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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat, jaké komunikační nástroje vyuţívají 

organizátoři festivalu Ţiţkovská Noc 2018 a jak na ně nahlíţí cílové publikum. Práce 

přináší teoretický základ z oblasti marketingu a art marketingu, popisuje specifika 

marketingové komunikace hudebních festivalů a mapuje aktuální trendy, jak je vnímají 

profesionálové z více neţ deseti českých a slovenských festivalů (Rock for People, Pohoda 

Festival, Mighty Sounds ad.). Největší pozornost je věnována festivalu Ţiţkovská Noc, 

práce popisuje jeho vznik, vývoj, misi a zejména marketingovou komunikaci, kterou 

zkoumá vlastní výzkum. 

 

Annotation 

This bachelor’s thesis aims to analyse the communication tools used by the organisers  

of Ţiţkovská Noc 2018 festival and how these are perceived by the target audience. The 

thesis provides theoretical base of marketing and art marketing, describes specific issues 

related to marketing communication of music festivals and surveys current trends, from the 

viewpoints of professionals behind more than ten Czech and Slovak festivals (Rock  

for People, Pohoda Festival, Mighty Sounds, etc.). The main focus has been placed  

on Ţiţkovská Noc festival. The thesis specifies its origins, development, mission  

and particularly its marketing communication which is the subject of original research. 
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Úvod 

Hudební festivaly jsou významnou součástí kulturního ţivota. Na domácím poli jich  

v současnosti působí velké mnoţství, ale jen málo z nich se dokázalo dostat do povědomí 

tak rychle, a s tak limitovanou reklamní kampaní, jako Ţiţkovská Noc. Ta je svou povahou 

mezi domácími festivaly zajímavý úkaz, a proto se jí věnují následující řádky. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl na základě získaných teoretických poznatků  

o marketingu zmapovat, jaké komunikační nástroje vyuţívají organizátoři festivalu 

Ţiţkovská Noc, a jak na ně nahlíţí cílové publikum. Pro tyto účely vyuţívá nástrojů 

literární rešerše, deskripce, situační analýzy, nestrukturovaných rozhovorů  

a dotazníkového šetření. 

První kapitola přináší teoretický základ z oblasti marketingu a především jeho odnoţe art 

marketingu. Popsána jsou také specifika marketingové komunikace hudebních festivalů  

a aktuální trendy, jak je vnímají profesionálové z více neţ deseti českých a slovenských 

festivalů (Rock for People, Pohoda Festival, Mighty Sounds ad.). Druhá část práce se 

věnuje samotnému festivalu Ţiţkovská Noc, popisuje jeho vznik, vývoj, misi a zejména 

marketingovou komunikaci. Závěr prezentuje výsledky a zjištění, která přinesl výzkum, 

provedený pomocí dotazníkového šetření. 

Mým původním záměrem vytyčeným v odevzdané tezi bylo věnovat se Ţiţkovské Noci 

2016, z důvodu prodlouţení studia jsem se rozhodla zaměřit na aktuálnější ročník 2018.  

Po detailnějším nastudování tématu došlo pro lepší přehlednost ke změnám názvů 

jednotlivých kapitol, původně zamýšlená logická struktura práce byla zachována. Zjistila 

jsem také, ţe ne všechny uvedené zdroje budou pro mou práci vhodné, proto došlo k jejich 

aktualizaci. V teoretické části práce čerpá především z publikací domácích (Bačuvčík, 

Hejlová, Hesková, Jakubíková, Janouch, Johnová či Šindler) a zahraničních autorů (Kotler, 

McKay či O'Sullivan), v praktické části poté z informací, o které se podělili pořadatelé 

Ţiţkovské Noci. 
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1. Teoretický základ 

1.1. Marketing 

Marketing jako obor bývá nejčastěji řazen do oblasti ekonomických věd, ale čerpá hned 

z několika dalších vědních disciplín, např. sociologie, psychologie nebo teorie masové 

komunikace. Definicí existuje nespočet, známá autorita oboru Philip Kotler marketing 

popisuje jako „společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“.
1
  

V jedné ze svých novějších publikací, Moderní marketing, Kotler upozorňuje na postupnou 

proměnu v chápání a významu pojmu marketing. Od poněkud zastaralého „přesvědčit  

a prodat“, coţ platilo za hlavní účel marketingové komunikace v jejích počátcích, se 

přechází k významu „uspokojování potřeb zákazníka“. V době, kdy marketing jako 

disciplína vznikal, se jím zabývaly především firmy produkující hmotné statky. Brzy se ale 

ukázalo, ţe je moţné jej vyuţít i v jiných oblastech lidské činnosti. Tato změna vnímání 

napomohla lepšímu vyuţití marketingových nástrojů v neziskové či kulturní sféře, jak o ní 

bude řeč v následující podkapitole.  

Na transformaci významu se shodují i další odborníci, Radka Johnová upozorňuje, ţe 

„marketing není synonymem pro prodej“.
2
 Prodej samotný nevěnuje pozornost tomu, co si 

spotřebitel přeje. To dělá aţ marketing – zkoumá trh, zákazníka, a aţ poté představuje 

nabídku, kterou vytváří pomocí taktických nástrojů. V případě úspěšného marketingu je 

produkt dodán správnému zákazníkovi, v pravý čas, na správném místě, za přiměřenou 

cenu, s adekvátní propagací, a to vše je navíc odvedeno lépe, neţ jak by se stalo v podání 

konkurence.  

1.1.1. Marketingový mix 

Základní taktické marketingové nástroje shrnuje marketingový mix 4P. Jedná se o sadu 

vnitřních činitelů, ovlivňujících chování spotřebitele. Svou úlohu plní pouze tehdy, kdyţ 

                                                        
1 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 39. 
2 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 16. 
3 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-
247-5869-5. S. 152. 
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reagují na vnější podmínky.
3
  

Zkratka 4P je odvozena od prvních písmen názvů jednotlivých nástrojů v angličtině, tedy 

product, price, place a promotion. V češtině vypadá marketingový mix následovně: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 propagace / komunikační mix (promotion).
4
 

Produktem rozumíme nabídku spotřebiteli, je to cokoliv, co je moţné nabídnout 

zákazníkovi, aby došlo k uspokojení jeho potřeb či přání. Patří sem jak hmotné, tak 

nehmotné produkty, kterých existuje celá škála. Jedná se o sluţby, události, zkušenosti, 

místa, myšlenky, kampaně, instituce, činnosti, záţitky, osoby či demarketing.
5
 Cena je 

suma, za kterou společnost produkt nebo sluţbu se spotřebitelem smění. Musí být zvolena 

tak, aby zákazníka zaujala, ale zároveň musí zohledňovat náklady, výši poptávky a další 

ekonomické faktory. Distribuce představuje všechny aktivity, které vedou k usnadnění 

přístupu zákazníků k produktu či sluţbě. Zvenčí nejviditelnější nástroj je 

propagace/komunikace, prostřednictvím které se spotřebitelům přináší informace  

o vlastnostech produktu, jeţ je mají ve většině případů přesvědčit ke koupi. Propagace 

neboli marketingová komunikace zahrnuje pět základních druhů komunikačních 

prostředků: 

 reklamu (placená forma prezentace označeného sponzora),  

 osobní prodej (osobní komunikace realizovaná prodejci),  

 podporu prodeje (krátkodobé podněty v místě prodeje povzbuzující nákup),  

 public relations (utváření dobrých vztahů se stakeholdery)  

 a přímý marketing (přímá komunikace se spotřebiteli).
6
 

4P ovšem nahlíţí na sloţky marketingového mixu pouze z pohledu prodávajícího. Aby byl 

produkt marketingově úspěšný, je uţitečné podívat se na marketingové nástroje také 

                                                        
3 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Manaţer. ISBN 978-80-247-2049-4. S. 39. 
4 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 309. 
5 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 18. 
6 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 809. 
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optikou zákazníka. Pro tento účel se pouţívá mix 4C, viz následující tabulka. 

Tabulka 1: Složky marketingového mixu: 4P a 4C 

4P 4C 

Produkt (product) Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants) 

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer) 

Distribuce (place) Dostupnost (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication) 

Zdroj: KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-

1545-2. S. 71. 

 

Moderní teorie dnes postoupily ještě dál. Jedna z nejmladších marketingových filosofií 

nazvaná koncepce společenského marketingu pracuje nejen s hlediskem spotřebitele,  

tzn. uspokojování jeho potřeb a přání, ale zohledňuje uţitek celé společnosti, který je 

nadřazen uspokojení zákazníků i firemním ziskům.
7
 Například Americká marketingová 

asociace (American Marketing Association) jiţ do své definice z července roku 2013 

otázku společenského přínosu zahrnuje. Marketing v ní vymezuje jako „činnost, soubor 

institucí  

a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu 

pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek“.
8
 

1.1.2. Marketingový výzkum 

Základem marketingu je poznat a uspokojit potřeby a přání zákazníků lépe neţ 

konkurence. Proto je důleţité znát jak své konkurenty, tak svou cílovou skupinu. Pro tyto 

účely se pouţívá jeden z klíčových nástrojů marketingového řízení – marketingový 

výzkum. 

Proces účinného marketingového výzkumu se skládá z několika kroků: 

 definice problému a cíle výzkumu,  

 tvorba plánu výzkumu,  

 shromáţdění informací,  

                                                        
7 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 53. 
8 Definition of Marketing. American Marketing Association [online]. 2013 [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 
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 analyzování informací,  

 prezentace závěrů a rozhodování.
9
 

Marketingový výzkum můţeme dělit na primární a sekundární. Primární výzkum je 

postavený na vlastním sběru informací v terénu a zahrnuje všech pět kroků popsaných 

výše. Sekundární marketingový výzkum naopak čerpá z dat, která v minulosti přinesl 

primární výzkum, nově je zpracovává a interpretuje. Primární výzkum dále můţeme členit 

na kvantitativní (co nejvíce standardizované zkoumání názorů a chování velkého  

a reprezentativního vzorku) a kvalitativní (hlubší a individuální zkoumání příčin určitých 

názorů a chování).
10

 

Jelikoţ praktická část této bakalářské práce vychází z dat zjištěných při primárním 

výzkumu za pouţití techniky dotazování formou online dotazníku, následující část 

představí náleţitosti, které sestavování takového dotazníku provází. 

Dotazníkové šetření 

K nejčastěji pouţívaným technikám ve výzkumu veřejného mínění patří pro svou 

nenáročnost na čas a finance dotazníkové šetření. Prostřednictvím odpovědí  

ve standardizovaných dotaznících respondenti vyjadřují své názory, postoje a pocity. 

Získaná data proto nereflektují realitu jako takovou, ale to, jak ji dotazovaní vidí.
11

  

Účinný dotazník by měl odpovídat třem základním zásadám: 

 účelově technickým (tzn. formulovat a uspořádat otázky co nejkonkrétněji), 

 psychologickým (sestavit dotazník tak, aby působil jednoduše a atraktivně),  

 srozumitelnosti (dotazník musí být pochopitelný i bez doplňujících 

informací tazatele).
12

 

Na úvod dotazníku se doporučuje uvést základní informace o tazateli včetně toho, jakým 

způsobem získaná data vyuţije, a pokyny pro samotné odpovídání. Odborná literatura radí 

začínat jednoduchou, ale atraktivní otázkou, která má respondenta motivovat k vyplnění 

                                                        
9 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. S. 
141 – 155. 
10 FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 
9788026500384. S. 10 – 13. 
11 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Ţurnalistika a 
komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. S. 158. 
12 FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 
9788026500384. S. 41. 
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dotazníku. Demografické neboli identifikační otázky je zvykem uvádět aţ na konec.
13

 

1.2. Art marketing 

Výše uvedené nástroje, se svými mnohými specifikami, vyuţívá také art marketing. 

Pojem pochází z anglického arts marketing a z počátku slouţil především pro označení 

marketingu výtvarného umění (fine arts). Dnes se tento termín pouţívá pro marketing 

aplikovaný v kulturní a umělecké sféře obecně, a to jak neziskové, tak komerční.  

