné sklepy...) Jako další 
můžeme zmínit sportovní a turistické zájezdy. „Jejich cílem je prožít aktivně dovolenou 
spojenou s rekreačním provozováním určitého sportu nebo turistiky.“ Při těchto zájezdech je 
nutný specializovaný průvodce, který současně plní funkci instruktora. Pořadatelé těchto 
sportovních zájezdů by měli myslet na rozčlenění obtížnosti tras dle schopností klientů.  
Čtvrtým typem jsou zájezdy na výstavy a veletrhy, jež jsou nejčastěji „organizovány pro 
odborníky či vážné zájemce o předváděné zboží nebo služby.“ Z postavení klientů vyplývá, že 
si potrpí na vyšší úroveň služeb a vyžadují i služby s veletrhy souvisejícími (překladatele, 
internetové připojení, konferenční salonky..). Zvláštní tematické zájezdy „mohou být 
zaměřeny na výuku cizích jazyků, zvýšení fyzické kondice či rehabilitační cvičení.“ 
Ubytování a stravování je většinou ve středních třídách. Šestým typem je incentivní a 
kongresová turistika. „Cílem je zvýšit zájem zaměstnance o firmu jiným způsobem než pouze 
zvyšováním platu.“ Probíhá formou konání školení či pracovních porad. Pro daný subjekt 
turismu jsou tyto akce vždy vítané, jelikož je obsazení kapacity předem známé, akce bývají 
vícedenní a je možné je organizovat i mimo hlavní sezonu. „Kongresová turistika zahrnuje 
organizování odborných akcí a pořádání množství doprovodných programů pro vyplnění 
volného času účastníků.“ Předposlední skupinou jsou lázeňské pobyty, jejichž cílem je 
zlepšení nebo upevnění zdravotního stavu účastníků.“ Z hlediska turismu jsou tyto zájezdy 
omezeny místně na oblasti s léčivými prameny či mimořádně léčivými klimatickými 
podmínkami. Osmým typem jsou lovecké akce, v rámci nichž se pořádají zájezdy do 
loveckých revírů nebo oblastí s možností rybolovu. V České republice se organizují  lovecké 
akce především pro zahraniční hosty. 

 
Specifickému chování zákazníků v cestovním ruchu se musí také přizpůsobit způsob 

dopravy. V takovém případě lze pořádat zájezdy autokarové, vlakové, letecké, vlastními 
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dopravními prostředky, lodní či pomocí kombinované dopravy. Stejně důležité je plánování 
nabídky dle ročního období. Obecně se zájezdy dělí na letní, zimní a mimosezónní. Myslím 
si, že trendem v posledních letech je rovněž dělení zájezdů na tuzemské, zahraniční a 
exotické.  

 
Rozhodování turistů se ale nezakládá jen na samotných informacích, které se na nás 

hrnou, ale také na tom, jak je člověk pochopí a zařadí do struktury svých předešlých představ. 
Informace, které získáváme ze svého společenského zázemí i hromadných sdělovacích 
prostředků, se mohou vyvinout tak, že jejich výsledná podoba (či mediální obraz) může někdy 
záměrně naše předsudky měnit, nebo naopak naše původní představy posílit. Způsob, jak se 
s reklamou zachází tak, aby ovlivnila proces chování turistů ukazuje následující graf (Nielsen, 
2001: 51) 
 
Graf č.5 Chování turistů 
 
  cíl informací         +            komunikační kanál               = po čem obchodníci touží 
 
Co cestovní ruch nabízí klientům:   Prostřednictvím:   
- produkt/výrobek   - myšlenkami marketingu 
- kvalitu    - reklamní strategií 

- cenu    + - stykem s veřejností             = - upoutání pozornosti 
- typický znak    - masmédii+ reklamou                            - změna myšlení klientů 
- dostupnost    - ústně 
- výběr     - přímým marketingem 
- služby     - ...tím, že jsem výhradní prodejce 
 
 
 Změny postojů zákazníků v cestovním ruchu ukazují, že se bude muset přesycený 
systém změnit a to jak v oblasti vlastní nabídky zájezdů, tak i jejich reklamní propagace. 
„Mnozí komentátoři nyní prohlašují, že zákazníci začínají odmítat tradiční organizované 
zájezdy s plnou penzí nebo s předem zakoupeným balíčkem služeb a dávají přednost 
nezávislejšímu cestování. Zákazníci, kteří si normálně nekupují organizované zájezdy, to 
zřejmě rádi dělají, když jim zakoupený program dovoluje cestovat k cíli mnohem levněji, než 
kdyby cestovali samostatně, když mohou navštívit místa, kam by se jako jednotlivci těžko 
dostali či pokud mají děti, na než se vztahuje velké sleva.“ (Horner, Swarbrooke, 2003: 85)  
 
 

3.5 Reklama v cestovním ruchu 
 
 Systém fungování reklamy v cestovním ruchu se v ničem neliší od fungování 
reklamních strategií v jiných odvětvích (viz 2.3). V oblasti turismu se taká setkáme se všemi 
možnými typy reklamních prostředků. Jako i u jiných produktů se zde rovněž setkáme 
s nabídkou ji chtěného a s uměle vytvářenou potřebou (viz strategie CK Fischer, kdy naučila 
české turisty cestovat na Kanárské ostrovy, či CK ESO Travel do Thajska). 
 

Velké organizace, například letecké společnosti nebo zábavní parky, si mohou dovolit 
televizní reklamu, která je drahá. Menší organizace mohou využívat pouze jednorázové 
reklamy, aby oznámily speciální události jako je např. den zahájení. „Hlavní reklamní 
médium používané organizacemi v tomto sektoru je tisk, od lokálních přes regionální až 
k celostátním deníkům, časopisům nebo průvodcům.“ (Horner, Swarbrooke, 2003: 207) Dalo 
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by se říci, že většina návštěvnických atrakcí nepatří k masovému trhu, a proto si vystačí i 
s přesně cílenou a omezenou reklamní kampaní. 

Zacílení reklamy souvisí se znalostmi toho, jak a z jakých informačních zdrojů vlastně 
turisté informace vyhledávají. Fodness a Murray (1997, Nielsen, 2001: 67)  vytvořili dvě 
cenné klasifikace. První je rozdělení zdrojů informací pro turisty. Televizi, internet a rádio 
umístili mimo ostatní kategorie, protože svou charakteristikou mohou spadat částí do každé 
z nich. 
 
Graf č.6 Zdroje informací 
                                          
        Druh informace 
Zdroje informací neosobní    osobní 
 
       obchodní 
 
 
 
 
      neobchodní 

 
 
Druhá klasifikace nám ukáže, jak závisí hledání informací na délce plánování cesty a 
množství použitých informačních zdrojů, do nichž může spadat i reklama.  
 
 
Graf č.7 Vyhledávání informací                                  
       počet použitých informačních zdrojů 
Doba plánování          méně    více 

 
kratší 

 
 
           delší 

 
 
 
  
Horner a Swarbrooke (Horner, Swarbrooke, 2003: 207) vytvořili tabulku hlavních typů 
reklam v oblasti cestovního ruchu a jejich popisu. 
 
 
 
 
 

- letáky 
- průvodci 
-lokální turistická informační 
centra 
- státní průvodci 

 - autokluby 
 - cestovní agentury 
 - zástupce cestovní kanceláře 
 -  velké cestovní kanceláře 

-časopisy 
- noviny 

 - přátelé, příbuzní 
 - turistická centra, „welcome“     
   centra 
 - osobní/předchozí zkušenost 

běžné hledání 
informací 
 

časově omezené hledání 
informací 

hledání informací 
s omezenými zdroji 
 

široký průzkum trhu 

-televize 
-internet 
- rádio 
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Tabulka č. 3 Hlavní typy reklam v oblasti cestovního ruchu a jejich popis 
 
Typ reklamy Poznámka 
Televize Názorná a pohyblivá 

Oslovuje velké množství diváků 
Drahá 

Rádio Relativně malý účinek 
Levné 

Noviny Názorný obraz 
Lze je uschovat 
Malé náklady 
Často vázané k určitému času 

Periodika Názorný obraz 
Vhodné k oslovení cílové skupiny 
Někdy vycházejí méně často 

Průvodce a ročenky Často používány skupinami lidí, kteří mají 
zájem 
Často vysoká cena 

Plakáty a reklamní tabule Názorný obraz 
Barevné 
Nehybný obraz 
Nejlepší umístění mohou být drahá 

 
 
 Firmy operující v turismu často používají podporu prodeje nepravidelně, hlavně 
v případech sezónnosti trhu. „Cestovní kanceláře prodávající organizované dovolené 
například zvyšují počáteční prodej svých produktů nabídkou zájezdů pro děti zdarma.“ 
Podpora prodeje může mít také formu slevy („zájezdy na první chvíli“, „last minute“...). 
 

„Organizace by také měla mít velmi dobře promyšlenou strategii mediálního zvládání 
incidentů, které by mohly poškodit její pověst.“ (Horner, Swarbrooke, 2003: 209) V rámci 
takovéto strategie by měl mít každý subjekt působící v cestovním odvětví vytvořen krizový 
štáb, který bude incident řešit a bude komunikovat s médii tak, aby pokud možno 
minimalizoval následné škody. Proto Horner a Swarbrooke zdůrazňují význam PR (vztahů 
s veřejností).  

 
Hlavní formou marketingové komunikace v průmyslu cestovního ruchu, služeb a 

využití volného času...jsou brožury (katalogy). Popisují služby, které daná společnost nabízí, 
ale jak uvádí Nielsen (Nielsen, 2001: 77), mají tu nevýhodu, že se tisknou několik týdnů či 
měsíců předem a v případě nenadálé změny již nejsou aktuální. 