Odborná literatura art marketing vymezuje jako „integrovaný proces řízení, zabývající se 

vzájemně uspokojivými vztahy se zákazníky, které vedou k dosaţení organizačních  

a uměleckých cílů“.
14

 V nejširším slova smyslu se jedná o marketing veškerých kulturních 

produktů – organizací či institucí, filmu, literatury, hudby, divadla, výtvarného umění, 

architektury apod.
15

 Na art marketing se dá nahlíţet nejen z pohledu marketingu v umění 

(kulturní instituce vyuţívající marketingových nástrojů), ale také na umění v marketingu 

(umění vyuţívané pro marketingové účely, např. hudba v reklamě). 

Jako kaţdý podobor marketingové komunikace se i marketing kultury vyznačuje různými 

zvláštnostmi. Jedna z nejdůleţitějších je skutečnost, ţe produkty v kulturní sféře většinou 

nevznikají po předem vypracovaném detailním výzkumu a analýze trhu, ale naopak –  

bez většího zohledňování okolí. Tuto skutečnost dokládá například kolektiv slovenských 

autorů v publikaci Marketing kultúry, podle nichţ je úloha marketingu v kultuře 

„přitáhnout publikum k aktuální nabídce, ne přizpůsobovat produkt poţadavkům trhu“.
16

  

I z toho důvodu nesmí být zapomínána skutečnost, ţe se o kulturu zajímá pouze určitá 

specifická část populace. Proto by nemělo smysl cílit svou nabídku na všechny spotřebitele 

bez bliţšího rozmyslu, tzv. brokovnicový přístup, vhodnější je pouţití tzv. kulovnicového 

přístupu.
17

 To znamená, ţe se kulturní organizace zaměří na takové cílové skupiny, které 

mají k dané oblasti vztah a předpoklady, a tedy i potenciálně větší zájem. 

 

                                                        
13 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a 

organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 802470966x. S. 165. 
14 O'SULLIVAN, Terry, Catherine O'SULLIVAN, Elizabeth HILL a Brian WHITEHEAD. Creative arts marketing. 3rd 
edition. New York: Routledge, 2017. S. 16. 
15 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 28. 
16 TAJTÁKOVÁ, M. a kol. Marketing kultúry: ako osloviť a udržať si publikum. Bratislava: Eurokódex, 2010. ISBN 
978-80-89447-29-9. S. 40. 
17 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 457. 
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1.2.1. Prostředí 

I pro kulturní instituce je důleţité znát do detailu prostředí, ve kterém působí, jelikoţ  

do velké míry ovlivňuje jejich činnost. Johnová zmiňuje v souvislosti s art marketingem 

následující typy prostředí:  

 vnitřní,  

 trţní,  

 legislativní,  

 konkurenční a 

 makroprostředí.
18

  

Vnitřní prostředí kulturních organizací tvoří vedení organizace a zaměstnanci, popřípadě 

profesionální poradní komise nebo nějaká forma kontrolní komise. Tržní prostředí 

zahrnuje návštěvníky, potenciální návštěvníky, obyvatele dané lokality, turisty, média, 

eventuálně spoluvlastníky nebo akcionáře. Do legislativního prostředí spadají všechna 

zákonodárná opatření, regulace, nařízení, vyhlášky a omezení. Konkurenční prostředí 

tvoří všichni konkurenti organizace, a to přímí i nepřímí. Makroprostředí představuje 

vnější situace, na které organizace nemá často ţádný vliv, jako ekonomický růst, 

demografický či technologický vývoj, političtí či sociální činitelé.  

1.2.2. Produkt 

Úvodní kapitola popsala dvě pojetí marketingového mixu – 4P a 4C. Vyplývá z nich,  

ţe na produkt lze nahlíţet dvěma různými pohledy, jako na: 

 to, co organizace chce vytvářet a nabízet, 

 to, co zákazník vnímá jako benefit, a proto nakupuje a konzumuje.
19

 

Kulturní organizace disponují celou řadou produktů (kulturními a uměleckými statky),  

ale zároveň jsou i ony samy produkty. Nemívají pouze podobu hmotných výrobků a zboţí, 

mnohdy se jedná o sluţby. Kotler a Keller službu definují jako „jakýkoliv akt nebo výkon, 

který můţe jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný a nevede 

                                                        
18 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 42 – 43. 
19 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 
9788087500170. S. 93. 
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ke změně vlastnictví čehokoliv“.
20

 

Mezi vlastnosti sluţby patří: 

 nemateriální povaha (produkt před realizací není moţné vidět),  

 neoddělitelnost (producent je nedílnou součástí produktu),  

 variabilita (produkt není nikdy sériový),  

 neskladovatelnost (produkty není moţné připravit dopředu).
21

  

Do této skupiny spadají organizace typu muzea, divadla či právě hudební festivaly, kterým 

se dále věnuje samostatná kapitola. Produkty těchto organizací se skládají z několika 

vrstev, často dalších produktů, které se na ně nabalují. Kromě samotných výstav, 

uměleckých instalací, filmových či koncertních vystoupení apod. zákazníkům nabízejí také 

občerstvení, suvenýry atd.
22

 To vše ovlivňuje zákazníkův, v tomto případě návštěvníkův, 

proţitek. 

1.2.3. Cena 

Ani v oboru tak ušlechtilém, jako je kultura, se nelze vyhnout zohlednění komerční stránky 

věci. Pokud se na cenu podíváme z ekonomického pohledu, představuje nástroj, který 

produkuje příjmy. Z marketingového hlediska se hovoří spíše o hodnotě stanovené  

za nákup produktu. Cena je nástrojem, který do velké míry ovlivňuje zákazníka – můţe ho 

ke koupi přimět, či naopak odradit.
23

   

V art marketingovém prostředí je třeba zohledňovat skutečnost, ţe kulturní instituce bývají 

často dotovány, jelikoţ výběr vstupného dokáţe pouze zřídka pokrýt všechny náklady. 

Kulturní organizace proto vyuţívají prostředků získaných prostřednictvím sponzoringu. 

1.2.4. Místo/distribuce 

Místo bývá v případě kulturních institucí většinou pevně dané – jedná se o prostory,  

v nichţ má instituce své zázemí a kde zároveň provozuje své aktivity. To platí většinou 

                                                        
20  KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. S. 
440. 
21 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 
9788087500170. S. 94. 
22 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 18. 
23 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 
9788087500170. S. 125. 



 

 

10 

v případě divadel, muzeí apod., u jiných kulturních institucí se můţe prostor, kde 

společnost sídlí, a kde reálně působí, lišit (např. zájezdová představení, putovní výstavy, 

hudební festivaly).
24

 Dalším rozměrem tohoto bodu marketingového mixu bývá také čas, 

ve kterém se dané akce koná, otvírací doba apod. K místu patří také nástroj distribuce, 

představující způsob, kterým se nabízený produkt či sluţba dostane k zákazníkovi, 

případně, jak se zákazník dostane k ní (dopravní spojení).  

1.2.5. Komunikace 

Prostřednictvím komunikace (někdy také propagace) dávají kulturní instituce vědět o své 

existenci. Pro tyto účely pouţívají vlastní komunikační mix sloţený ze základních sloţek: 

reklama, public relations, sponzoring, podpora prodeje a direct marketing.
25

 

Reklama 

Kotler reklamu definuje jako jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace a propagaci 

myšlenek, zboţí nebo sluţeb identifikovaného sponzora.
26

 Cíle reklamy reflektují 

strategické cíle organizace a v art marketingovém prostředí představují zviditelnění 

organizace samotné či jejích konkrétních produktů. 

Reklamu dělíme v návaznosti na čtyři fáze ţivotního cyklu výrobku na: 

1) informativní, zaváděcí (při zavádění produktu), 

2) přesvědčovací (ve fázi růstu), 

3) připomínací (v etapě zralosti), 

4) posilující (při útlumu zájmu o produkt).
27

 

Pouţití reklamy se volí v případech, kdy chce zadavatel sdělovat omezené mnoţství 

informací velkému počtu osob.
28

 Oblíbenost reklamy spočívá v její rychlosti, 

kontrolovatelnosti a především moţnosti dobrého zacílení. Jako handicap můţe vyznívat 

její jednosměrnost, neosobnost a absence okamţité zpětné vazby. Nevýhodou reklamy 

můţe být v některých případech vysoká cena, coţ bývá pro nevelké rozpočty kulturních 
                                                        
24 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 

ISBN 978-80-247-2724-0. S. 180 – 183. 
25 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 19-20. 
26 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 855. 
27 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: 
Oeconomica, 2009. ISBN 9788024515205. S. 82. 
28 KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-
1104-4. S. 230. 
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institucí zásadní.
29

 

K mnoţství finančních prostředků se vztahuje výběr médií. Johnová je pro potřeby art 

marketingu rozděluje následovně: 

1) tištěná média k prostudování (letáky, broţury, katalogy, reklamní knihy, noviny  

a časopisy, inzeráty v tisku), 

2) tištěná a plošná média ke zhlédnutí (plakáty, velkoplošné formáty, světelná 

reklama), 

3) velkoplošné obrazovky, 

4) vitríny, 

5) audiovizuální reklama (rozhlas, televize, film), 

6) ostatní média (reklamní dopisy, reklamní dárky a dary, pneumatické poutače a ţivá 

reklama, advertorials, product placement), 

7) nové technologie, internet.
30

 

Public relations 

Public relations, neboli zkráceně PR, bývají v nejširším slova smyslu překládány doslovně 

jako vztahy s veřejností. Jako u většiny takto spletitých oborů existují stovky definic, 

Americká asociace PR (The Public Relations Society of America) uvádí, ţe public 

relations je proces strategické komunikace, která má za cíl vytvořit vzájemně výhodný 

vztah mezi organizací a jejími publiky.
31

  

Úkolem public relations je nejen získání příznivé publicity, budování pozitivní image  

či řešení a odvracení fám, ale také utváření dlouhodobých vztahů s návštěvníky i zájmovou 

veřejností (zástupci města, kde kulturní organizace působí, novináři apod.).
32

 

Jedním z nejvyuţívanějších nástrojů public relations jsou media relations neboli vztahy  

s novináři. Hlavním cílem je ovlivnit to, jak média informují o daných značkách. Pro tyto 

účely slouţí metody tiskové konference, tiskové zprávy, press kity, direct maily, 

                                                        
29 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 199. 
30 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 197 - 221. 
31 About Public Relations. PRSA - Public Relations Society of America [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 

https://www.prsa.org/all-about-pr/ 
32 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 896. 
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rozhovory, neformální setkání, briefingy apod.
33

 

Klíčovou součástí public relations je také krizová komunikace, která hraje zásadní roli 

v zachování dobrého jména společnosti, instituce či veřejné osoby, pro jejíţ účely má 

slouţit. Pokud se značka dostane do krize, ať uţ zaloţené na objektivní realitě (přírodní 

katastrofa, špatné produkty) anebo je spíše komunikační povahy (pomluvy, negativní 

obraz)
34

, je potřeba ji řešit tak, aby neohrozila veřejné vnímání značky. Ideálem je krizi 

předvídat a PR výstupům věnovat důkladnou přípravu, ať uţ se jedná o tiskové konference, 

monitoring médií, přípravu materiálů či přímo manuálu, jak v případě vypuknutí krize 

postupovat.
35

 

Důleţitým nástrojem jsou rovněţ community relations čili vztahy v místě podnikání, 

které mají za cíl udrţovat dobré vztahy s místní komunitou, především lidmi, kteří v dané 

oblasti ţijí.
36

 Jedná se o aktivity typu den otevřených dveří, osobní setkání, akce  

pro sousedy apod. Důleţitá však není pouze jejich realizace, ale také komunikace těchto 

aktivit směrem k veřejnosti.
37

 

Podsloţkou public relations bývá zpravidla také sponzoring. V kulturní a umělecké sféře je 

jeho význam často tak zásadní, ţe se v odborné literatuře uvádí jako samostatný nástroj.
38

  

Sponzoring 

Termín sponzoring bývá někdy zaměňován s pojmy jako dobročinnost, dárcovství, 

mecenášství nebo charita, coţ je nepřesné. V případě sponzoringu se jedná o výhodný 

obchodní vztah mezi zainteresovanými stranami, o poskytnutí sluţby za získání 

protisluţby. Obě strany do tohoto vztahu něco přinášejí a zároveň z něj těţí.
39

 Sponzor si 

prostřednictvím sponzoringu posiluje značku, pro sponzorovaného z takového vztahu 

plynou jak finanční prostředky, tak určitá prestiţ provázející spojení s brandem sponzora. 

V prostředí kulturních organizací sponzoring často představuje zásadní zdroj příjmů. 

 

                                                        
33 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: 
Oeconomica, 2009. ISBN 9788024515205. S. 109. 
34 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 9788024750224. S. 146. 
35 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha: 

Oeconomica, 2009. ISBN 9788024515205. S. 112. 
36 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). ISBN 9788024750224. S. 175. 
37 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-
247-4354-7. S. 44. 
38 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 19. 
39 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 75. 
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Podpora prodeje 

Nástrojem podpora prodeje nejčastěji chápeme reklamu v místě prodeje nebo poskytování 

sluţeb. Na rozdíl od reklamy samotné, která předkládá důvod ke koupi, podpora prodeje 

přichází s podnětem ke koupi a motivuje zákazníka k okamţitému nákupu.
40

 Jedná se  

o různé slevové akce, spotřebitelské soutěţe, odměny, dlouhodobé programy, vzorky, 

kupony, odkoupení starého produktu při nákupu nového, prodejní veletrhy a výstavy 

apod.
41

  

V případě kulturních institucí představuje kromě podpory návštěvnosti také podporu 

prodeje doprovodných sluţeb a dalších produktů, např. suvenýrů či tiskovin. Můţe 

probíhat ve spolupráci s partnerskými subjekty (např. městské turistické karty umoţňující 

návštěvu kulturních svatostánků a zároveň cestování hromadnou dopravou). 

Direct marketing 

Nástroje přímého neboli direct marketingu cílí na konkrétní zákazníky, a to (na rozdíl  

od reklamy) za účelem navázání individuálního kontaktu a s cílem vyvolání okamţité 

odezvy. Mezi jeho tradiční komunikační kanály patřily katalogy, zásilkový prodej  

a telemarketing. Po vzestupu nových médií se častěji vyuţívá komunikace na internetu.
42

  

Kulturní organizace si prostřednictvím direct marketingu utvářejí vazby s vybranou 

cílovou skupinou, nejčastěji ve formě upozornění na obnovení předplatného, prodlouţení 

permanentky, výhodných předprodejů vstupenek apod.  

                                                        
40 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S. 880. 
41 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 197. 
42 FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Praha: Management Press, 2005. ISBN 
8072611291. S. 51. 
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1.3. Hudební festival a jeho specifika 

Hlavním tématem této bakalářské práce je komunikace hudebních festivalů, následující 

část proto představí definici pojmu hudební festival a na nástrojích marketingového mixu 

vylíčí jeho specifika. Pozornost je také věnována zmapování aktuálních trendů v tomto 

stále se rozvíjejícím oboru. 

1.3.1. Hudební festival 

Variantu slova festival najdeme hned v několika světových jazycích, například v latině 

znamená slovo festum svátek či slavnost. Pokusů o definování pojmu hudební festival 

existuje mnoho, ta nejobecnější definice na něj nahlíţí jako na „řadu několika vystoupení 

probíhajících na určitém místě s daným sjednocujícím tématem, kterým můţe být národní 

hudba, moderní hudba nebo prezentace významných uměleckých děl“.
43

  

Hudební festival, jakoţto kulturní instituce, přispívá k udrţení a rozvoji určité oblasti 

kultury, kterou je v tomto případě hudba. Ta je pro festival hlavním motivem, ale  

ze značné části jej tvoří také doprovodný program, který se můţe skládat z divadelních 

představení, filmových projekcí, autorských čtení, přednášek, diskuzí, sportovních aktivit 

aj.  

I přes velkou oblibu digitálního světa, v němţ mají hudební fanoušci díky sdílení, 

stahování a streamování vše na dosah i z pohodlí domova, je o ţivé hudební události stále 

zájem. Profesor mediálních studií na Univerzitě ve východní Anglii (UEA) George McKay 

vidí hudební festivaly jako stěţejní hnací motory hudebního průmyslu.
44

  

Typově lze hudební festivaly rozdělit do několika kategorií: 

 podle délky trvání na jednodenní a vícedenní, 

 dle místa konání na indoorové a open airové,  

 podle kritéria financování na ziskové a neziskové,  

 na ţánrově vymezené či multiţánrové atd. 

Podobně jako ostatní kulturní instituce také hudební festivaly fungují na základě vnitřní 

struktury. Ta bývá především v případě menších festivalů chaotická, bez jasného vymezení 
                                                        
43 ENCYKLOPEDIE BRITANNICA, Music festival. [online]. [cit. 2019-03-16]. Dostupné z: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399021/music-festival. 
44 MCKAY, George. The pop festival: history, music, media, culture. New York: Bloomsbury Academic, 2015. ISBN 
1623569591. S. 2. 
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kompetencí, a to se následně zrcadlí v absenci strategického plánování, které by mělo 

vycházet z následujícího marketingového mixu. 

1.3.2. Marketingový mix hudebních festivalů 

Návštěva hudebního festivalu je v České republice oblíbenou aktivitou a návštěvníci mají 

na výběr ze široké nabídky. S ohledem na rozsáhlou konkurenci musí pořadatelé vyuţívat 

prostředků typických pro komerční trhy, včetně nástrojů marketingu.  

Odborná literatura zaměřená na kulturní instituce se věnuje především muzeím, divadlům 

či galeriím, následující popis marketingového mixu proto vychází především z mých 

vlastních zkušeností a pozorování. 

1.3.2.1. Produkt 

Největší specifikum hudebních festivalů vychází z jejich podstaty – jsou to sezónní akce, 

které se většinou konají jednou za rok a jsou pokaţdé unikátní. Tvoří je mnoţství 

originálních uměleckých vystoupení, jejichţ konečný výsledek není dopředu dost dobře 

předvídatelný.  

Proto zde hraje zásadní roli značka, neoddělitelná součást produktu, znázorňující jeho 

pověst.
45

 Ta je ve festivalovém prostředí důleţitá, jelikoţ pořadatelé spouštějí předprodej 

často ještě před oznámením programu. V takové chvíli bývá reputace jedním z faktorů, 

podle nichţ se potenciální návštěvníci rozhodují. Např. vstupenky na věhlasný britský 

festival Glastonbury 2015 se vyprodaly během pouhých 26 minut, a to osm měsíců  

před konáním akce, ve chvíli, kdy ještě nebyl oznámen jediný vystupující interpret.
46

  

Program tak můţe být v některých případech aţ na druhém místě, přesto tvoří 

neodmyslitelnou součást produktu stejně, jako prostředí a atmosféra festivalu, dodrţování 

časového harmonogramu, kvalita ozvučení, světelná aparatura, nabídka občerstvení, jeho 

personál a fronty, stanové městečko, hygienické zázemí, bezpečnostní opatření, informační 

servis, stánky s merchandise (nabízející oblečení a další doplňky s tématikou festivalu  

či vystupujících), autogramiády umělců a další doprovodné aktivity. 

                                                        
45 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 

ISBN 978-80-247-2724-0. S. 147. 
46 Glastonbury festival 2015 tickets sell out in record time. The Guardian [online]. Guardian Media Group, 2014 [cit. 

2019-04-20]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/music/2014/oct/05/glastonbury-festival-2015-tickets-sell-out 
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1.3.2.2. Cena 

Cena v případě hudebních festivalů symbolizuje výši ceny vstupenek. Odborná literatura 

popisuje dva způsoby, jak lze stanovit cenu. První metoda je maximalizace ceny, která 

festivalu zajišťuje nezávislost na donátorech. Opakem je minimalizace ceny mající za cíl 

zvýšení návštěvnosti.
47

 Festivaly někdy volí strategii cenové diskriminace, to znamená 

segmentaci podle věku, sociálního statusu atd. a zvýhodnění určitých skupin (vstup zdarma 

pro děti, sleva pro studenty a důchodce apod.). Takřka pravidlem je úměrné navyšování 

ceny vstupného v předprodeji v závislosti na postupném odhalování programu. Nejdraţší 

vstupenky jsou obvykle k dostání na místě v den konání festivalu. Častým jevem je situace, 

kdy festival nenabízí ke koupi jednodenní vstupenky.  

Výběr vstupného však ve většině případů nedokáţe pokrýt veškeré náklady spojené 

s organizací. Není neobvyklá situace, kdy příjem z prodaných vstupenek u některých 

hudebních festivalů tvoří pouze třetinu rozpočtu.
48

 Z toho důvodu pořadatelé přistupují 

k hledání příjmů i z jiných zdrojů, ať uţ z veřejných dotací či ze soukromého sektoru, 

nejčastěji formou sponzoringu a fundraisingu.  

1.3.2.3. Místo/distribuce 

Lokalita, v níţ se hudební festival koná, je jeden z hlavních aspektů, podle kterého se 

návštěvníci rozhodují. Pořadatelé open air akcí proto volí kompromis mezi dopravní 

dostupností a místem, kde nedojde k rušení nočního klidu. Specifikem hudebních festivalů 

je také skutečnost, ţe kanceláře organizačního týmu nemusí nutně sídlit na stejném místě 

jako samotná akce.  

Kromě lokality pod tento nástroj marketingového mixu spadá rovněţ termín konání 

události. Správné načasování akce (volba takového termínu, aby nekolidoval 

s konkurenčními festivaly či koncerty) je klíčem k úspěchu.  

Distribucí je myšlen prodej vstupenek prostřednictvím předprodejních sítí, a to jak 

v tradičních kamenných prodejních místech, tak v posledních letech stále rozšířenějším 

internetovém předprodeji. 

                                                        
47 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 

9788087500170. S. 125. 
48 Hudební festivaly: Byznys s otazníkem. BusinessInfo.cz [online]. [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hudebni-festivaly-byznys-s-otaznikem-111746.html 
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1.3.2.4. Komunikace 

Součástí komunikace hudebního festivalu je zprostředkování informací všem jeho 

stakeholderům, tedy všem skupinám lidí, kteří s ním mají co dočinění. Patří sem 

dodavatelé, odběratelé, veřejnost, zaměstnanci, státní a místní samospráva, vystupující, 

novináři a sponzoři.
49

 Konkrétní nástroje komunikačního mixu uţ byly představeny výše,  

u hudebních festivalů závisí míra jejich pouţití především na výši rozpočtu.  

Reklama 

Jedním z nejpouţívanějších nástrojů marketingové komunikace hudebních festivalů je 

reklama. Vylepování plakátů, distribuce letáčků či propagace na sociálních sítích jiţ dnes 

k pořádání hudebních událostí neodmyslitelně patří. Specifikem organizátorů, zvláště 

menších hudebních akcí, bývá, ţe distribuují letáky a plakáty sami (po klubech, 

restauracích, knihovnách, školách, kolejích apod.), popřípadě volí cestu nelegálního 

výlepu, který vyjde levněji neţ pronájem oficiálních plakátovacích ploch.  

Mnohdy ale pořadatelé opírají svou komunikační kampaň pouze o tento druh reklamy, 

zřídka vyhodnocují její reálný dopad a pozapomínají na další moţné formy propagace.
50

 

Reklama touto formou je oblíbená především z důvodu, ţe s sebou nese zpravidla 

minimální náklady.  

Audiovizuální reklamu v podobě televizních spotů vyuţívají především velké festivaly, 

těm menším to obvykle rozpočet nedovoluje. Pro nemainstreamové akce, často zaměřené 

na mladší publikum navíc nepřináší oslovení kýţené cílové skupiny. Diváci do 35 let 

preferují spíše internetové video platformy typu YouTube.
51

  

Lepší zacílení nabízí reklamní spoty v rozhlase. Výhodou je jejich levná a na produkci 

nenáročná výroba, také cenově se jedná o dostupnější médium neţ v případě televize.  