 
 V cestovním ruchu nejčastěji dochází k tzv. osobnímu prodeji, což s sebou přináší 
výhody i nevýhody. Náročný je na potřebu vyškolit pracovníka na co nejvyšší úroveň, aby 
dokázal v osobním kontaktu se zákazníkem obstát. Nielsen vidí v osobním kontaktu se 
zákazníkem jako nejdůležitější faktor důvěryhodnost.  (Nielsen, 2001: 73) Jako příklad 
strategie při vybírání a školení zaměstnanců uvádí požadavky pro zájemce o práci v hotelech 
Sheraton: 
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Tabulka č. 4 Požadavky pro zájemce o práci v hotelech Sheraton 
 
1 Dobré charakterové vlastnosti, usměvavost a příjemné vystupování 
2 Čistý a upravený zevnějšek, bez zlozvyků 
3 Schopnost rychle porozumět nařízením a plnit úkoly 
4 Dobrá paměť, na jejíž základě si je zaměstnanec schopen zapamatovat 

jména hostů 
5 Dobrý úsudek, který povede k prevenci před nepříjemnými situacemi a 

pokud nastanou, musí být schopen je vyřešit 
6 Otevřenost a ochota k novým myšlenkám a metodám 
7 Touha se vzdělávat a dělat náročnou práci, přání poskytovat prvotřídní 

služby a samozřejmě to vše dělat s chutí 
 

 
 
Tabulka č. 5 Požadavky pro zájemce o práci v hotelech Sheraton 
 
úsměv Vždy, když uvidíte hosta, se na něho usmějte a nabídněte mu 

svou pomoc 
přátelskost Ke všem hostům se chovejte mile, mluvte s nimi přátelsky, 

zúčastněně a zdvořile 
vnímavost Na otázky hostů odpovídejte rychle a výstižně, nebo se 

osobně zaručte za to, že odpověď zjistíte 
tvořivost Předjímejte přání hostů a jejich problémy řešte 
profesionalita Profesionalitu projevíte svou vřelostí, péčí a pochopením 
pohostinnost Ukažte hostům, že chcete, aby se do Sheratonu navraceli 
 
 
 Další rozšířenou formou je zasílání propagačních materiálů a prodej po telefonu, které 
mají sloužit k oslovení potenciálních zákazníků a k povzbuzení zákazníků dosavadních. 
Firmy využívají seznamu svých dřívějších klientů a databáze zákazníků jiných firem. 
Nevýhodou této metody je, že lidé často považují zásilky za bezcenný odpad a neotevírají je.  
 
 V prodejních prostorách jsou obvykle volně k dispozici i reklamní materiály, které se 
týkají nabízených produktů. „Zákazníci často přicházejí do provozoven cestovního ruchu, 
služeb pro využití volného času, ubytovacích a stravovacích služeb s vědomím, že si něco 
koupí, ale ještě ne zcela přesně vědí, co.“ (Horner, Swarbrooke, 2003: 211) Právě zde 
můžeme vidět prostor pro reklamu a propagaci.  
 
 V části Přílohy následně přikládám několik praktických ukázek reklamních 
prostředků, se kterými se můžeme na českém trhu setkat: 
 
 
Příloha č. 1 - Televizní reklama 
Příloha č. 2 – Tištěná reklama – prospekt 
Příloha č. 3 – Tištěná reklama – katalog 
Příloha č. 4 – Tištěná reklama – noviny, časopisy 
Příloha č. 5 – Internetová reklama 
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Příloha č.6 – Venkovní reklama 
Příloha č. 7 - Hotelové propagační materiály, dárkové certifikáty, slevové kupony a příklad 
„1. momentu“ 
 

Jak již bylo zmíněno v bodě 3.2, propagace ČR na poli cestovního ruchu spadá pod 
kompetence Czech Tourism -  České centrály cestovního ruchu.  
 
 

IV. Analýza obsahu mediálních sdělení 
 
 V rámci empirické části své bakalářské práce bych ráda představila vlastní analýzu 
obsahu mediálních sdělení. Jak již bylo zmíněno v úvodní části bakalářské práce, jejím 
účelem je potvrzení či vyvrácení mých hypotéz: 1. „Subjekty cestovního ruchu svátky 
v reklamních strategiích využívají nedostatečně“. 2. „Velikonoce nejsou dostatečným 
stimulem pro zvláštní reklamní kampaň“.    
 
 Můj výzkum je kvantitativní a zpracovává již zmíněných 12 tištěných titulů z rozmezí 
2 -15.4. 2007. Tituly jsou zvoleny v souvislosti se svým odlišným zaměřením na cílovou 
skupinu. Posuzovaná kritéria a jejich praktické zpracování jsou popsána v části 4.3.1. 
Výsledky výzkumu ukazuje část  4.4 Výsledky analýzy obsahu mediálních sdělení.  
 

V letošním roce připadlo Velikonoční pondělí na datum 9.4.  
  
 

4.1 Státní svátky v České republice 

 
 V České republice v současné době uznávány tyto státní svátky, ostatní svátky a jiné 
významné dny. Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Významné dny jsou 
pracovními dny:  
 
Státní svátky: 
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu 
8. květen - Den vítězství (do 10.2. 2004 se nazýval Den osvobození) 
5. červenec- Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa 
28. září – Den české státnosti 
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu 
17. listopad- Den boje za svobodu a demokracii 
 
Ostatní svátky: 
1. leden – Nový rok 
Velikonoční pondělí – pohyblivý svátek 
1. květen – Svátek práce 
24. prosinec – Štědrý den 
25. prosinec – 1. svátek vánoční 
26. prosinec- 2. svátek vánoční 
 
Významné dny: 
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27. leden -  Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (na paměť 
osvobození KT Osvětim 1945) 
8. březen – Mezinárodní den žen 
12. březen – Den přístupu České republiky do NATO 
7. duben – Den vzdělanosti 
5. květen – Květnové povstání českého lidu (1945) 
15. květen – Den rodin 
10. červen – Vyhlazení obce Lidice 
27. červen – Den památky obětí komunistického režimu 
11. listopad – Den válečných veteránů 
 
 
 „Den obnovy samostatného českého státu připadá každoročně na 1. leden a slaví se 
současně s Novým rokem. V tento den je připomínán vznik samostatné České republiky po 
rozdělení Československa na přelomu let 1992  a 1993. Den vítězství se slaví  8. května, na 
památku 8. května 1945, kdy bylo Československo, do té doby okupované Německem, 
osvobozeno americkými a ruskými vojenskými jednotkami. Došlo tak k ukončení jedné z 
nejhorších a nejničivějších novodobých válek v historii Evropy. Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje je dnem příchodu slovanských věrozvěstů, kteří kolem roku 863 přinesli na 
území dnešní České republiky křesťanství a některé z dalších základů evropské vzdělanosti 
(např. nový typ písma) a se datuje se na  5. července. Hned den poté, 6. července, se na Den 
upálení mistra Jana Husa připomíná jeden pohnutý okamžik českých dějin. V roce 1415 byl v 
německé Kostnici upálen za své názory český myslitel, reformátor katolické církve a kněz Jan 
Hus . Na kostnický koncil odjel vybaven ochranným glejtem krále Zikmunda. Domníval se, 
že bude moci při řešení rozkolu církve prezentovat své myšlenky, avšak byl vyzván, aby své 
učení, které pohnulo Evropou, odvolal. To neučinil. Za propagaci a rozvíjení myšlenek Johna 
Wicklefa a katolické reformace byl již dříve papežem Janem XXIII. uvržen do klatby. Pátým 
státním svátkem je Den české státnosti. Pravděpodobně druhý nejdůležitější státní svátek se 
slaví 28. září. Jedná se o svátek úzce spjatý s křesťanskou tradicí a tradicí svatováclavskou. 
Právě v tento den byl tehdejší panovník a budoucí patron české země, svatý Václav, 
zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Každoročně se zde v tento den koná 
svatováclavská pouť a na Pražském hradě uděluje prezident republiky svatováclavské medaile 
osobnostem, které přispěly české státnosti.  Přesně měsíc poté, 28. října, je připomínán snad 
úplně nejdůležitější den spojený se samotnou existencí České republiky - Den vzniku 
samostatného československého státu. V roce 1918 došlo po několik desetiletí dlouhé snaze 
Čechů a Slováků o uznání jejich národních práv a ukončení první světové války ke vzniku 
samostatného Československa . Jednoho z nástupnických států Rakouska-Uherska složeného 
z Čech, Moravy, části Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Prezident republiky a 
významní státní činitelé v tento den pokládají kytici na hrob prvního prezidenta a vedoucího 
zahraničního odboje za 1. světové války Tomáše G. Masaryka na zámku v Lánech a také u 
památníku na Vítkově. Večer vyznamenává prezident republiky významné osobnosti 
kulturního a společenského života. 17. listopadu 1939 se uskutečnila studentská demonstrace 
proti nacistické okupaci, při které byl zastřelen student Jan Opletal. Okamžitě poté došlo k 
zavření vysokých škol a perzekucím i popravám dalších studentů. V roce 1989 byla 
komunistickými úřady povolena studentská připomínka této události, která se na Národní 
třídě v Praze změnila v otevřenou protikomunistickou demonstraci. Ta byla tvrdě potlačena 
policií, avšak odstartovala přechod České republiky k demokracii. K uctění těchto událostí 
slouží Den boje za svobodu a demokracii.“ (www.pis.cz, www.czech.cz, 29.4. 2007)  
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 V průběhu roku je připomínáno mnoho mezinárodních svátků, svátků spojených s 
českou historií a kulturou nebo křesťanskou tradicí. Pouze některé z nich jsou dny pracovního 
klidu.  

 
Prvním takovým svátkem je Nový rok, který se slaví 1.1. společně se Dnem obnovy 

samostatného českého státu. V posledních letech se převážně obchodníci snaží u upevnění 
zvyku slavit svátek Sv. Valentýna, jenž připadá na 14.2. Následují Velikonoce, které souvisí 
jak s křesťanskou tradicí umučení a zmrtvýchvstání Krista, tak s pohanskými tradicemi 
přechodu zimy v jaro. Jelikož jsou Velikonoce pohyblivý svátek, Velikonoční pondělí připadá 
vždy na jiné datum v kalendáři. V tento den se koná množství náboženských mší a poutí a 
zároveň je zvykem chodit s pomlázkou. Chlapci jí vyšlehají dívky ("aby příští rok neuschly") 
a za to dostanou malovaná vajíčka. Další velikonoční zvyky se liší podle krajů. 1. květen se 
slaví jako Mezinárodní svátek práce. V období socialismu byl jeho význam zúžen na oslavu 
dělnického hnutí, takže u některých lidí vyvolává dodnes nepříjemné pocity. 
Nejvýznamnějšími svátky zůstávají v České republice bezesporu Vánoce. Štědrý den, 24. 
prosinec, je spojen s očekáváním narození Ježíše. V českých domácnostech se v tento den 
setkáme se sladkým cukrovím, pohádkami, jmelím, vánočním kaprem a samozřejmě i 
nazdobeným vánočním stromečkem. S Vánocemi se spojuje mnoho tradic a rodinných zvyků, 
jimiž jsou například: celodenní půst (kdo jej dodrží, uvidí večer zlaté prasátko), lití olova 
(věštění budoucnosti podle tvaru ulitého kusu) nebo házení střevícem (míří-li špičkou ke 
dveřím, dívka se do roka provdá). 25. prosince se oslavuje 1. svátek vánoční - Boží hod neboli 
svátek Narození Páně. Je tradicí uspořádat bohatý oběd a sejít se s rodinou, ačkoli se od toho 
podle mého názoru v souvislosti s konzumním způsobem života rychle upouští. 26. prosince 
následuje 2. svátek vánoční - svatý Štěpán. Svatý Štěpán se stal prvním mučedníkem, když 
byl ukamenován za obviňování Židů ze smrti Ježíše. 

 
V kalendáři se rovněž setkáme s dalšími významnými dny, které se ale slaví spíše 

individuálně, pokud vůbec: Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti (27.1.), Světový den boje proti rakovině (4.2.) Mezinárodní den žen (8.3.), Den 
přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě - NATO (12.3.), Den vstupu ČR do 
Evropské unie (1.5.), Květnové povstání českého lidu (5.5.), Den památky obětí 
komunistického režimu (27.6.), Den bez aut (22.9.) nebo Den válečných veteránů (11.11.). 
Podrobnější informace o svátcích a významných dnech v České republice lze nalézt například 
v Kalendáriu  2005 (Magistrát města Zlína, 2004) 
 
 

4.2 Metodika analýzy obsahu mediálních sdělení 
 
 Jak je již vysvětleno v úvodu mé bakalářské práce, její empirickou částí je vlastní 
analýza obsahu mediálních sdělení. Nejdříve  bych ráda zaměřila pozornost na metodiku této 
analýzy. 
 
 Počátky výzkumu médií spatřuji u  P.F. Lazarsfelda, který v roce 1931 ve Vídni 
založil oficiálně první výzkumný ústav. V zimě 1931/32 provedl první velkou a úspěšnou 
statistickou analýzu dat z rozsáhlého výzkumu posluchačů vídeňského rozhlasu a věhlas jeho 
dalších analýz jen rostl. (Jeřábek, 1997: 11) 
 
 „Analýza mediálních obsahů je jedním z hlavních úkolů při výzkumu politické 
komunikace.“  (Reifová a kol., 2004: 29) Jedná se o „ kvantitativní výzkumnou metodu pro 
systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející 
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z vědecky podloženého kladení otázek.“ (Reifová a kol., 2004: 30) Přesto se domnívám, že 
její principy lze uplatnit i u analýzy obsahu mediálních sdělení v oblasti cestovního ruchu. 
V zásadě existují dva metodické přístupy k analýze: hermeneutická a obrazová analýza vs. 
kvantitativní obsahová analýza. Liší se stupněm strukturovanosti, popřípadě otevřeností 
postupu. Je patrné, že v praxi se využívají obě metody kombinovaně.  
 
 Hermeneutická analýza vychází z literárně vědní textové interpretace, kdy se v textu 
odhalují hlubší struktury. Při této metodě se klade důraz na rozbor jednotlivých  mediálních 
obsahů. Proto lze také touto metodou studovat jen několik málo textů najednou. Navíc je tento 
způsob více subjektivní. 
 
 Kvantitativní obsahová analýza je oproti tomu vysoce strukturovaný a selektivní 
proces. Obsahy se zkoumají s ohledem na jen několik vybraných znaků, proto je tato metoda 
lépe ověřitelná. Tímto způsobem lze zpracovat větší množství textů a výsledky lze zpracovat 
do statistik a tabulek. „Vzhledem k tomu, že jsou naše zdroje většinou časově i finančně 
omezené, je velmi potřebná úvaha o vymezení co nejmenšího vzorku médií, který však přesto 
může dospět k přiměřenému výsledku.“ (Reifová a kol., 2004: 35) 
 
 Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní popis mediovaných obsahů. 
V praxi nelze její jednotlivé fáze přísně oddělovat. Na jejím počátku stojí výzkumné téma a 
zpracování relevantní odborné literatury. Výzkumné téma bývá formulováno poměrně 
abstraktně, a proto je nejdříve třeba jeho jednotlivé pojmy upřesnit. Je třeba vypracovat 
metodu, která nám jeho výzkum umožní (operacionalizace).  
 

Dále je třeba si stanovit časový i organizační průběh (plánování a organizace). Po 
zjištění personálních, metodických a technických předpokladů nesmíme opomenout 
přípravnou a ověřovací fázi. Všechny mediální obsahy se během ní zpracují stejným 
způsobem, aby bylo docíleno maximální objektivity. 

 
 I tento způsob výzkumu proto musí pracovat s pojmy validita (výzkumné metody 

musí opravdu měřit to, co jsme zamýšleli) a reliabilita (výzkum je zpracován tak, aby každý 
odborník, který tuto metodu použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům).   

 
Následuje vlastní sběr dat a jejich vyhodnocení. Nejprve musíme rozhodnout, jaká 

média, jaké obsahy v nich a v jakém časovém období budeme analyzovat. Po určení toho, 
jaké mediální obsahy nás zajímají je potřebné stanovení kritérií, na jejichž základě šetření 
proběhne. Následně dostane každá charakteristika svůj číselný kód, jehož funkcí může být 
identifikační i analytická proměnná. U rozsáhlejších výzkumů je třeba do práce zapojit i další 
pracovníky (tzv. kódovače), které je ale v tom případě nutné odborně zaškolit. Po provedení 
samotné analýzy se provádí kontrola chyb a jejich případné vyhledání a opravení. 
 
 „Jak již bylo řečeno, existují tři vědecké kontexty, v nichž zjištění o mediálních 
obsazích mají svůj význam: politické poradenství, kritické zkoumání účinnosti mediálního 
sytému a ověřování vědeckých teorií.“ (Reifová a kol., 2004: 32) 
 
 

4.3 Vlastní výzkum 
 
 Já osobně jsem v praxi postupovala takto: Na základě teoretických znalostí zpracování 
analýzy mediálních sdělení jsem si stanovila výzkumné téma, jímž byla analýza mediálních 
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obsahů zaměřených na cestovní ruch (včetně tématu Velikonoc). Jelikož jsem byla jediným 
zpracovatelem tohoto tématu, bylo nutné omezit výběr sdělovacích prostředků. Zvolila jsem si 
proto tisk, který byl pro potřeby analýzy finančně i časově nejméně náročným médiem. Při 
výběru tiskovin jsem záměrně vybírala takové tituly, které se liší svou čtenářskou obcí (MF 
Dnes, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Pražský deník, Blesk, Šťastný Jim, Vlasta, 
Týden, Elle, For men a Joy). Rovněž jsem si vzhledem k tématu zvolila časové období sběru 
dat 2 - 15.4. 2007, což odpovídalo jednomu před- a jednomu povelikonočnímu  týdnu. Jelikož 
jsem po celou dobu sběru dat pobývala na území Prahy, omezila jsem výběr tisku i takto 
místně (Pražský deník). 
 
 Nejdříve jsem si stanovila kritéria, podle nichž budu jednotlivé mediální obsahy třídit. 
Z tiskovin jsem vybírala všechny mediální obsahy, které se týkaly cestovního ruchu a dále je 
kategorizovala a kódovala a výsledky sběru dat jsem zpracovala do přehledné tabulky, jak 
ukazuje kapitola 4.3.1 Kategorizace a kódování. Tato data se dále zpracovala do grafů, které 
obsahuje kapitola 4.4 Výsledky analýzy obsahu mediálních sdělení. 
 
 

4.3.1 Kategorizace, kódování a tabulka pro zpracování analýzy obsahu 
mediálních sdělení 
 
 

V této části je ukázáno, jakým způsobem jsem kategorizovala a kódovala jednotlivá 
mediální sdělení. Kódování jednotlivých mediovaných obsahových jednotek ukazuje Příloha 
č. 9. 
 