Pro festivaly je atraktivní především moţnost výběru hudební stanice podle její cílové 

skupiny, zvláště ţánrového zaměření. Podobně je tomu také v případě tištěných hudebních 

periodik. 

Srovnatelně finančně náročné, jako v případě televize, je vyuţití velkoplošné venkovní 

                                                        
49 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: Grada, 2008. Manaţer. 
ISBN 978-80-247-2724-0. S. 226. 
50 BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 
9788087500170. S. 145. 
51 Český YouTube je podle výzkumu televizí číslo jedna pro mladé. Marketing & Media [online]. Economia [cit. 2019-

04-09]. Dostupné z: https://mam.cz/media-internet/c1-62852590-cesky-YouTube-je-podle-vyzkumu-televizi-cislo-jedna-

pro-mlade 
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reklamy, a tak ji do svého komunikačního mixu opět řadí zejména velcí hráči  

na festivalovém poli. 

Mnohem dostupnější je reklama na internetu, která pořadatelům nabízí moţnost přesně 

zasáhnout cílovou skupinu. Sociálním sítím se věnuji níţe, nyní mám na mysli  

např. inzerci na hudebních serverech orientujících se na stejné či podobné ţánry jako daný 

festival. Spolupráce často probíhá na barterovém principu, např. výměnou za lístky  

do soutěţe, akreditaci pro redaktory či reklamní plochy v areálu. 

Online komunikace 

Výhodou v podobě zanedbatelných nákladů ve svých začátcích disponovaly sociální sítě. 

Ty jsou v komunikaci hudebních festivalů hojně vyuţívány, a to i v nemainstreamovém 

prostředí, v undergroundových komunitách. Přestoţe nejpouţívanější sociální síť Facebook 

dnes řídí algoritmy preferující šíření placeného obsahu, stále se jedná o snadný způsob 

zviditelnění, s moţností přesného zacílení a dobrým zásahem. Výhodou oproti tradičním 

médiím je rychlost, s jakou se sdělení dostane k cílovému publiku, navíc s moţností získat 

od něj okamţitou zpětnou vazbu. 

Sociální sítě dnes do značné míry přebírají roli webových stránek, festivaly však weby 

stále vyuţívají. Vlastní stránky jsou místo, mající především reprezentativní a informativní 

význam, často ale také fungují jako prodejní nástroj. Kromě prodeje vstupenek provozují 

festivaly mnohdy vlastní e-shop s festivalovým merchandise. Stránky shrnují veškeré 

informace o události, programu, dopravě, ubytování, sponzorech apod. Tradiční součástí 

webových stránek bývaly diskuzní fóra. Dnes však návštěvníci své dotazy a připomínky 

směřují převáţně na sociální sítě přímo k jednotlivým událostem. 

Podpora prodeje 

Dalším často vyuţívaným nástrojem hudebních festivalů bývá podpora prodeje, která  

se vztahuje především na vstupenky a merchandise, případně jejich kombinovaný prodej. 

Patří sem také různé mnoţstevní slevy, limitované edice, soutěţe o vstupenky, pozvolné 

navyšování ceny apod. 

Public relations 

Při omezených rozpočtech, které má k dispozici většina domácích hudebních festivalů, lze 

vyuţít také celou řadu nástrojů public relations. Ty bývají pro hudební festivaly klíčové – 

pozitivní obraz u veřejnosti a především u potenciálních sponzorů je pro jejich existenci 
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rozhodující. Organizátoři hudebních akcí vyuţívají nejvíce media relations neboli vztahy 

s novináři, které v ideálním případě přináší publicitu bez vynaloţení finančních prostředků. 

Pro komunikaci s médii se vyuţívají tiskové konference a zprávy – k událostem jako 

například oznámení nového ročníku, spuštění předprodeje či odhalení vystupujících. 

Festivaly médiím často nabízí zprostředkování rozhovoru s umělci, udělení novinářských 

akreditací apod. Samozřejmostí je dnes press kit neboli balíček informačních materiálů  

pro novináře
52

 umístěný na webových stránkách. 

Event marketing 

Hudební festivaly nezůstávají v průběhu roku nečinné a často pod svou hlavičkou 

organizují menší koncerty. V některých případech promyšleně, v některých tak nevědomky 

vyuţívají nástrojů event marketingu (zinscenování záţitků, které podpoří image firmy
53

). 

Obvykle se jedná o pořádání samostatných klubových koncertů těch umělců, kteří poté 

vystoupí na samotném festivalu. Důleţité je, aby si návštěvník dokázal záţitek z koncertu 

spojit s pořádající značkou. 

1.3.3. Aktuální trendy na české a slovenské festivalové scéně 

Pro potvrzení výše uvedeného a získání odbornějšího vhledu do aktuálních trendů 

v komunikaci hudebních festivalů jsem prostřednictvím emailu oslovila řadu českých  

a slovenských profesionálů z oboru. Anketa proběhla v dubnu 2019. O své zkušenosti  

se podělili marketingoví odborníci z festivalů Rock For People, Metronome Prague, 

Pohoda Festival, Let It Roll, Mighty Sounds, Aerodrome, Hip Hop Kemp, Grape 

Festival, Sharpe Festival, Keltská noc, Brod 1995, Summer Punk Party Volyně  

a Majáles Vimperk. 

Většina oslovených se shodla na tom, ţe významnou roli hraje online komunikace, 

především na sociálních sítích. „I s ohledem na omezený rozpočet akce patří  

k nejvýznamnějším nástrojům online marketing a sociální sítě, kde je nejlepší poměr 

cena/výkon a nejlepší moţnost cílení,“ vysvětluje Lucie Čunderlíková z agentury Smart 

Communication starající se o komunikaci festivalu Brod 1995. Jedná se o regionální 

festival spíše menšího charakteru, z toho důvodu cílí především na Český Brod a okolí. 

                                                        
52 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). 
ISBN 978-80-247-4670-8. S. 306. 
53 ŠINDLER, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2003. Manaţer. ISBN 
80-247-0646-6. S. 22. 
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Které konkrétní sítě a platformy festivaly pouţívají? „Z původně hlavní Facebookové 

komunikace z posledních let se s ubývajícím organickým dosahem a nutností platit čím dál 

tím více peněz velká část proma přesouvá na Instagram, který zatím není tak přesycený,“ 

říká Vítek Černík ze ţánrového festivalu Mighty Sounds pořádaného v Táboře.  

I proto se v poslední době vrací k direct marketingu, především formou direct mailů či 

vlastní festivalové mobilní aplikace umoţňující zasílání notifikací. Jako zásadní vnímá 

odlišení se od konkurence prostřednictvím rozpoznatelné vizuální stránky a jasné identity. 

Pro tyto účely vyuţívají především video formátů. „Facebook podporuje videa více neţ 

obrázky a reklama na YouTube je levná. Zároveň lze videem daleko lépe prezentovat 

atmosféru festivalu, která je pro některé události zásadní,“ dodává Černík. Současně se 

snaţí o společensky zodpovědný marketing – zavádí opatření šetřící přírodu, poskytují 

velký prostor neziskovým organizacím (Světlo pro svět, Sea Shepherd Conservation 

Society, UNICEF či Člověk v tísni), podporují lokální organizace (jídelna Fokus Tábor, 

chráněná praţírna Martin z nedalekých Drahonic, sociální podnik První Písecká 

Polívkárna). 

Zařazení sociálních sítí do komunikačního mixu kvituje rovněţ Anton Repka 

z trenčínského Pohoda Festivalu. Podobně efektivní vidí také pouţití videa – zdravice 

vystupujících umělců, aftermovie či videa ze stavby areálu. Potenciál spatřuje v kreativním 

oznamování účinkujících formou hádanek a soutěţí či natáčení a sdílení akustických 

vystoupení umělců (Pohoda accoustic session), festivalu podle něj přinesly 

několikanásobné zvýšení zásahu v online prostředí. Rostoucí zájem zaznamenal Repka 

také na streamovací sluţbě Spotify, prostřednictvím které festival sestavuje a nabízí 

návštěvníkům vlastní playlisty. 

Stejně tak Kateřina Dědková mající na starost komunikaci festivalů Aerodrome či Hip 

Hop Kemp favorizuje prostředí sociálních sítí, které podle ní poskytují ideální místo  

pro vybudování silné a stabilní „fanouškovské základny“. Facebook, Instagram a YouTube 

povaţuje za nejlepší komunikační kanály také díky moţnosti velmi dobrého zacílení  

na potenciální klientelu, rychlosti, s níţ dostanou potřebnou informaci k potenciálnímu 

zájemci, a následné interaktivitě. 

Rovněţ Grape Festival pořádaný v západoslovenských Piešťanech se soustředí především 

na online komunikaci, jeho PR manaţerka Denisa Chylová uvedla, ţe vyuţití outdoorové 

reklamy postupně minimalizují, v roce 2018 od OOH reklamy dokonce upustili úplně, 
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přesto se vstupenky na festival vyprodaly v rekordním čase. Podobnou taktiku volí 

v kampani rovněţ bratislavský Sharpe Festival. Kromě Facebooku a Instagramu informují 

o festivalových novinkách prostřednictvím newsletterů, jak uvedla za pořadatelský tým 

Zuzana Mráziková. 

Outdoorovou reklamu vyuţívají z oslovených buď lokální festivaly, např. Majáles 

Vimperk a Summer Punk Party Volyně zastoupené Šimonem Blaschkem či Keltská 

Noc, o jejíţ komunikaci se stará Alena Rydvalová (Barvy léta, Tři sestry), anebo velká 

festivalová jména. „Stále velmi účinným prostředkem pro komunikaci je OOH  

– od malých ploch v městské dopravě, citylighty na pěších zónách aţ po velké kreativní 

plochy,“ říká Lenka Štěpánková za Metronome Prague Festivalu a dodává, ţe stejně 

dobře fungují také tištěné materiály v místech setkávání většího mnoţství lidí se stejným 

zájmem – kavárny, kluby apod. Nejlepším komunikačním kanálem je však podle ní osobní 

doporučení. Vyuţití venkovní reklamy volí také festivaly Rock for People a Let It Roll. 

Dle slov Silvie Markové opírá Rock for People svou komunikaci také o rozhlasovou, 

televizní a printovou reklamu.  

Juraj Broš za Let It Roll označuje jako nejaktuálnější trend spolupráci s influencery. 

Influencer je člověk, který má okolo sebe komunitu lidí, jejíţ názor dokáţe ovlivnit.
54

  

A pořadatelé jsou si toho dobře vědomi. „V praxi to vyzerá asi tak, ţe si selektujeme 

influencerov, ktorí majú dostatočný počet followerov a sami majú vzťah k elektronickej 

muzike a oslovíme ich s ponukou. Ak sa dohodneme, ich práca spočíva v tom, ţe sa fotia  

v našom merchandise, so vstupenkami, na našich akciách, festivaloch a v postoch nás 

tagujú a pridávajú hashtagy s našimi akciami. Šíria to potom po sociálnych médiách, 

primárne instagrame a facebooku,“ vysvětluje Broš. 

Domácí festivaly se také více neţ kdy dříve snaţí nalákat návštěvníky především 

z okolních zemí. Na zahraniční publikum cílí například Pohoda Festival. „Povedomiu  

o Pohode za hranicami Slovenska pomohlo aj 13 nominácií a 3 víťazstvá v rámci European 

Festival Awards za posledné tri roky, čo nás v rámci najprestíţnejších európskych 

festivalových cien radí medzi velikánov ako Sziget, Roskilde či Glastonbury,“ říká Repka 

a dodává, ţe důleţitá je obzvláště publicita v médiích, v zahraničí o Pohoda Festivalu 

napsali např. v The Guardian, The Independent, Evening Standard, The Telegraph, Metro 

Gigwise nebo magazínu DIY.  
                                                        
54 PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
4152-6. S. 140. 
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Proto i festival Mighty Sounds věnuje značnou část rozpočtu na komunikaci směrem ven. 

Partnerským zahraničním předprodejním sítím posílají tiskové zprávy v angličtině,  

na zahraniční publikum cílí obsah na sociálních sítích a především vyuţívají tzv. street 

teamů neboli skupiny lidí, která v ulicích propaguje určitý produkt.
55

 Team Mighty Sounds 

vyráţí na předem vytipované ţánrově spřízněné koncerty a festivaly a na místě distribuuje 

propagační materiály aktuálního ročníku.  

 

  

                                                        
55 JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-
247-4354-7. S. 218. 
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2. Marketingová komunikace festivalu Žižkovská Noc 2018 

Následující kapitola představuje značku Ţiţkovská Noc a komunikační strategii, kterou 

pouţívala při propagaci ročníku 2018. Vycházím v ní z několika pramenů. Mezi primární 

zdroje patří rozhovory s organizátory festivalu Markem Dočekalem (hlavní dramaturg)  

a Michalem Vitáskem (marketing manaţer), sekundárně pak bylo čerpáno z archivu 

pořadatelů či veřejně dostupných zdrojů, webových stránek a sociálních sítí festivalu. 

2.1. Představení značky Žižkovská Noc 

Ţiţkovská Noc je multiţánrový indoorový festival, který se odehrává přibliţně  

ve 30 klubech, restauracích, kavárnách, divadlech či galeriích především v městské části 

Praha 3 – Ţiţkov. Původní a hlavní myšlenkou akce bylo propojení dramaturgie 

mnoţství koncertních prostor, které Ţiţkov nabízí, to celé za jednotné vstupné.  

Dalo by se říct, ţe Ţiţkovská Noc nabízí hned několik malých žánrových festivalů 

v jednom – jednotlivé koncertní prostory mají vlastní ţánrové zaměření a představují 

mladé nadějné kapely ve své hudební škatulce, jako jsou alternativní rock, ambient, dance, 

electro, folk, hardcore, hip hop, indie rock, metal, pop, punk, reggae, techno nebo world 

music. S jednodenní či celofestivalovou páskou můţe návštěvník obejít kluby dle svého 

výběru a sestavit si vlastní harmonogram. 

V tomto směru bývá Ţiţkovská Noc někdy přirovnávána k showcase festivalům,  

tzn. hudebním událostem, které fungují jako přehlídka těch nejzajímavějších novinek dané 

scény. Začínající kapely v programu doplňuje také řada známých a zavedených jmen. 

Vývoj festivalu 

Prvotní nápad na uspořádání festivalu se zrodil v roce 2010. Organizátoři Marek Dočekal  

a Kateřina Jará přišli s ideou propojení a spolupráce ţiţkovských klubů, namísto jejich 

soupeření. Festival si představovali jako místo, jeţ bude podporovat především mladé 

umělce různých ţánrů, a které bude přístupné všem bez rozdílu – uţ od počátku  

ale deklarovali, ţe s výjimkou rasisticky, xenofobně, homofobně a podobně smýšlejících 

lidí. 

Dobrou dostupnost festivalu měla, vedle lokace v širším centru hlavního města, zajišťovat 

také výše vstupného, které vzhledem k počtu vystupujících nazývají sami organizátoři jako 

minimální. Cena vstupenek od prvního ročníku, kdy činila 100 – 150 korun, narůstá,  
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do ročníku 2018 však nepřevýšila 500 korun.  

První ročník Ţiţkovské Noci se konal v roce 2011 a uţ tehdy jej navštívilo okolo  

1 200 lidí. Festival byl v té době jednodenní, program se zaměřoval převáţně na hudbu  

a účinkující interpreti vystupovali na pěti scénách. V dalších letech narůstal jak počet 

vystupujících, tak počet návštěvníků. V roce 2015 se akce poprvé rozšířila na dvoudenní  

a program se rozrostl o divadelní a literární část, které jsou dnes ustálenými sloţkami 

dramaturgie festivalu. Poprvé také do programu přibyl „neţiţkovský“ prostor, a to Cross 

Club v Holešovicích. Ve stejném roce Ţiţkovská Noc poprvé přesáhla hranici 10 tisíc 

návštěvníků. Narůstající rozměry festivalu se odráţí také v počtu lidí, kteří se na jeho 

přípravách a chodu podílí, v současnosti se jedná o více neţ sto lidí. Základní organizační 

strukturu tvoří tři hlavní dramaturgové, produkční, marketingový manaţer, správce 

sociálních sítí, fundraiser a grafik. Doplňují je především garanti a stage manaţeři 

jednotlivých scén – kaţdý klub je totiţ jinak ţánrově zaměřený a o jeho program  

a především chod se starají další osoby. 

Jak festival roste, mění se i jeho cílová skupina. Původní cílení především na studenty  

a mladé ve věku 15 – 35 let se s rozšiřující a pestřejší nabídkou vystupujících  

a doprovodného programu proměňuje a festival oslovuje i starší cílové skupiny. 

Osmý ročník festivalu, který je tématem této bakalářské práce, připadl na předposlední 

březnový víkend, 22. – 24. 3. 2018. Vystoupilo na něm okolo 500 interpretů  

na cca 60 místech. Namátkou to byla Vypsaná FiXa, Prago Union, Mydy Rabycad, Zrní, 

Lenka Dusilova, Manon Meurt, Hentai Corporation, Garage and Tony Ducháček, Kalle, 

HRTL, Kapitán Demo, Pacino nebo Cold Cold Nights. Novinkou oproti předešlým 

ročníkům byl tzv. Ţiţkovský den, který v sobotu odpoledne nabízel program ve dvou 

desítkách kaváren, galerií či obchodů po celém Ţiţkově. Jednalo se především o sérii 

výstav a přednášek a vstup na ně byl zdarma, tedy i pro ty, kteří si nekoupili vstupenku  

na festival. 

2.2. SWOT analýza 

Vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na úspěšnost festivalu Ţiţkovská Noc, představí 

SWOT analýza (viz tabulka 2). Jejím cílem je poznat, jaké jsou přednosti a nedostatky 
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současné strategie firmy a jaké změny nastávající v prostředí ji mohou ovlivňovat.
56

 

 

Silné stránky 

 Moţnost návštěvníků sestavit si vlastní 
harmonogram 

 Multiţánrový hlavní program 

 Doprovodný program 

 Lokace a dostupnost 

 Výše vstupného 

 Vybudovaná tradice 

 Publicita v médiích 

 

Slabé stránky 

 Omezená kapacita některých scén 

 Většina vystupujících v Praze 

pravidelně koncertuje 

 Nepravidelná komunikace, především 

na sociálních sítích 

 Absence plánu krizové komunikace 

Příležitosti 

 Být největším českým „showcase“ 

festivalem 

 Vytvoření mobilní aplikace pro lepší 

informování návštěvníků 

 Oslovení nových sponzorů 

 Zlepšení spolupráce s městem a obyvateli 

Hrozby 

 Přesycení návštěvníků koncertů 
mnoţstvím hudebních akcí 

 Závislost festivalu na dotacích  

a sponzorech 

 Nepředvídatelnost počasí 

 

Tabulka 2: SWOT analýza festivalu (zdroj: autorka, 2019) 

 

Mezi silné stránky festivalu patří především skutečnost, ţe si návštěvník můţe 

harmonogram sestavit sám. Lákadlem je také samotná dramaturgie, která je pestrá nejen, 

co se týče hudebních ţánrů, ale také literárního a divadelního programu. Další výhodou je 

samotná lokace v hlavním městě, jeţ disponuje výbornou dopravní dostupností, a nízká 

cena vstupného, kterou hudební fanoušek v jiných případech mnohdy zaplatí za koncert 

jediného umělce.  

Slabým stránkám dominuje především omezená kapacita některých scén. Kluby jsou 

často beznadějně zaplněné a návštěvníci se na svou oblíbenou kapelu nedostanou, coţ se 

dozvědí aţ na místě. Jako mínus se můţe jevit fakt, ţe většina vystupujících v Praze 

pravidelně koncertuje. Přestoţe je program uvedený jako silná stránka, návštěvníci mohou 

většinu kapel v hlavním městě vidět v průběhu roku několikrát. Za handicap lze rovněţ 

označit nepravidelnou komunikaci na sociálních sítích a absenci plánu krizové 

komunikace. 

Největší příležitostí je moţnost stát se přirozenou cestou největším domácím showcase 

festivalem, tedy respektovanou přehlídkou toho nejzajímavějšího, co současná klubová 

scéna nabízí. Jako příleţitosti dále můţeme chápat zlepšení spolupráce s městem  

a místními obyvateli, pokud se festivalu bude dařit dodrţovat hlukové limity apod. jako 

                                                        
56 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). 
ISBN 978-80-247-4670-8. S. 103. 
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v minulých letech. Kaţdý další ročník Ţiţkovské Noci je také šancí oslovit nové sponzory. 

V neposlední řadě se naskýtá moţnost zlepšit informovanost návštěvníků,  

a to např. vytvořením mobilní aplikace zprostředkovávající aktuální informace. 

Mezi hrozby, kterým musí festival čelit, spadá přesycení návštěvníků mnoţstvím 

hudebních akcí. Těch se v hlavním městě pořádá velké mnoţství, ţádná však není zaloţena 

na stejném principu jako Ţiţkovská Noc. Mezi další hrozby můţeme zařadit závislost  

na dotacích a sponzorech, zásadně ovlivňující podobu daného ročníku. Nepředvídatelnost 

počasí můţe u klubové akce působit jako neopodstatněná hrozba, návštěvníci Ţiţkovské 

Noci ale stráví značnou část času při přesunech z klubu do klubu, proto i je můţe špatné 

počasí od návštěvy akce odradit. 

2.3. Konkurence 

Hudebních festivalů působí v České republice velké mnoţství, zvláště konkurence 

v letních měsících je obrovská. Výhodou Ţiţkovské Noci je skutečnost, ţe se nejedná  

o letní festival – březnovým termínem konání se tak odlišuje od open air akcí pořádaných 

v létě, proto si navzájem nejsou přímou konkurencí.  

Jako přímou konkurenci chápeme akce podobného raţení pořádané ve shodný termín  

a ve stejném městě. K tomu většinou nedochází, jelikoţ pořadatelé oznamují datum konání 

následující Ţiţkovské Noci ihned po skončení daného ročníku.  

Konkurencí mohou být také další praţské koncerty umělců z programu Ţiţkovské Noci, 

které návštěvníka vyjdou levněji samostatně neţ jejich návštěva v rámci ţiţkovského 

festivalu. Jako nepřímou konkurenci můţeme označit hudební události pořádané  

ve stejném měsíci a ve stejném městě, kterých v březnu 2018 proběhl v Praze nespočet. 

2.4. Komunikační strategie 

Festival Ţiţkovská Noc se jako zavedená akce spíše neţ s nedostatkem návštěvníků potýká 

s opačným problémem – kluby jsou často přeplněné. Hlavním cílem komunikační strategie 

ročníku 2018 tak nebylo oslovení nových návštěvníků, ale budování a upevňování značky. 

Organizátoři v rozhovorech pro potřeby této bakalářské práce uvedli, ţe největší propagací 

hudební akce je podle nich zveřejnění samotného programu. To však samo o sobě nestačí. 

V rámci příprav ročníku 2018 proběhl také rebranding celé vizuální stránky festivalu. 
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Všechny jeho grafické komunikační výstupy byly spojeny pod jednotný vzhled, kterému 

dominují barvy ţlutá a černá, kresba Ţiţkovské televizní věţe a oficiální logo festivalu, 

portrét Jana Ţiţky z Trocnova. Jak je vidět na následujících obrázcích 1 a 2, od pouţívání 

loga začali pořadatelé ustupovat. Na oficiálním plakátu k ročníku 2018 je vyobrazena 

pouze Ţiţkovská věţ, podobizna husitského vojevůdce se však stále objevuje  

např. na samolepkách, viz obrázek 3. 
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Obrázek 1: Oficiální plakát festivalu Žižkovská Noc 2017 (zdroj: archiv organizátorů, 2017) 
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Obrázek 2: Oficiální plakát festivalu Žižkovská Noc 2018 (zdroj: archiv organizátorů, 2018) 
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Festival se neprezentoval pod ţádným jednotným sloganem, ale pokud pouţíval nějaký 

claim, figurovalo v něm spojení „minimální vstupné“ a zdůrazňování počtu vystupujících 

interpretů, které je silnou stránkou celé akce. V komunikaci na sociálních sítích bylo 

pouţíváno tykání – s ohledem na nízký průměrný věk návštěvníků. O tom uţ více 

pojednává následující kapitola. 