 
Kategorizace: 
 
 
1 = Médium = název novin či časopisů 
 1   = MF Dnes 
 2   = Lidové noviny 
 3   = Právo 
 4   = Hospodářské noviny 
 5   = Pražský deník 
 6   = Blesk 
 7   = Šťastný Jim 
 8   = Vlasta 
 9   = Týden 
 10 = Elle 
 11 = For Men 
 12 = Joy   
 
 
2 = Den = datum vydání 
 
 
3 = Strana = číslo strany, na které se daný mediální obsah nachází 
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4 = Velikost = velikost reklamního obsahu vyjádřený v cm2 
 
 
5 = Barva = určuje, zda je reklamní obsah barevný či nikoli 
 1 = černo-bílý tisk 
 2 = barevný tisk 
 
 
6 = Obrázek = určuje, zda reklamní obsah obsahuje obrázek 
 1 = reklama obsahuje obrázek 
 2 = reklama neobsahuje obrázek 
 
 
7 = Popis = konkrétní popis reklamního obsahu 
 
 
8 = Subjekt = určuje, o jaký druh subjektu cestovního ruchu se jedná 
 1 = cestovní agentury 
 2 = aerolinie 
 3 = ubytovací zařízení 
 4 = destinace 
 5 = jiné 
 
 
9 = Druh = určuje, zda se jedná o reklamu produktu, či o reklamu značky (image reklamu) 
 1 = reklama produktu 
 2 = image reklama 
 
 
10 = Cílová skupina = kdo je cílovou skupinou reklamy 
 1 = rodiny s dětmi 
 2 = cestující obecně 
 3 = studenti 
 4 = sportovně založení turisté 
 5 = Relaxace 
 6 = Sleva při nákupu 
 7 = Jiné 
 
 
11 = Velikonoce = určuje, zda se reklama dotýká tématu Velikonoc 
 1 = reklama se Velikonoc  týká 
 2 = reklama se Velikonoc netýká 
 
 

4.4 Výsledky analýzy obsahu mediálních sdělení 
 

Výsledky analýzy obsahu mediálních sdělení byly s pomocí PhDr. Ondřeje Hubáčka 
zpracovány do přehledných grafů. Ke každému grafu připojím krátký komentář. Zhodnocení 
celé analýzy tisku s ohledem na Velikonoce je v závěru této části mé práce. 
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4.4.1 Obecné výsledky analýzy 
 
Graf č. 8 Počet reklamních obsahů v jednotlivých tiskovinách 
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 Z tohoto grafu je přehledně znát, v jakém poměru se objevily mediální obsahy 
v jednotlivých tiskovinách. Nejvíce reklam spojených s tématem cestování (včetně těch 
zaměřených na Velikonoce) obsahovala MF Dnes, následoval Blesk, Právo, Lidové noviny, 
Hospodářské noviny a Pražský deník. Myslím, že je rovněž patrné, že počet mediálních 
obsahů v časopisech byl přibližně stejně malý.  
 
Graf č. 9 Počet mediálních sdělení v jednotlivých dnech 
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Pokud porovnáme počet mediálních sdělení v týdnu před Velikonocemi a po nich, je 
patrné, že zatímco v předvelikonočním týdnu se ve zkoumaných tiskovinách objevilo 154 
mediálních sdělení, v druhém týdnu pouze 79.  
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Graf č. 10 Velikost mediálních sdělení 
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 Z výsledků analýzy lze vyčíst, že nejvíce reklamních ploch zaujímalo velikost 26-50 
cm 2. Přibližně stejný počet ploch se pohybovalo v rozmezí 51-250 cm 2.  
 
 
 
Graf č. 11 Barevnost mediálních sdělení 

BAREVNOST

49% 51%

Barevný Černo-bílý

 
 
 

Analýza ukázala, že přibližně polovina mediálních obsahů byla vytištěna černobíle, 
polovina barevným tiskem. 
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Graf č. 12 Obsahovalo mediální sdělení obraz? 
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 V tomto grafu jsou zpracovány informace, které se týkaly obsahu obrázků ve 
zkoumaných reklamách. Sesbíraná data ukázala, že 59 % mediálních obsahů obraz 
neobsahovalo. 
 
 
 
Graf č. 13 Vztah mediálního obrazu k sektorům cestovního ruchu 
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Na základě rozdělení sektorů cestovního ruchu v mé bakalářské práci, jsem zpracovala 
i to, v jakém poměru se k nim nacházely mediální obsahy. Nejvíce se jich týkalo cestovních 
agentur (cestovních kanceláří, provozovatelů cestovních kanceláří a provizních prodejců). 
Druhým nejčastějším typem byla reklama destinace.  
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Graf č. 14 Produktová vs. image reklama 
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V analýze se rovněž porovnávalo, jakého druhu reklamy se mediální obsah týká. 

Z celkového počtu 233 reklamních obsahů se 59 % týkalo produktu. 41 % se zaměřovalo na 
image reklamu. 
 
 
 
Graf č. 15 Cílová skupina mediálního obsahu 
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Analýza také zkoumala cílové skupiny jednotlivých mediálních obsahů. Převážná 
většina z nich (70 %) se zaměřovala na cestující obecně. Na druhém místě se umístila reklama 
zaměřená na nabídky „last minute“. Ostatní vysledované cílové skupiny se svou četností řadí 
na přibližně stejnou úroveň. 
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4.4.2 Výsledky analýzy obsahu mediálních sdělení, které se týkají 
Velikonoc 
 

Následující grafy zpracovávají, jakým způsobem se zkoumané reklamy v tisku týkaly 
Velikonoc.  

 
Graf č. 16 Téma Velikonoc ve sledovaných mediálních obsazích 
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Myslím, že graf zřetelně ukazuje, že se téma Velikonoc objevovalo v mediálních 
obsazích ve zkoumaném období jen okrajově (13 %).  
 
 
Graf č. 17 Procentuální vyjádření poměru reklam v jednotlivých tiskovinách  
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 Tento graf podrobněji ukazuje, jaké procento mediálních obsahů v jednotlivých 
tiskovinách se (ne)týkalo Velikonoc. „Velikonočních reklamní obsahy“  (pouze 13 % 
z celkového počtu) tak bylo možné nalézt pouze v pěti denících (MF Dnes, Lidových 
novinách, Hospodářských novinách, Pražském deníku a Blesku). V ostatních tiskovinách se 
mediální obsahy tématu Velikonoc netýkaly.  
 
 
Graf č. 18 Procentuální vyjádření poměru velikonočních reklam v jednotlivých dnech vydání  
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 Z výsledků analýzy lze také vyčíst, že velikonoční tematika se v mediálních obsazích 
objevovala pouze v předvelikonočním týdnu (Velikonoční pondělí letos připadlo na 9.4.). Je 
zajímavé, že se jednalo o poměrně krátký časový úsek (zvýšený počet velikonočních reklam 
zaznamenáváme 2 - 4.4.). 10. dubna se v tiskovinách objevilo z celkového počtu 5 % 
velikonočních reklam, což lze považovat za jejich dozvuk.  
 
 
Graf č. 19 Procentuální vyjádření poměru reklam k velikosti mediálního obsahu 
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Zatímco plocha reklam, které  Velikonoce v propagaci nevyužívaly, byla poměrně 
vyrovnaná, u „velikonočních“ mediálních obsahů vidíme velký rozdíl. 48 % z nich mělo 
plochu do 25 cm 2! Tento výsledek jasně ukazuje, že „velikonoční reklamy“ byly obecně 
menší.  
 
Graf č. 20 Procentuální vyjádření poměru  reklam k barevnosti tisku 
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Zajímavou souvislost ukazuje i tento graf. 71 % mediálních obsahů, které se týkaly 
tématu Velikonoc, bylo černobílých! Oproti tomu ostatní mediální obsahy byly přibližně 
z poloviny černobílé a z poloviny barevné. 
 
 
Graf č. 21 Obsahovaly „velikonoční“ mediální obsahy obrazy?  
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 I tento graf ukazuje rozdíl mezi „velikonočními“ reklamami a těmi, které se jich 
tematicky nedotýkaly. Tři čtvrtiny (71 %) mediálních obsahů, které se dotýkaly Velikonoc 
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neobsahovaly žádný obraz! U zbytku reklam byl poměr obrazových reklam k neobrazovým 
43:57 %.  
 
 
Graf č. 22 Souvislost reklamy a typu subjektu cestovního ruchu 
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 I zde nám výsledky analýzy ukázaly zásadní rozdíl. Zatímco „velikonoční“ reklamy ve 
45 % propagovaly destinaci cestovního ruchu, 55 % ostatních reklam představovalo propagaci 
cestovních agentur.  
 
 
Graf č. 23 Produktová vs. image reklama ve vztahu k Velikonocům 
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 Analýza českých tiskovin přinesla také zajímavý poznatek z oblasti dělení reklamy na 
reklamu produktu a image reklamy. „Velikonoční“ reklamy byly v 65 % image reklamou. A 
jak vyplývá z grafu č. 22, jednalo se nejčastěji o image reklamu destinace. Opačná situace 
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nastala u „nevelikonočních“ reklam, které se v 62 % týkaly reklamy produktu, nejčastěji 
reklamy produktu cestovní agentury.  
 
 
Graf č. 24 Cílová skupina mediálního obsahu v souvislosti s Velikonocemi 
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 Zajímavý závěr bylo možné vyvodit také z posuzování cílových skupin 
„velikonočních“ a „nevelikonočních“ mediálních obsahů. Ukázalo se, že jejich hlavní cílová 
skupina byla totožná – cestující obecně. Druhým nejčastějším typem cílové skupiny byli 
turisté, na které měla zapůsobit reklama nabízející „last minute“ zájezdy. 
 
 

4.4.3 Společné vyhodnocení grafů 
  
 Domnívám se, že již z krátkých hodnocení výsledků analýzy byly její výsledky 
zřetelné. Mediální obsahy, které se týkaly cestovního ruchu, se objevovaly naprosto převážně 
v denících. Dvakrát více reklamních obsahů se objevilo v týdnu před Velikonocemi (nejvíce 
5.4.).  
 
 Z technických parametrů ukázaly výsledky analýzy následující údaje: nejvíce reklam 
mělo plochu 26-50 cm 2, 51 % z nich bylo černobílých a 59 % z nich neobsahovalo žádný 
obrázek. 

 
 Nejčastěji inzerovaly cestovní agentury (52 %) a destinace (21 %), čemuž odpovídal i 

typ zjištěných reklamních obsahů – 59 % se týkalo propagace produktů  a 41 % image 
reklamy. Z celkového počtu 233 reklam se 70 % zaměřovalo na cestující obecně, druhou 
nejčastější skupinou  byli cestující, které chtěla reklama  nalákat na „last minute“ zájezd. 

 
V rámci analýzy jsem také zkoumala, jaký vztah měly dotyčné reklamy ke 

konkrétnímu státnímu svátku – k Velikonocím. Analýza v tomto ohledu potvrdila mou  
hypotézu – jen 13 % ze 233 mediálních obsahů se Velikonoc týkalo. Nejvíce takovýchto 
reklam se objevilo v denících MF Dnes, Hospodářských novinách a Blesku. Jejich četnost šlo 
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ze sběru dat posoudit i na základě data vydání – nejvíce „velikonočních“ mediálních obsahů 
bylo vydáno 4.4. (následovala data 2.4., 3.4., 6.4. a 5.4.).  

 
V porovnání s „nevelikonočními“ reklamami lze říci, že ty „velikonoční“ byly 

v průměru mnohem menší – nejčastěji měly velikost do 25cm 2 (48 %) a 26-50cm 2 (22 %).  
Lišily se také v tom, že v 71 % byly černobílé (oproti „nevelikonočním“ reklamám, které byly 
z 57 % barevné). Rovněž 71 % z nich neobsahovalo žádný obrázek (zde se výsledek shoduje s 
„nevelikonočními“ reklamami, kde bylo bez obrázku 57 %). Vyrovnané byly i výsledky 
zaměření se reklam na cílové skupiny. Oba typy mediálních obsahů se zaměřovali na cestující 
obecně. 

 
Zásadně se ale lišily ve svém zaměření. „Velikonoční“ mediální obsahy propagovaly 

nejčastěji destinaci, zatímco „nevelikonoční“ cestovní kanceláře. Tomu odpovídá i typ 
použité reklamy. Reklamy tematicky zaměřené na Velikonoce byly v 65 % image reklamou. 
62 % „nevelikonočních“  mediálních obsahů propagovalo svůj produkt.  
  
 

4.5  Rozhovory s vybranými subjekty cestovního ruchu 
 
 V této části bych ráda na základě rozhovorů s některými vybranými subjekty 
cestovního ruchu ukázala, jak jsou využívány i jiné svátky než Velikonoce, jejichž využití 
jsem zkoumala v rámci analýzy obsahu mediálních sdělení. Nejdříve jsem oslovila několik 
subjektů cestovního ruchu a na základě jejich ochoty jsme vedli krátké osobní rozhovory. 
Snažila jsem se, aby alespoň z každého sektoru cestovního ruchu tak, jak jsem je popisovala 
v kapitole 3.3, jsem získala odpovědi a názory alespoň dvou zástupců. 
 
 Na společné setkání jsem měla připraven krátký strukturovaný rozhovor: 
1. Využíváte téma státní svátků či jiných významných dnů ve svých reklamních kampaních? 
 Pokud ANO, jakých, jak a jaký přínos to mělo? 
 Pokud NE, z jakých důvodů? 
2. Využili jste ve svých reklamních kampaních téma Velikonoc? 
 Pokud ANO, jak?  
 Pokud NE, z jakých důvodů? 
3. Jsou efektivnější jiné druhy svátků či zcela jiný druh propagace? 
 
 Ke zodpovězení strukturovaného rozhovoru nakonec svolilo deset subjektů cestovního 
ruchu. Z oblasti cestovních kanceláří CK Fischer, CK Čedok a CK Rudolf Reisen. Z oblasti 
leteckých společností České aerolinie a Travel Service. Z ubytovacích zařízení se rozhovoru 
zúčastnily hotely Diplomat Praha a Crowne Plaza Prague. V oblasti destinací cestovního 
ruchu pak Pražská informační služba, Czech Tourism a Hrad Špilberk. Vzhledem k tomu, že 
výsledky rozhovorů mají jen dokreslit reálnou situaci na českém trhu, se domnívám, že tento 
reprezentativní vzorek deseti subjektů je postačující.  
 
 Rozhovory byly vedeny se zástupci marketingových oddělení daných subjektů: 
- CK Čedok  
- CK Fischer  
- CK Rudolf Reisen  
- Travel Service  
- ČSA  
- Hotel Diplomat Praha  
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- Crowne Plaza Prague  
- Hrad Špilberk  
- Pražská informační služba  
- Czech Tourism  
 
1. Využíváte téma státních svátků či jiných významných dnů ve svých reklamních 
kampaních? 
 
 Z odpovědí zástupců cestovních kanceláří shodně vyplývá, že státní svátky jako 
takové ve svých reklamních kampaních nevyužívají. Ke zvýšení prodeje je dle jejich názoru 
možné využít svátky typu Vánoce, Silvestr či Velikonoce, ale většinou se jedná o doprodání 
zbylých zájezdů. CK Fischer uvádí, že pro jeho společnost je prioritou letní a zimní sezona a 
pokud poukazují na nějaký svátek, tak formou slev. CK Čedok uvedla, že osobně využívají 
nejvíce období Vánoc a Nového roku, a to formou speciálních produktů (prodloužené 
víkendy, Silvestrovské pobyty..), a to i z důvodu, že mají stabilně vysokou poptávku, proto 
není třeba pořádat zvláštní reklamní kampaně.  Cestovní kancelář Rudolf Reisen se dle 
vyjádření mluvčí zaměřuje hlavně na incomingový cestovní trh, proto se snaží sledovat svátky 
v zahraničí (hlavně v Německu). Rozdíl mezi českým a německým trhem spatřuje hlavně  
v tom, že němečtí turisté využívají možnosti koupit si zájezd na  Valentýna, což na českém 
trhu chybí.  
 
 Velké české letecké společnosti působí v České republice pouze dvě a obě 
k rozhovoru svolily. Dle informací od tiskové mluvčí společnosti Travel Service vyplývá, že 
státní svátky ani jinak významné dny nevyužívají. Důvody k tomu jsou dva. U provozování 
charterových letů to není třeba, jelikož si daná cestovní kancelář zakupuje plnou kapacitu 
letadla a propagace tak záleží na jejím uvážení. U druhé oblasti jejich činnosti, provozování 
nízkonákladových aerolinií Smart Wings, takovouto reklamu neumožňuje nízký rozpočet. 
Oproti tomu České aerolinie svátků i jiných významných dnů využívají (Vánoční dárkové 
certifikáty, Valentýnská nabídka dvou letenek za cenu jedné do vybraných destinací..).  
 
 Z ubytovacích zařízení jsem oslovila dva velké pražské hotely – Hotel Diplomat Praha 
a Crowne Plaza Prague. Z výsledků rozhovorů shodně vyplývá, že se oba hotely  snaží 
v rámci celkové reklamní strategie využívat i státní svátky a další významné dny. Mluvčí 
marketingového oddělení Hotelu Diplomat uvedla, že na českém trhu se snaží využít Vánoce, 
Silvestr, Velikonoce i Valentýn. U zahraničních hostů se zaměřují i na sledování státních 
svátků v zahraničí, které tito klienti využívají oproti Čechům k cestování více. Obecně se 
v tyto dny  pořádají specializované recepce, upravují se menu v restauraci, v období Vánoc se 
pořádá v hotelu výstava. Ve využití svátků se shoduje i hotel Crowne Plaza Prague. Oproti 
Hotelu Diplomat ale více využívají různých tematických balíčků a ukázek českých  tradic. 
 
 Z poslední oblasti jsem oslovila tyto subjekty: Pražskou informační službu, Czech 
Tourism a Hrad Špilberk. Czech tourism se dle výsledků rozhovoru snaží o celoroční kampaň, 
proto o aktuálních akcích spojených rovněž se svátky informuje prostřednictvím tiskových 
zpráv na svých internetových stránkách a převážně v zahraničních zastoupeních. Problém 
spatřuje v tom, že pro vydání zpráv (i ve formě Bulletinu) je nutný časový předstih, který 
často není možný. Státními svátky ani významnými dny se dle vyjádření tiskové mluvčí neřídí 
Pražská informační služba. Je pro ni stěžejní turistická sezona (začíná v dubnu) a pokud 
využívají propagace, tak v souvislosti s výročím vlastní organizace či s otevřením nové 
expozice či zavedením nové služby. Ani Hrad Špilberk příliš státní svátky nevyužívá. Na 
internetových stránkách je možné si vyhledat otevírací dobu, a tou se chod hradu řídí (ze 
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svátků mají zavřeno 1.1., 9.4., 24. a 25.12., 31.12.) V loňském roce se pořádala na Vánoce 
výstava a speciální program pro děti. 
 
2. Využili jste v letošním roce ve svých reklamních kampaních téma Velikonoc? 
 
 Téma Velikonoc využila z oslovených pouze CK Rudolf Reisen, zvláště pro 
zahraniční trhy. Jejich Velikonoční nabídky měli formu slev při koupi zájezdu. CK Fischer 
uvedla, že speciální reklamní kampaň na období Velikonoc neuskutečnila, pouze bylo možné 
na internetových stránkách společnosti vidět Velikonoční bannery. Cestovní kancelář Čedok 
vysvětlila nepoužití tématu tím, že na dané období zaznamenala  již předem vysokou 
poptávku, a proto nebylo třeba další propagace produktů.  
 
 Ani jedna letecká společnost oficiálně reklamní kampaň zaměřenou na Velikonoce 
v letošním roce nepoužila. Vysvětlení společnosti Travel Service souvisí s bodem 1. ČSA 
vysvětlily, že na Velikonoce proběhl pouze upravený způsob inflight služeb na palubě a 
služby v salóncích.  
 
 Oba hotely v letošním roce Velikonoc využily. V jejich nabídce se shodně objevily 
Velikonoční menu, recepce a speciální akce v salóncích.   
 
 Czech tourism v letošním roce informoval o Velikonocích pouze formou tiskových 
zpráv. Hrad Špilberk měl na Velikonoční pondělí zavřeno a ani Pražská informační služby se 
tématu v propagaci nijak nedotkla.  
 
3. Jsou efektivnější jiné druhy svátků či zcela jiný druh propagace? 
 
 Cestovní kanceláře se vesměs shodly, že z hlediska propagace jsou státní svátky i jiné 
významné dny okrajovou záležitostí a spíše zaznamenávají zvýšenou poptávku v určitých 
obdobích (CK Rudolf Reisen – svátky 5 -6.7., Fischer - Vánoce). Zásadní pro ně zůstává 
zimní a letní sezona.  
 