2.5. Komunikační mix 

Tato část práce představí konkrétní komunikační nástroje, které pořadatelé festivalu 

Ţiţkovská Noc pouţívali v kampani k ročníku 2018. Jedná se o mix online komunikace, 

reklamy, podpory prodeje a public relations. 

2.5.1. Online komunikace 

Jak bývá v moderní internetové době zvykem, organizátoři hudebních akcí se zaměřují 

především na online komunikaci, a jinak tomu není ani v případě festivalu Ţiţkovská Noc.  

Nejpouţívanějším komunikačním kanálem festivalu byla sociální síť Facebook,  

kde oficiální stránku festivalu sleduje okolo 14 tisíc uţivatelů.
57

 Podle pořadatelů se jedná 

o nejdůleţitější zdroj informací pro návštěvníky, a proto mu věnují příslušnou péči a často 

vyuţívají moţnosti sponzorovaných příspěvků. Z dalších komunikačních sítí má podle 

organizátorů v současnosti velký potenciál Instagram, naopak vyuţívání sítě Twitter se jim 

v minulých letech neosvědčilo. 

Facebook  

S propagací Ţiţkovské Noci 2018 začal tým festivalu ihned po skončení ročníku 2017. 

Facebookovou událost zaloţili a sdíleli den poté. Následovalo ohlédnutí za uplynutým 

ročníkem – sdílení fotografií z akce, reportáţí, které přinesla média, a dalších mediálních 

výstupů. 

V průběhu roku pak komunikace na Facebooku nebyla nijak intenzivní a systematická. 

Pořadatelé často sdíleli pozvánky na koncerty spřátelených pořadatelů, klubů, interpretů. 

Zároveň neopomněli připomínat, ţe se chystá další ročník Ţiţkovské Noci. V září  

se prostřednictvím Facebooku představily nové posily týmu, oznámilo se rozšíření 

festivalu na tři dny a fanoušci byli vyzváni, ať organizátorům posílají na email  

                                                        
57 Žižkovská Noc - oficiální Facebooková stránka [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/zizkovskanoc 



 

 

31 

svá doporučení na vystupující interprety. V listopadu pořadatelé oznámili přípravy vydání 

Ţiţkovského sborníku a vyzvali literární autory o zaslání svých textů. Zde poprvé pouţili 

jeden z nejpouţívanějších marketingových nástrojů – soutěţ. Autorovi vítězného textu 

nabídli finanční odměnu, dva lístky na festival, otištění v Ţiţkovském sborníku  

a zinscenování do formy scénického čtení s exkluzivní premiérou na festivalu. 

První lednovou neděli začali organizátoři oznamovat vystupující interprety. Facebookové 

příspěvky představující dramaturgii festivalu přibývaly aţ do 22. února, tj. měsíc před akcí 

samotnou, kdy došlo ke zveřejnění kompletního programu. Příspěvek zároveň vybízel  

ke komentování, a to opět formou soutěţe – náhodně vybraný komentář dostane vstupenku 

na festival zdarma. Ještě na začátku měsíce března pořadatelé na Facebookovém profilu 

vybízeli k zapojení fanoušků do propagace festivalu – nabízeli osobní předání či zaslání 

plakátů a samolepek s motivy Ţiţkovské Noci. Týden před začátkem festivalu proběhla  

na Facebookové stránce další soutěţ o lístek zdarma. 

 

Obrázek 3: Příspěvek na Facebooku (zdroj: www.facebook.com/zizkovskanoc, 2018) 
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Facebooková kampaň vygradovala zveřejněním oficiální video pozvánky ve formě 

videospotu. Poprvé v historii festivalu se pro jeho zveřejnění nepouţil server YouTube,  

ale přímo Facebook, coţ souvisí se sníţeným dosahem příspěvků obsahující videa z jiných 

zdrojů, neţ je Facebook sám. Spot dosáhl 33 tisíc zhlédnutí.
58

 Oficiální videospot poté 

následovalo ještě několik dalších video pozvánek, které na poţádání organizátorů natočili 

sami vystupující interpreti.  

Výrazným prvkem v rámci komunikace na sociální síti Facebook byly také tzv. události 

neboli eventy. Kromě oficiální události festivalu vznikaly rovněţ eventy pro jednotlivé 

scény, zakládané samotnými kluby či vystupujícími interprety, kteří povědomí o festivalu 

šířili dále mezi své fanoušky. 

Instagram 

Druhou a zároveň poslední sociální sítí, kterou Ţiţkovská Noc pouţívala pro komunikaci, 

byl Instagram
59

. Avizování ročníku 2018 začalo prvním příspěvkem v říjnu 2017.  

Od té doby zůstával Instagramový profil Ţiţkovské Noci neaktivní. Aţ do ledna 2018,  

kdy začaly pravidelně přibývat příspěvky oznamující nově zveřejněné vystupující 

interprety. Jiný typ informací se zde neobjevoval. Komunikace opět utichla ve druhém 

únorovém týdnu. 

Webové stránky 

Shrnujícím bodem online komunikace jsou oficiální webové stránky festivalu 

zizkovskanoc.net, které nabízejí základní informace o festivalu, nabízejí profily 

jednotlivých vystupujících a odkazují na výše uvedené sociální sítě. Součástí je rovněţ  

e-shop, kde si návštěvníci mohou zakoupit merchandise festivalu. 

2.5.2. Reklama 

Po online komunikaci na sociálních sítích patří k nejpouţívanějším nástrojům  

pro propagaci festivalu reklama. V roce 2018 vsadili organizátoři Ţiţkovské Noci  

na kombinaci venkovní, tiskové a rozhlasové reklamy. 

 

                                                        
58 Koucour Slepička zve na Ţiţkovskou Noc 2018. In: Facebook [online]. Zveřejněno 8. 4. 2018 [vid. 2018-06-14]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/zizkovskanoc/videos/1608851129191733/ 
59 Žižkovská Noc - oficiální Instagram profil [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 
https://www.instagram.com/zizkovskanoc/ 
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Venkovní reklama 

Z nástrojů venkovní reklamy pořadatelé vyuţili zvláště plakátovací plochy ve čtvrti Ţiţkov 

a okolí. Plakáty, letáky a samolepky festivalu mohli potenciální návštěvníci vídat  

i v nespočtu ţiţkovských podniků (kluby, restaurace, kavárny…), a to nejen těch,  

ve kterých se akce následně konala. Distribuce probíhala i ve školách či na studentských 

kolejích. Zajímavým prvkem komunikace byla také nabídka prezentovaná prostřednictvím 

sociálních sítí, kde pořadatelé nabízeli moţnost podílet se na propagaci festivalu. Fanoušci 

se mohli přihlásit o festivalové plakáty, letáky a samolepky, ty pak při osobním předání  

či prostřednictvím pošty obdrţeli a distribuovali v okolí svého bydliště. 

Tisková a rozhlasová reklama 

Součástí komunikační strategie byla také nevelká tisková a rozhlasová reklama. Tištěná 

média, která v této oblasti pořadatelé vyuţili, byla zároveň mediálními partnery festivalu, 

tzn. časopisy Full Moon a A2. V obou případech se jednalo o přetištění oficiálního plakátu 

v daných tiskovinách. Dalším mediálním partnerem byla rozhlasová stanice Radio Express, 

na níţ běţel spot propagující festival. Stanice také odvysílala rozhovory s vystupujícími 

interprety, např. kapelou Vypsaná FiXa. Spolupráce s mediálními partnery fungovala  

na barterovém principu. 

2.5.3. Podpora prodeje 

Pořadatelé do komunikačního mixu zařadili rovněţ několik nástrojů podpory prodeje. 

Nejčastěji pouţívali formu soutěţe o vstupenky na festival, vyhlašované prostřednictvím 

své Facebookové stránky, jak je jiţ popsáno v kapitole Online komunikace. Několik lístků 

do soutěţe věnovali rovněţ svým mediálním partnerům, kterými byly časopisy Full Moon 

a A2, server Proti šedi a Radio Express. Co obnášela spolupráce v rámci těchto mediálních 

partnerství, přibliţuje následující kapitola. Další metodou podpory prodeje, kterou 

pořadatelé vyuţili, byl motivační program. Týden před začátkem festivalu vyhlásili slevu 

50 % na veškerý merchandise z e-shopu Ţiţkovské Noci pro ty, kdo si zakoupí vstupenku 

ve formě textilních pásek z limitované edice. Speciální akci připravili organizátoři také  

ve spolupráci s předprodejní sítí Goout.net. Ta nabízela speciální balíček zahrnující kromě 

vstupenky na celý festival také tričko, pásku a další reklamní dárky.
60

 

                                                        
60 Ţiţkovská noc 2018. GoOut [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: https://goout.net/cs/festivaly/zizkovska-noc-
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2.5.4. Public relations 

Pokud je hlavním cílem komunikace podpora značky, nemělo by se zapomínat  

na nástroje public relations, kterými jednotlivé subjekty komunikují s veřejností, a ta si  

na ně utváří názor. Organizátoři Ţiţkovské Noci si toho jsou dobře vědomi, a tak public 

relations v jejich komunikačním mixu nechybělo – vyuţívali zejména prostředků media 

relations, community relations, CSR, ale také krizové komunikace. 

Media relations 

Vztahy s médii vycházejí v případě Ţiţkovské Noci především z mediálních partnerství, 

kterých má uzavřeno několik. Hlavními mediálními partnery ročníku 2018 byly časopisy 

Full Moon a A2, server Proti šedi a Radio Express. Vzájemná spolupráce probíhala  

na barterové bázi – namísto zakoupení placené inzerce tak festival dostával prostor 

v těchto médiích výměnou za vzájemnou propagaci. Časopis Full Moon se na akci 

prezentoval formou vlastní scény s vlastní dramaturgií, časopis A2 na festivalu distribuoval 

své tiskoviny, Radio Express vyvěsilo v jednom z klubů, Paláci Akropolis, svůj banner 

apod.  

Dalším vyuţitým nástrojem media relations bylo rozeslání tiskové zprávy informující  

o festivalu, a to široké škále nejen hudebních médií. Organizátorům se také ozývala i další, 

jimi samotnými neoslovená, média, se kterými se domluvili na vzájemné propagaci 

výměnou za udělení novinářské akreditace na festival, např. pro redakci Blesk.cz.  

Publicita se Ţiţkovské Noci 2018 dostala také ve vysílání veřejnoprávní České televize 

(formou upoutávky před festivalem i samostatnou reportáţí přímo z místa dění), stanicích 

Českého rozhlasu Radio Wave a Regina či denících Metro a Praţský deník. Reportáţe 

z festivalu vyšly v časopise Full Moon či na webových stránkách Ireport.cz, Echoes-

zine.cz, The-aardvark.cz nebo Musicserver.cz. 

Community relations 

K důleţitým bodům komunikační strategie Ţiţkovské Noci patřilo také community 

relations – sebeprezentace a komunikace s obyvateli v místě konání akce, tj. čtvrti Ţiţkov. 

Tento účel plnil tzv. Ţiţkovský Den, důleţitá část programu celého festivalu, zaměřená 

především na obyvatele Ţiţkova, kteří se festivalu neúčastní. I bez vstupenky mohli 

v sobotu odpoledne navštívit přednášky či výstavy ve dvou desítkách kaváren, galerií  

či obchodů po celém Ţiţkově. 
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Krizová komunikace 

V neposlední řadě se pořadatelé potýkali také s krizovou komunikací, dalším nástrojem 

PR, který má velký podíl na vnímání značky. Jak uţ bylo zmíněno výše, festival Ţiţkovská 

Noc se od svého vzniku prezentuje jako místo, které striktně odmítá jakoukoliv 

nesnášenlivost kvůli etnicitě, sexuální orientaci a dalším odlišnostem.  