Travel Service zastává názor, že jeho klienti si stávající lety i zájezdy vyhledávají sami, proto 
cílí svou propagaci spíše na otevírání nových linek. ČSA vysvětlily, že hlavní je pro ně image 
reklama a reklamu produktů využívají rovněž spíše v souvislosti s otevíráním nových linek, či 
posilováním frekvencí těch stávajících. Svůj marketing také přizpůsobují potřebám aliance 
Skyteam. 
 
 V oblasti hotelového ubytování spatřují oba subjekty využívání svátků jako 
automatickou součást propagace hotelu, která má ale spíše sloužit k jeho připomenutí a 
zpříjemnění pobytu klientů. Obě marketingová oddělení uvedla, že míra propagace závisí na 
obsazenosti hotelu. Mají stejnou zkušenost s tím, že v Praze jsou v období jakýchkoli svátků 
hotely spíše přebookované, a není tedy zapotřebí pořádat větší reklamní kampaně na přilákání 
nových hostů.  
 
 Z informací společnosti Czech Tourism  vyplývá, že pro incomingový cestovní ruch 
jsou nejdůležitější turisté z Německa a Ruska, proto se sledují hlavně státní svátky a volné 
dny v těchto zemích a v centrálách se pak apeluje na zájezdy právě v těchto obdobích. Czech 
Tourism pořádá „press tripy“ a „fam tripy“, ale sváteční dny se v nich využijí spíše 
příležitostně. V rámci celoroční kampaně provozují portál Kudy z nudy, kde ale propagace 
závisí převážně na konkrétních oblastech a jejich prioritách. Pražská informační služba 
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považuje za hlavní úkol informovat turisty, proto reklamní kampaně nepořádá. Mluvčí Hradu 
Špilberk se vyjádřila v tom smyslu, že pokud by nějaký lektor adekvátní program vytvořil a 
byl by efektivní, tak by ho rádi využili. V současné době se zaměřují jen na Den dětí a akce 
v období prázdnin a příležitostně pořádají tematické výstavy. 
 
 

4.5.1 Výsledky rozhovorů s vybranými subjekty cestovního ruchu 
 
 Na tomto místě bych ráda shrnula výsledky rozhovorů s deseti subjekty cestovního 
ruchu. Co se týče první otázky, tedy využívání svátků obecně, byly odpovědi dosti 
rozporuplné. Myslím ale, že to vyplývá z odlišného postavení a funkce subjektu na trhu. 
Zatímco cestovní kanceláře a letecká společnost Travel Service se spíše přiklonili k názoru, že 
státní svátky ani jiné významné dny ve svých reklamních kampaních ve větší míře 
nevyužívají, ČSA, oba hotely i zástupci destinací se přikláněli k názoru, že svátky 
využívají.Cestovní kanceláře to vysvětlily tím, že se ve své propagaci řídí sezónností 
cestovního odvětví a svátky využijí jen v případě, že je nutné doprodat zbylá místa. Tehdy 
nejčastěji využijí formu slev či speciálních produktů. Z odpovědí zástupců leteckých 
společností myslím jasně vyplývá, že jejich reklamní strategie vychází z celkové struktury 
společnosti. ČSA proto oproti Travel Servisu zaměřují svou reklamu spíše směrem vytváření 
image a svátky využívají jen příležitostně, ale stále častěji než konkurence. Je zajímavé, že od 
více subjektů zazněl názor, že ubytovací zařízení v Praze nemají s obsazeností během svátků 
problém, proto necítí takovou potřebu speciální reklamy. Naopak se nedostatečné fungování 
reklamy obecně, a i ve vztahu ke státním svátkům, objevilo v oblasti destinací.  
 
 Výsledky analýzy se z různých důvodů potvrdily i odpověďmi na mou druhou otázku. 
Oslovené subjekty potvrdily, že Velikonoce ve vlastní propagaci nevyužily. Výjimku tvoří jen 
hotely, které ale dle informací z marketingových oddělení nebyly na výsledcích kampaně 
závislé, jelikož měli již předem celou kapacitu hotelu zamluvenou. 
 
 Domnívám se, že i doplňující třetí otázka přinesla zajímavé výsledky k tématu využití 
reklamy v cestovním ruchu. Cestovní kanceláře potvrdily, že se ve svých reklamních 
strategiích řídí hlavně sezónností, ale pokud je potřeba, svátky rádi různou formou slev 
využijí. Travel Servise nepoužívá téměř žádnou formu reklamy, proto nevyužívá ani svátků. 
ČSA naopak svátky do své celkové reklamní strategie řadí. V souvislosti s tematikou mé 
bakalářské práce mi připadají obzvláště přínosné odpovědi hotelů a destinací. Vyplývá z nich, 
že potřebu využití svátků nepociťují pražské hotely, ale v regionech by takováto reklamní 
kampaň byla přínosná. Zástupci Czech Tourism i Hradu Špilberk rovněž potvrdili, že 
regionům chybí na dobře cílenou reklamní kampaň zkušenost i finance. Často se také 
nedoceňuje fakt, že je potřeba stejnou měrou sledovat i státní svátky a jiné významné dny 
v zahraničí a cílit incomingové kampaně na tato období. 
 
 

V.   Závěry bakalářské práce 
 

Již na počátku své bakalářské práce jsem si stanovila následující hypotézy: 1. 
„Subjekty cestovního ruchu svátky v reklamních strategiích využívají nedostatečně“ a 
v souvislosti s ní 2. „Velikonoce nejsou dostatečným stimulem pro zvláštní reklamní 
kampaň“.    
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 Jak jsem naznačila již v úvodu bakalářské práce, obě hypotézy jsem si stanovila na 
základě subjektivního názoru a podle mého názoru došlo k potvrzení obou z nich, ačkoli u 
první hypotézy záleží na úhlu našeho pohledu. 
 
 Posouzení pravdivosti první hypotézy by mělo vycházet z mých  rozhovorů s převážně 
pražskými subjekty cestovního ruchu. Domnívám se, že ačkoli většina dotazovaných subjektů 
uvedla, že svátky nevyužívá, a upřesnila i dané příčiny, které jsou podle mého názoru 
naprosto logické v souvislosti s jejich postavením na trhu, nemyslím, že by jejich odpovědi 
mé hypotéze odporovaly. Naopak mi připadají mnohem důležitější momenty, kdy se 
jednotliví zástupci těchto subjektů pokusili definovat problematiku využívání svátků a jiných 
významných dnů. 
 
 Snažila jsem se přijít na oblasti, kde reklamní strategie opravdu nedostatečné jsou. 
Jsem si jistá, že ačkoli se nejednalo o početný vzorek respondentů (který by pak dle mého 
názoru ani neodpovídal rozsahu bakalářské práce), podařilo se mi objevit oblast cestovního 
ruchu, ve kterém má hypotéza alespoň do určité míry platí.  
 
 Zatímco Praha se potýká spíše s problémem malé kapacity dopravy, ubytovacích, 
stravovacích a kulturních zařízení, v ostatních regionech se pracovníci cestovního ruchu 
potýkají se zcela opačným problémem. Po tomto zjištění je zřejmé, z jakého důvodu se 
v Praze svátky (včetně Velikonoc) v reklamních strategiích příliš nevyužívají. Není to totiž 
třeba. 
 
 Oproti tomu subjekty, které mají co dočinění s regionálním cestovním ruchem, na 
problematiku nedostatečné propagace upozornily a přiznaly, že se to týká rovněž využívání 
státních svátků a jiných významných dnů.  
 
 Pokud bych měla sama zhodnotit pravdivost své první hypotézy, myslím si, že její 
položení bylo nápomocné k odhalení potíží, se kterými se mimopražské oblasti potýkají a 
které by si zasloužily bližší a hlubší zkoumání. V regionu Prahy, na který jsem se omezila ve 
své analýze  obsahu mediálních sdělení, se proto nepotvrdila, ale její pravdivost či možná 
větší hloubka problému se ukázala v osobních rozhovorech s odborníky, kteří v oblasti 
cestovního ruchu každodenně pracují.  Je možné, že by detailní analýza všech českých 
státních svátků ukázala něco jiného, ale to považuji za výzkum přesahující mé možnosti 
v rámci bakalářské práce.  
 
 První hypotézu tedy dle výsledků praktické části považuji za potvrzenou, právě proto, 
že se prokázalo, že velmi záleží na lokalitě působení subjektu a náplně jeho činnosti. Myslím 
si, že zpracování názorů více subjektů dobře vysvětlilo problém s využitím svátků. Alespoň 
z pražských subjektů svátky považovali všichni v reklamní kampani za dobře využitelné, ale 
jelikož v místě jejich působení převyšuje poptávka turistů nabídku, využívají je ve své 
reklamní strategii jen jako  doplněk, který má subjekt připomenout či sloužit k doprodeji 
posledních míst, zájezdů či produktů. Zároveň ale tyto subjekty poukázaly na skutečnost, že 
zatímco oni svátky využívat nemusejí, subjekty cestovního ruchu na regionální úrovni je 
využívat správně  neumějí (ať již kvůli nedostatku zkušeností, financí či špatné kooperaci 
jednotlivých subjektů v dané oblasti).  
 
 Ověřila se pravdivost i mé druhé hypotézy. Analýza obsahu mediálních sdělení jasně 
ukázala, že ve zkoumaném  tisku se k tématu Velikonoc vztahovalo jen 13 % případů. U 
všech těchto reklamních obsahů se jednalo, v porovnání s „nevelikonočními“, o obsahy 
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menší, černobílé a bez obrázku. I krátká doba jejich uveřejňování poukazuje na fakt, že je 
subjekty využily jen bezprostředně před 9.dubnem. Navíc je využívaly nejvíce destinace, 
povětšinou ve snaze přilákat pozornost turistů také prostřednictvím této příležitosti 
(velikonoční akce pro turisty, připomenutí oblasti...).   
 