Z tohoto důvodu byli organizátoři jiţ v minulosti nuceni se distancovat od několika 

vystupujících interpretů, a v případě ročníku 2018 došlo k vyřazení celé jedné scény  

z programu. Pořadatelé změnu ohlásili na začátku března, tedy pár týdnů před festivalem, 

na své Facebookové stránce. Jednalo se o hudební klub Nová Chmelnice a jako důvod 

pořadatelé uvedli: „Tolerance klubu vůči kapelám, které mají jednoznačné vazby  

na rasistické a xenofobní prostředí – jedná se o koncert kapel Sekhmet, Inferno a Silva 

Nigra pár dní po Ţiţkovské Noci.“
61

  

Příspěvek získal na sociální síti velký dosah, a to díky desítkám komentářů a sdílení.  

Na komentáře nejdříve organizátoři reagovali, velké mnoţství zvláště negativních reakcí 

ale zůstalo bez odezvy. Přitom na sociálních sítích platí, ţe odpovídání na příspěvky 

fanoušků je pro efektivní komunikaci samozřejmostí.
62

 Otázkou je, jak takové prohlášení 

zapůsobí na návštěvníky festivalu, a zabývá se jí proto výzkum v následující kapitole.  

 

Obrázek 4: Vyjádření ke klubu Nová Chmelnice (zdroj: www.facebook.com/zizkovskanoc, 2018) 

 

                                                        
61 ŢIŢKOVSKÁ NOC. [Ţiţkovská Noc 2018 na Nové Chmelnici neproběhne…] In: Facebook [online]. 9. března 2018 
17:35 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: https://www.facebook.com/zizkovskanoc/posts/1609895332420646 
62 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7. S. 300. 
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2.5.5. Event marketing 

V průběhu roku také proběhlo několik koncertů, které avizovaly blíţící se ročník 

Ţiţkovské Noci. Na spřátelených akcích pořádaných Markem Dočekalem se  

např. prodával merchandise festivalu. Pořadatelé neopomněli ani filantropický aspekt.  

5. prosince 2017 proběhl pod hlavičkou Ţiţkovské Noci další připomínkový koncert – 

mikulášský večírek, kde vystoupili písničkáři Mucha a Záviš. Součástí akce byla také 

sbírka teplého oblečení a spacích pytlů pro iniciativu Food Not Bombs, která je následně 

rozdala lidem bez domova. 
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3. Dotazníkové šetření 

Pro výzkumné účely bylo v této bakalářské práci pouţito kvantitativní metody 

dotazníkového šetření, která staví na strukturovaném sběru dat. Ještě před tvorbou 

dotazníku byly stanoveny výzkumné cíle a hypotézy. 

Cílem výzkumu bylo zjistit: 

 jak návštěvníci vnímají festival Ţiţkovská Noc a jeho komunikaci, 

 jak respondenty ovlivňuje, jestliţe se hudební festival vymezuje vůči rasismu, 

xenofobii a sexismu. 

Hypotézy byly formulovány následovně: 

 Ţiţkovská Noc je vnímána jako zavedená značka s rozpoznatelnou vizuální 

identitou. 

 Vymezení se vůči rasismu, xenofobii a sexismu negativně neovlivní návštěvnost 

Ţiţkovské Noci. 

3.1. Realizace 

Výzkum proběhl ihned po skončení Ţiţkovské Noci 2018, tzn. v období dubna a května 

2018, a zúčastnilo se jej 226 respondentů. 

Dotazník, vytvořený prostřednictvím nástroje Formuláře Google, se skládal ze 16 otázek,  

a to jak uzavřených, v nichţ měli dotazovaní na výběr jen z daných odpovědí, tak  

polo-otevřených či otevřených, které nabízely moţnost uvést odpověď vlastní.  

Při sdílení dotazníku v internetovém prostředí došlo k náhodnému výběru respondentů, 

ovšem jiţ první otázka selektovala ty, kteří o festivalu nikdy neslyšeli (osm respondentů),  

a zajistila tak validitu získaných informací. Odkaz na dotazník zveřejnili mj. organizátoři 

festivalu na oficiální Facebookové stránce Ţiţkovské Noci, neboť i pro ně představoval 

tento výzkum zpětnou vazbu, coţ bylo respondentům v úvodu předesláno.  

Pro lepší přehled je dotazník v celém znění uveřejněn v příloze práce. 
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3.2. Výzkumný vzorek 

Dotazník uzavíraly čtyři identifikační otázky, které měly za úkol zjistit základní 

sociodemografické informace o respondentech. První z nich je rozdělila podle pohlaví, 

druhá podle věku, třetí dle bydliště. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 140 muţů a 78 ţen, nejčastěji ve věku 19 – 30 let, 

bydlištěm především v Praze a okolí. 

 Kategorie Počet Procenta 

Pohlaví 
Ţena 78 35,7 % 

Muţ 140 64,2 % 

Věk 16 – 18 13 5,9 % 

 19 – 24 73 33,4 % 

 25 – 30 69 31,6 % 

 31 – 40 45 20,6 % 

Bydliště Praha 159 72,9 % 

 Středočeský kraj 37 16,9 % 

 Ústecký kraj 8 3,6 % 

 Jihočeský kraj 8 3,6 % 

 Jihomoravský kraj 6 2,7 % 

 Pardubický kraj 5 2,2 % 

 Ostatní kraje 11 5 % 

 Slovensko 2 0,9 % 

 Mimo ČR a SK 1 0,4 % 

Tabulka 3: Výzkumný vzorek (zdroj: autorka, 2018) 
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3.3. Vyhodnocení 

V následující části dojde k představení a vyhodnocení jednotlivých dotazů. Ve výzkumu 

bylo pouţito několik otázek, které slouţily především jako zpětná vazba pořadatelům  

a pro účely této bakalářské práce nepřinášely ţádné přínosné zjištění, z toho důvodu jim 

v této kapitole není věnována pozornost (otázky č. 2, 11 a 12). 

Otázka č. 1: Znáte festival Žižkovská Noc (ŽN)? 

Úvodní otázka dotazníku měla za cíl zjistit, zda respondenti o Ţiţkovské Noci někdy 

slyšeli, a vytřídit ty, kteří se o ní dozvídají tímto způsobem poprvé. Z celkových  

226 odpovědí bylo pouze osm záporných, čímţ došlo k vyřazení neţádoucích respondentů.  

 

Graf 1: Znalost festivalu Žižkovská Noc (zdroj: autorka, 2018) 

 

Otázka č. 3: Jak jste se o festivalu dozvěděli? 

Další otázka se zaměřovala na komunikační kanály, kterými se dotazovaní vůbec poprvé 

dozvěděli o existenci Ţiţkovské Noci. Respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí.  

Výsledek potvrdil, ţe nejsilnějším komunikačním kanálem festivalu jsou sociální sítě. 

Velkou měrou přispěl k šíření povědomí o Ţiţkovské Noci jev nazývaný word of mouth 

neboli osobní doporučení, zmínila ho více neţ polovina dotázaných. Zaznamenali také 

publicitu v tištěných a online médiích, z internetového prostředí uvedli respondenti rovněţ 

webové stránky festivalu. Pouze jedenáct dotázaných zmínilo, ţe se o festivalu poprvé 

dozvědělo z plakátů. Zmínka o propagaci samotnými vystupujícími interprety  

se v odpovědích objevila sedmkrát a pouze jeden respondent označil za zdroj informací 
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jiný koncert pořádaný organizátory festivalu Ţiţkovská Noc. 

 

Graf 2: Zdroje informací o Žižkovské Noci (zdroj: autorka, 2018) 

 

Otázka č. 4: Kde konkrétně jste před letošním ročníkem zaregistrovali informace  

o ŽN? 

Čtvrtá otázka měla za cíl zjistit konkrétní komunikační kanály, prostřednictvím kterých 

respondenti zaznamenali informace o ročníku 2018. Opět měli moţnost zvolit více 

odpovědí.  

Jako nejčastější zdroj znovu uvedli sociální sítě, Facebook se 190 a Instagram se 44 hlasy. 

89 z dotázaných před festivalem zaznamenalo plakáty. Jako další zdroje pak zmínili 

časopisy Full Moon a A2 (bez upřesnění, jestli jejich online či tištěné verze), webové 

stránky Proti šedi či Kids and Heroes a rozhlasové stanice Radio 1 a Expres FM.  

Tři respondenti uvedli, ţe před ročníkem 2018 ţádné informace nepostřehli. 
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Graf 3: Komunikační kanály Žižkovské Noci (zdroj: autorka, 2018) 

 

Otázka č. 5: Víte o nějakém komunikačním kanálu, který ŽN nepoužívá a měla by? 

Pátý dotaz byl proveden formou otevřené otázky a nabízel respondentům moţnost 

navrhnout komunikační kanál, který by Ţiţkovská Noc mohla vyuţívat.  

Mezi doporučeními zazněly následující odpovědi: Instagram, Last.fm, YouTube, Twitter, 

VKontakte, GoOut.cz, Seznam.cz, Nyx.cz, letáčky, legální plakátovací plochy a alegorické 

vozy. 

V doporučeních se objevuje hned několik komunikačních kanálů, které festival Ţiţkovská 

Noc pouţívá (Instagram, YouTube, Twitter), z čehoţ vyplývá, ţe respondenti jejich vyuţití 

nezaznamenali. Faktem je, ţe organizátoři v kampani těmto sítím nevěnovali velkou 

pozornost, neměli pro ně navrţenou strategii a informovali jejich prostřednictvím 

nárazově. 

Otázka č. 6: Líbí se vám design ŽN? 

Další otázka směřovala přímo na vizuální styl, kterým se Ţiţkovská Noc prezentuje.  

Pro tyto účely bylo pouţito uzavřené otázky, odpovědi respondenti zaznamenávali  

na stupnici od jedné do pěti (hodnocení jako ve škole).  

Podle výsledků jsou dotázaní s podobou spokojeni, většina hodnotila známkou dva, tedy 

chvalitebně. 
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Graf 4: Design Žižkovské Noci (zdroj: autorka, 2018) 

 

Otázka č. 7: Jaká je nejpoužívanější barva vizuálů ŽN? 

Sedmá otázka měla odhalit, zda si respondenti vybaví, jaké barvy se objevují na grafických 

materiálech festivalu. Odpovědi nenabízely moţnosti, respondenti měli svou odpověď 

zapsat spontánně.  

Vyhodnocení přineslo zjištění, ţe vizuální identita festivalu je výrazným  

a zapamatovatelným prvkem jeho komunikace. Kombinaci ţluté a černé, či alespoň jednu 

z barev, uvedlo 148 dotázaných. 

 

Graf 5: Barvy vizuálů Žižkovské Noci (zdroj: autorka, 2018) 
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Otázka č. 8: Zaznamenali jste vyškrtnutí klubu Nová Chmelnice z programu ŽN? 

Jednou z diskutovaných událostí před Ţiţkovskou Nocí 2018 bylo vyškrtnutí klubu Nová 

Chmelnice z programu. Osmá otázka proto měla za cíl zjistit, nakolik respondenti  

tuto skutečnost zaregistrovali.  

Po vyhodnocení se ukázalo, ţe ke 127 dotázaných se tato informace vůbec nedostala. 

Většina respondentů tak prohlášení, ve kterém se pořadatelé vymezili proti rasismu a které  

na sociálních sítích vzbudilo bouřlivé reakce, nepostřehla.  

 

 

Graf 6: Vyškrtnutí klubu Nová Chmelnice z programu Žižkovské Noci (zdroj: autorka, 2018) 

 

Otázka č. 9: Jak vnímáte, když se festival vymezuje vůči rasismu, xenofobii  

nebo sexismu? 