 Ačkoli by se mohlo zdát, že výsledky analýzy tisku musí nutně souviset s regionem 
Praha, je tomu naopak. Velikonoční tematiku obsahovalo 30 případů z celkových 233. 
Z oněch 30 se ale 20 týkalo mimopražských destinací. Z toho odvozuji, že jsou výsledky 
analýzy platné nejen v oblasti Prahy a že byla analýza v rámci svých možností objektivní. 
Podle mého názoru mohou výsledky mého výzkumu odkazovat ke dvou příčinám. Buď byl 
výběr tisku příliš omezený a při širším výzkumu (např. v rámci celé České republiky a ve více 
sdělovacích prostředcích) by se prokázalo, že se Velikonoce využívají více (což ale 
nezpochybňuje výzkum můj, který ukazuje, že v pražských  tištěných médiích byly v tomto 
roce Velikonoce stimul nedostatečný, či dokonce zcela nepotřebný), nebo může odkazovat 
k mnohem závažnějšímu problému, který byl naznačen již v rámci výsledků rozhovorů: Ve 
využití svátků potenciál leží, jen je třeba, aby byl využit správně. Jestliže se v rámci mé práce 
potvrdilo, že Velikonoce nebyly dostatečným stimulem pro zvláštní reklamní kampaň, nemusí 
to nutně znamenat, že tomu tak není ani u jiných svátků, nebo že se nemohou stát 
dostatečným stimulem i  Velikonoce samy. Je třeba jen přizpůsobit aktuální situaci subjektu 
cestovního ruchu k možnostem, které nám reklamní využití svátků nabízí. 
 
 Má bakalářská práce ukázala principy, jak reklama v cestovním ruchu v České 
republice funguje a prostřednictvím praktického výzkumu vyšlo najevo, že v regionu Praha se 
státní svátky za důležité považují, ale konkrétně Velikonoce nebyly v letošním roce 
dostatečným stimulem ke zvláštní reklamní kampani, jelikož poptávka turistů obecně 
převyšovala nabídku. V tomto smyslu se potvrdily obě mé hypotézy. 
 
 Je zajímavé, že ale práce ukázala i mnohem více. Alespoň mě otevřela problematiku 
efektivního využívání reklamy v regionálním cestovním ruchu, který své slabiny očividně má. 
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Přílohy 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Televizní reklama (ČSA, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 – Tištěná reklama – prospekt 
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Příloha č. 3 – Tištěná reklama – katalog 
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Příloha č. 4 – Tištěná reklama – noviny, časopisy  
 
(MF Dnes, 2. 10. 2006) 
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(MF Dnes, 27.2. 2006) 

 
 
 
 
 
(Lidové noviny, 9.5. 2006) 
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(TÝDEN, 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 – Internetová reklama 
 
Velikonoční reklamní kampaň Easyjet (2007) 
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Příloha č.6 – Venkovní reklama 
 
Billboardy ČSA  (červenec – srpen 2005) 
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Námět z billboardu téže reklamní kampaně ČSA 
 

 
 
 
 
 
Billboard – Propagace Pendolina (duben, 2007) 
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Billboard – Propagace společnosti Tourbus (duben, 2007) 
 
 

 
 
 
 
 
Billboard – Příklad reklamy cestovní kanceláře (duben, 2007) 
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Příklad venkovní reklamy na MHD 
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Příloha č. 7 - Hotelové propagační materiály, dárkové certifikáty, slevové kupony a příklad 
„1. momentu“ 
 
 
Norlandia Oslo Airport Hotell 
 

 
 
 
 
Vánoční dárkové certifikáty ČSA 
 

 
 
Slevový kupón z veletrhu cestovního ruchu Inex 
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Příklad zájezdu „prvního momentu“ CK Fischer 
 
 

 
 
 
 
 
Příloha č. 8  Oficiální logo ČR 
 
 

 
 
 
Příloha č. 9 Kódování jednotlivých mediovaných obsahových jednotek: 
 
1     = Tomi tour (MF Dnes, 2.4., s. A6) 
2     = Canaria Travel (MF Dnes, 2.4., s. B1) 
3     = Student agency (MF Dnes, 2.4., s. B1) 
4     = Polabské muzeum (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 22) 
5     = Zámek Sychrov (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 22) 
6     = Hrad Helštýn (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 22) 
7     = 1. plavební (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23) 
8     = Jindřichohradecké místní dráhy (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23) 
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9     = Tradiční velikonoční jarmark  na Novém Hradě u Blanska (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 
23) 
10   = Kostelec nad Černými lesy (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23) 
11   = Hornické muzeum Příbram (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23)  
12   = ZOO Praha (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23) 
13   = Botanická zahrada Praha (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23) 
14   = Valašské muzeum Rožnov pod Radhoštěm (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 23) 
15   = Klinika GDC- Praha (Příloha MF Dnes, 2.4., s. 41) 
16   = Interhome (MF Dnes, 3.4., s. A4) 
17   = Arstour Praha (MF Dnes, 3.4., s. A4) 
18   = Ischlg (MF Dnes, 3.4., s. A4) 
19   = Skyeurope (MF Dnes, 3.4., s. C2) 
20   = CK Aeolus (MF Dnes, 3.4., s. C5) 
21   = Stydyline (MF Dnes, 3.4., s. G10) 
22   = Kudy z nudy – Jeseníky  (MF Dnes, 4.4., s. B8) 
23   = East sea (MF Dnes, 4.4., s. C4) 
24   = Delta airlines (MF Dnes, 5.4., s. A3) 
25   = Student agency (MF Dnes, 5.4., s. A6) 
26   = Diamond Travel (MF Dnes, 5.4., s. B3) 
27   = Skyeurope (MF Dnes, 5.4., s. C2) 
28   = Tomi tour (MF Dnes, 5.4., s. C9) 
29   = Fischer (Příloha MF Dnes, 5.4., s. 27) 
30   = Rudolf Reisen (MF Dnes, 6.4., s. C3) 
31   = Lázně Teplice v Čechách (MF Dnes, 6.4., s. D3) 
32   = Pendolino (MF Dnes, 6.4., s. D6) 
33   = Exim tours (MF Dnes, 7.-9.4., s. A3) 
34   = CK Pressburg (MF Dnes, 7.-9.4., s. B1) 
35   = Kovotour plus (MF Dnes, 7.-9.4, s. C15) 
36   = Čedok  (MF Dnes, 10.4., s. A3) 
37   = Tomi tour (MF Dnes, 10.4., s. A8) 
38   = Canaria travel (MF Dnes, 10.4., s. B4) 
39   = Arstour (MF Dnes, 10.4., s. B4) 
40   = Pendolino  (MF Dnes, 10.4., s. B7) 
41   = Delta airlines (MF Dnes, 12.4., s. A3) 
42   = Tomi tour (MF Dnes, 12.4., s. B3) 
43   = I´m travelling (MF Dnes, 12.4., s. B5) 
44   = Jižní Čechy (MF Dnes, 13.4., s. C5) 
45   = East sea (MF Dnes, 13.4., s. C5) 
46   = Exim tours (MF Dnes, 14.-15.4., s. A3) 
47   = Kudy z nudy  (MF Dnes, 14.-15.4., s. B5) 
48   = Kovotour plus (Příloha Cestování, MF Dnes, 14.-15.4., s. I) 
49   = Hotel Senec (Příloha Cestování, MF Dnes, 14.-15.4., s. I) 
50   = Student agency (Lidové noviny, 2.4., s. 4) 
51   = Tomi tour (Lidové noviny, 3.4., s. 8) 
52   = Student agency (Příloha Kam po škole, Lidové noviny, 3.4., s. I) 
53   = Australstudy (Příloha Kam po škole, Lidové noviny, 3.4., s. IX) 
54   = Letuška.cz (Příloha Kam po škole, Lidové noviny, 3.4., s. XI) 
55   = Student agency (Lidové noviny, 5.4., s. 3) 
56   = CK Osnado ( Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
57   = CK New-dama (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
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58   = Alyssa Travel (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
59   = Bktour (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
60   = CK Sport-s (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
61   = CK Datour (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
62   = Interhome(Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
63   = CK Manjana (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
64   = CK Conti (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
65   =  AGM travel (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. II) 
66   = CK Fede (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. III) 
67   = Intact (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. III) 
68   = CK Alexandria (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. III) 
69   = CK Petra tour (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 5.4., s. IV) 
70   = CK Osvěta (Příloha Dovolená ,Lidové noviny, 5.4., s. IV) 
71   = East sea (Lidové noviny, 6.4., s. 6) 
72   = Delta airlines (Lidové noviny, 6.4., s. 8) 
73   = Tomi tour (Lidové noviny, 6.4., s. 14) 
74   = Fischer (Příloha Pátek, Lidové noviny, 6.4., s. 5) 
75   = Klinika GHC- Praha (Příloha Pátek, Lidové noviny, 6.4., s. 29) 
76   = Austria.cz  (Příloha Pátek, Lidové noviny, 6.4., s. 31) 
77   = Wels (Příloha Pátek, Lidové noviny, 6.4., s. 31) 
78   = Nieder Österreich (Příloha Pátek, Lidové noviny, 6.4., s.31) 
79   = Tomi tour (Lidové noviny, 11.4., s. 17) 
80   = East sea (Lidové noviny, 12.4., s. 6) 
81   = Latino travel (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 12.4.,s. III) 
82   = Interhome (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 12.4.,s. III) 
83   = CK Jedu (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 12.4.,s. III) 
84   = CK Blue style (Příloha Dovolená, Lidové noviny, 12.4.,s. III) 
85   = Tomi tour (Lidové noviny, 13.4., s. 4) 
86   = Chocerady (Lidové noviny, 13.4., s. 6) 
87   = Delta airlines (Lidové noviny, 13.4., s. 8) 
88   = Konstantinovy lázně (Právo, 2.4., s. 9) 
89   = Canaria travel (Právo, 2.4., s.15) 
90   = Condor (Příloha Firma, Právo, 2.4., s.I) 
91   = Kudy z nudy – Ostravsko (Příloha Firma, Právo, 2.4., s.8) 
92   = Konstantinovy lázně (Právo, 3.4., s. 13) 
93   = Kudy z nudy – Pálava  a Lednicko (Právo, 3.4., s.22) 
94   = Kudy z nudy – Pálava  a Lednicko (Příloha Styl, Právo, 3.4., s.21) 
95   = Czechtourism (Právo, 3.4., s. 23) 
96   = Konstantinovy lázně (Právo, 4.4., s. 11) 
97   = Konstantinovy lázně (Právo, 5.4., s. 7) 
98   = Canaria travel (Právo, 5.4., s.15) 
99   = Kudy z nudy – Hradecko (Příloha věda a technika, Právo, 5.4., s. 3) 
100 = Interhome (Příloha Na cestách, Právo, 6.4., s. S1) 
101 = Kudy z nudy – Svitavsko (Příloha Na cestách, Právo, 6.4., s. S3) 
102 = Firo tour (Právo, 7.-8.4., s.5) 
103 = Tomi tour (Právo, 7.-8.4., s.7) 
104 = CK Pressburg (Právo, 7.-8.4., s.21) 
105 = Condor (Právo, 10.4., s. 3) 
106 = Kudy z nudy – Opava, Slezsko (Právo, 10.4., s.16) 
107 = Lázně Jáchymov (Příloha Styl, Právo, 10.4., s.5) 
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108 = Canaria travel (Právo, 12.4., s. 7) 
109 = Kudy z nudy – Střední Morava- Haná (Příloha Věda a technika, Právo, 12.4., s.3) 
110 = Interhome (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S1) 
111 = Střední Morava a Jeseníky (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
112 = Bruntál (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
113 = Šumperk (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
114 = Penzion G (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
115 = Praděd (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
116 = Chata Paprsek (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
117 = Velké Losiny (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S2) 
118 = Desná (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S3) 
119 = Apartmány Juhax (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S3) 
120 = Ranč pod Rejvízem (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S3) 
121 = Jeseníky (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S3) 
122 = Chata Ramzovské sedlo (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S3) 
123 = Hotel Kamzík (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S3) 
124 = Kudy z nudy  - Jeseníky (Příloha Na cestách, Právo, 13.4., s. S6) 
125 = Čedok (Právo, 14.-15.4., s. 5) 
126 = CK Pressburg (Právo, 14.-15.4., s.7) 
127 = Firo tour (Právo, 14.-15.4., s.12) 
128 = Tomi tour (Právo, 14.-15.4., s.19) 
129 = Interhome (Hospodářské noviny, 2.4., s. 9) 
130 = Orbix (Hospodářské noviny, 2.4., s.15) 
131 = Student agency (Hospodářské noviny, 2.4., s.26) 
132 = Delta airlines (Hospodářské noviny, 3.4., s. 3) 
133 = Global logistics (Hospodářské noviny, 3.4., s. 22) 
134 = Taiko (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s. 4) 
135 =Kroměříž (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.4) 
136 = Český Krumlov (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.4) 
137 = Zubrnice (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.5) 
138 = Pevnost Josefov (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.5) 
139 = Botanická zahrada Praha (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.6) 
140 = Rožnov pod Radhoštěm (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.6) 
141 = Sovinec (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.6) 
142 = Lednice (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.6) 
143 = Šibenik (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s. 25) 
144 = Samnaun (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.26) 
145 = Amsterdam (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.28) 
146 = Keukenhof (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.30) 
147 = Freytag a Berndt (Příloha In magazín, Hospodářské noviny, 4.4., s.31) 
148 = Letiště Praha (Příloha, Hospodářské noviny, 5.4.) 
149 = Condor (Hospodářské noviny, 6.-9.4., s. 17) 
150 = Lázně Jáchymov (Příloha Zdraví, Hospodářské noviny, 6.-.9.4., s. 3) 
151 = Lázně Teplice v Čechách (Příloha Zdraví, Hospodářské noviny, 6.-.9.4., s. 7) 
152 = Lázeňský hotel Royal (Příloha Zdraví, Hospodářské noviny, 6.-.9.4., s.8) 
153 = Hotel Jantar (Příloha Zdraví, Hospodářské noviny, 6.-.9.4., s.9) 
154 = Františkovy lázně (Příloha Zdraví, Hospodářské noviny, 6.-.9.4., obal) 
155 = rrajM (Příloha Regiony, Hospodářské noviny, 10.4., s.8)  
156 = Spa hotel Termal (Příloha Regiony, Hospodářské noviny, 10.4., s.9) 
157 = turisturaj.cz (Příloha Regiony, Hospodářské noviny, 10.4., s.14) 
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158 = aktivní turistika (Příloha Regiony, Hospodářské noviny, 10.4., zadní strana) 
159 = Skyeurope (Příloha In-magazín, Hospodářské noviny, 11.4., s. 9) 
160 = Delta airlines (Hospodářské noviny, 13.-15.4., s. 7) 
161 = Condor (Hospodářské noviny, 13.-15.4., s. 17) 
162 = Skyeurope (Příloha Víkend, Hospodářské noviny, 13.-15.4., s.25) 
163 = inzerát Firo tour (Pražský deník, 3.4., s. 22) 
164 = vychodnicechy.info (Pražský deník, 4.4., s. 11) 
165 = Středočeský kraj (Pražský deník, 4.4., s. 11) 
166 = Středočeský kraj (Pražský deník, 5.4., s. 28) 
167 = Křivoklát (Pražský deník, 6.4., s. 36) 
168 = Středočeský kraj (Pražský deník, 12.4., s. 19) 
169 = Nelahozoves (Pražský deník,13.4., s. 19) 
170 = Exim tours (Blesk, 2.4., s. 4) 
171 = Canaria travel (Blesk, 2.4., s.5) 
172 = Caorle tour (Blesk, 2.4., s.5) 
173 = Adrialand (Blesk, 2.4., s.5) 
174 = Reina tour (Blesk, 2.4., s.5) 
175 = Čedok (Blesk, 3.4., s.5) 
176 = Monatour (Blesk, 3.4., s.6) 
177 = CK Ulysses (Blesk, 4.4., s. 4) 
178 = I´m trvelling (Blesk, 4.4., s.4) 
179 = Beta tour (Blesk, 4.4., s.4) 
180 = CA Badentour (Blesk, 4.4., s.4) 
181 = CK Kompas (Blesk, 4.4., s.4) 
182 = CK Alexandria (Blesk, 4.4., s.4) 
183 = Euroagentur (Blesk, 4.4., s.5) 
184 = Pohádková usedlost Babička (Blesk, 4.4., s.6) 
185 = Adrialand (Blesk, 4.4., s.6) 
186 = Tomi tour (Blesk, 4.4., s.12) 
187 = Hotel Avalanche (Blesk, 5.4., s.4) 
188 = Canaria travel (Blesk, 5.4., s.5) 
189 = CK Iríny tours (Blesk, 5.4., s. 9) 
190 = Monatour (Blesk, 5.4., s. 9) 
191 = Tomi tour (Blesk, 6.4., s. 4) 
192 = Špindlerův Mlýn (Blesk, 6.4., s.4) 
193 = Blue style travel agency (Blesk, 6.4., s.5) 
194 = I´m travelling (Blesk, 6.4., s.6) 
195 = CK Komfort (Blesk, 6.4., s.13) 
196 = Tourtrend (Blesk, 8.4., s. 12) 
197 = Kovoutour plus (Blesk, 8.4., s.12) 
198 = Beta tour (Blesk, 8.4., s.33) 
199 = Exim tours (Blesk, 10.4., s. 4) 
200 = Globtour (Blesk, 10.4., s. 4) 
201 = I´m travelling (Blesk, 10.4., s.5) 
202 = Bulgaria tour (Blesk, 10.4., s.7) 
203 = Reina tour (Blesk, 10.4., s.11) 
204 = Monatour (Blesk, 10.4., s.11) 
205 = CK Alexandria (Blesk, 11.4., s. 4) 
206 = CK Axia (Blesk, 11.4., s. 4) 
207 = CK Kompas (Blesk, 11.4., s. 5) 
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208 = Adrialand (Blesk, 12.4., s.5) 
209 = Canaria travel (Blesk, 12.4., s.5) 
210 = Tomi tour (Blesk, 13.4., s.4) 
211 = Blue style travel agency (Blesk, 13.4., s.5) 
212 = Balkan travel (Blesk, 13.4., s.6) 
213 = I´m travelling (Blesk, 13.4., s.7) 
214 = Kovotour plus (Blesk, 15.4., s.12) 
215 = Monatour (Blesk, 15.4., s. 14) 
216 = Skyeurope (Šťastný Jim, 5.4., s. 17) 
217 = kralovna.cz (Šťastný Jim, 5.4., s.44) 
218 = National geographic (Vlasta, 14/2007, s.64) 
219 = Toutrend  (Vlasta, 14/2007, s.65)) 
220 = Lázně Luhačovice (Vlasta, 15/2007, s.65) 
221 = Interhome (Týden, 2.4., s. 12) 
222 = ČSA (Týden, 2.4., s. 70) 
223 = ČSA (Týden, 10.4., s. 70) 
224 = Fortuna Hotels (Týden, 10.4., s. 111) 
225 = nymag.com (Elle, duben 2007, s. 222) 
226 = lazenskepobyty.cz ((Elle, duben 2007, s.234) 
227 = Alea tours and trade (Elle, duben 2007, s.234) 
228 = Intact  (Elle, duben 2007, s. 238) 
229 = Snail travel (Elle, duben 2007, s.238) 
230 = Skyeurope (For Men, duben 2007, s. 53) 
231 = Weco travel (For Men, duben 2007, s.89) 
232 = Golf Adam Steiner (For Men, duben 2007, s.119) 
233 = Grenada (JOY, duben 2007, s. 146) 
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ČSA 
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