Zjistit, jak návštěvníci festivalů reagují na angaţovanost organizátorů proti rasismu, 

xenofobii a sexismu, bylo jedním z cílů dotazníkového šetření. Z toho důvodu byla  

do dotazníku zařazena i tato výzkumná otázka. Jak je vidět na následujícím grafu, většina 

respondentů hodnotí takové vymezení pořadatelů pozitivně. Pouze 11 dotazovaných 

uvedlo, ţe se kvůli takovým prohlášením festivalu nezúčastní. 
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Graf 7: Vnímání angažovanosti festivalu (zdroj: autorka, 2018) 

 

Otázka č. 10: Víte, že zároveň s ŽN probíhá i doprovodný program, tzv. Žižkovský 

den? 

Desátá otázka se zaměřila na doprovodný program, o jehoţ existenci podle výsledků 

dotazníkového šetření nevědělo 130 z celkových 218 respondentů. I kdyţ z předchozích 

odpovědí vyplynulo, ţe dotazovaní Ţiţkovskou Noc znají (vybavili si vizuály apod.),  

tato otázka však ilustruje, ţe některé části festivalu nejsou dostatečně komunikovány. 
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3.4. Ověření hypotéz 

Na začátku výzkumu byly stanoveny dvě hypotézy a v této části dojde k jejich ověření. 

Hypotéza 1:  

Ţiţkovská Noc je vnímána jako zavedená značka s rozpoznatelnou vizuální identitou. 

Ověření hypotézy 1:  

První hypotéza se týkala povědomí o značce a předpokládala, ţe respondenti budou 

festival Ţiţkovská Noc znát. O festivalu nikdy neslyšelo pouze osm dotázaných. Znalost 

značky poté ověřila především otázka na barvu vizuálů, které si většina účastníků výzkumu 

spontánně vybavila. Hypotéza č 1. byla potvrzena. 

Hypotéza 2:  

Vymezení se vůči rasismu, xenofobii a sexismu negativně neovlivní návštěvnost 

Ţiţkovské Noci. 

Ověření hypotézy 2:  

Druhá hypotéza směřovala přímo na otázku angaţovanosti pořadatelů a její vliv  

na návštěvnost festivalu. Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe pouze minimum dotázaných 

vnímá takovou aktivitu natolik negativně, aby se kvůli tomu akce nezúčastnili. Pořadatelé 

si nepřáli zveřejnění přesných čísel, ale uvedli, ţe návštěvnost ročníku 2018 nebyla niţší 

neţ v předchozím roce. Hypotéza č. 2 byla potvrzena. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce na základě získaných teoretických poznatků o marketingu  

a art marketingu zmapovala, jaké komunikační nástroje vyuţívají hudební festivaly, 

podrobným popisem představila Ţiţkovskou Noc a pomocí výzkumu zjistila, jak její 

komunikaci k ročníku 2018 vnímalo cílové publikum. Došlo tak k naplnění předem 

stanovených cílů. 

Komunikační kampaň festivalu Ţiţkovská Noc 2018 mohla na první pohled působit jako 

promyšlená strategie, jak ale odhalila druhá část této práce, opak je pravdou, byla značně 

chaotická. Komunikace neprobíhala na pravidelné bázi a často docházelo k jejím úplným 

výpadkům. Přestoţe z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe nejsilnějším komunikačním 

nástrojem byla sociální síť Facebook, její správa trpěla několika nedostatky. Kromě 

nepravidelnosti především slabou odezvou – pořadatelé často nechávali komentáře  

a dotazy bez odpovědi. Pokud se podíváme na Facebookové stránky velkých domácích 

festivalů, jejich správci s fanoušky vţdy diskutují. Obzvláště v případě, kdy pořadatelé 

zamýšlejí zveřejnit angaţované prohlášení, musí počítat s tím, ţe vzbudí bouřlivé reakce  

a bude potřeba na ně reagovat. Pro tyto účely je vhodné si vytvořit plán krizové 

komunikace. 

Jak se v kapitole o aktuálních trendech shodli profesionálové z oboru, propagaci hudebních 

festivalů dominuje online komunikace. Nabízí se tak větší vyuţití nejen mezi mladší 

generací stále populárnějšího Instagramu. Ten se poslední dobou stává z původního 

úloţiště fotografií místem pro sdílení videí, a to zásluhou oblíbených Insta Stories, které 

poskytují prostor pro video reklamu. Hudební fanoušci se shromaţďují také  

na streamovacích sluţbách, kde jim mohou pořadatelé snadno přiblíţit svou dramaturgii 

prostřednictvím vlastních playlistů. Oţivením komunikace můţe být zapojení nástrojů 

Google Ads, nabízejících reklamu v internetovém vyhledávači Google, v emailové sluţbě 

Gmail či video portálu YouTube. Přínosem by mohla být rovněţ spolupráce s hudebními 

servery, kterých je na českém internetu celá řada, navíc reklamní prostor často poskytují  

na barterovém principu výměnou za akreditace pro redaktory či moţnost sebeprezentace 

v místě konání. Online prostor nabízí rovněţ zasílání notifikací prostřednictvím vlastní 

festivalové mobilní aplikace či vyuţití direct mailů, ke kterým se festivaly v poslední době 

vrací. Mimo internetové prostředí mohou pořadatelé svou komunikaci oţivit zapojením 
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influencerů či street týmů, které, jak se při psaní této práce ukázalo, dokáţe Ţiţkovská Noc 

v řadách svých návštěvníků snadno zmobilizovat. 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily stanovené hypotézy a ukázaly, ţe znalost značky 

Ţiţkovská Noc je v cílové skupině i přes roztříštěnost její komunikace vysoká  

a ţe angaţovanost festivalu v boji proti rasismu je vnímána pozitivně. Tato zjištění 

povaţuji, spolu s kapitolou věnovanou aktuálním trendům, za nejpřínosnější momenty 

práce. Otázka značek aktivně demonstrujících svůj odmítavý postoj vůči rasismu by mohla 

být atraktivním tématem do budoucna. Přinejmenším však bude zajímavé sledovat,  

jak budou pořadatelé festivalu Ţiţkovská Noc komunikovat toto téma v dalších ročnících.  

Od svého startu v roce 2011 dospěl festival Ţiţkovská Noc do takové podoby, ţe má 

potenciál stát se respektovanou přehlídkou toho nejzajímavějšího, co současná klubová 

scéna nabízí. Je pouze na pořadatelích, jak s touto šancí naloţí. Jisté je, ţe by neměli usínat 

na vavřínech a stejnou měrou, jako roste návštěvnost, by se měli zamýšlet nad strategičtější 

komunikací a nespoléhat pouze na věrné návštěvníky. Fanouškovská základna festivalů  

se totiţ v čase mění – studenti dokončí školy, najdou si práci, zaloţí rodiny apod. 

V ideálním případě je poté opět nahradí nastupující generace, ta uţ ale bude pouţívat jiné 

komunikační kanály, a s touto skutečností by měli pořadatelé do budoucna počítat. 
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Summary 

Based on the theory of marketing and art marketing, this bachelor’s thesis surveyed  

the communication tools used by music festivals. Apart from that, the thesis provided  

a detailed description of Ţiţkovská Noc, including research into ways the festival 

communication was perceived by the target audience before the 2018 season. Thus,  

the goals that had been set at the beginning were achieved.  

The results of the survey research confirmed the hypotheses. It has been shown that, within 

the target group, the awareness of Ţiţkovská Noc brand is high, despite its fragmented 

communication. The findings also show that the festival’s commitment to fight against 

racism is seen positively. The author considers those findings the most beneficial 

contributions of the thesis, along with the chapter on current trends. Brands actively saying 

no to racism could be interesting for further research. Anyway, it will be interesting  

to monitor ways the organisers communicate this issue in the years to come.  

Undoubtedly, the organising team should not rest on their laurels. With the rise in turnout, 

the team should consider more strategic communication, without relying solely on loyal 

festival-goers. In fact, festival fan base changes with time, students graduate, find jobs, 

start families, etc. and that is what the organisers should take into account in future.  

 



 

 

49 

Použitá literatura 

Knižní publikace: 

 

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: 

VeRBuM, 2012. ISBN 9788087500170. 

 

FORET, Miroslav. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2., aktualiz. vyd. 

Brno: BizBooks, 2012. ISBN 9788026500384. 

 

FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Praha: Management 

Press, 2005. ISBN 8072611291. 

 

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert (Grada). 

ISBN 9788024750224. 

 

HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v 

marketingu. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 9788024515205. 

 

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.  

 

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 

978-80-251-4311-7.  

 

JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění: [art marketing v praxi]. Praha: 

Grada, 2008. Manaţer. ISBN 978-80-247-2724-0. 

 

JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: 

Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4354-7. 

 

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: 

Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5. 

 

KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. 

Expert (Grada). ISBN 80-247-1104-4. 

 

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1359-5. 

 

KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-

80-247-1545-2. 

 

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní 

metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: 

Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 802470966x. 

 

MCKAY, George. The pop festival: history, music, media, culture. New York: 

Bloomsbury Academic, 2015. ISBN 1623569591. 



 

 

50 

O'SULLIVAN, Terry, Catherine O'SULLIVAN, Elizabeth HILL a Brian 

WHITEHEAD. Creative arts marketing. 3rd edition. New York: Routledge, 2017. 

 

PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: Computer Press, 

2014. ISBN 978-80-251-4152-6. 

 

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 

2014. Ţurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 

 

ŠINDLER, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: 

Grada, 2003. Manaţer. ISBN 80-247-0646-6. 

 

TAJTÁKOVÁ, M. a kol. Marketing kultúry: ako osloviť a udržať si publikum. Bratislava: 

Eurokódex, 2010. ISBN 978-80-89447-29-9. 

 

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Manaţer. 

ISBN 978-80-247-2049-4. 

 

Internetové zdroje: 

 

About Public Relations. PRSA - Public Relations Society of America [online]. [cit. 2019-

03-19]. Dostupné z: https://www.prsa.org/all-about-pr/ 

 

Český YouTube je podle výzkumu televizí číslo jedna pro mladé. Marketing & 

Media [online]. Economia [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: https://mam.cz/media-

internet/c1-62852590-cesky-YouTube-je-podle-vyzkumu-televizi-cislo-jedna-pro-mlade 

 

Definition of Marketing. American Marketing Association [online]. 2013 [cit. 2019-02-

10]. Dostupné z: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

 

ENCYKLOPEDIE BRITANNICA, Music festival. [online]. [cit. 2019-03-16]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399021/music-festival. 

 

Glastonbury festival 2015 tickets sell out in record time. The Guardian [online]. Guardian 

Media Group, 2014 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/music/2014/oct/05/glastonbury-festival-2015-tickets-sell-out 

 

Hudební festivaly: Byznys s otazníkem. BusinessInfo.cz [online]. [cit. 2019-03-29]. 

Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hudebni-festivaly-byznys-s-otaznikem-

111746.html 

 

Koucour Slepička zve na Ţiţkovskou Noc 2018. In: Facebook [online]. Zveřejněno 8. 4. 

2018 [vid. 2018-06-14]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/zizkovskanoc/videos/1608851129191733/ 

 

Ţiţkovská Noc - oficiální Facebooková stránka [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/zizkovskanoc 

 

 



 

 

51 

Ţiţkovská Noc - oficiální Instagram profil [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/zizkovskanoc/ 

 

Ţiţkovská noc 2018. GoOut [online]. [cit. 2018-06-30]. Dostupné z: 

https://goout.net/cs/festivaly/zizkovska-noc-2018/fqhpc/#%22T%22:%222018-03-

22T12:00:01%22 

 

ŢIŢKOVSKÁ NOC. [Ţiţkovská Noc 2018 na Nové Chmelnici neproběhne…] In: 

Facebook [online]. 9. března 2018 17:35 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/zizkovskanoc/posts/1609895332420646 

 



 

 

52 

Teze bakalářské práce  



 

 

53 



 

 

54 

 

  



 

 

55 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Oficiální plakát festivalu Ţiţkovská Noc 2017 ............................................... 28 
Obrázek 2: Oficiální plakát festivalu Ţiţkovská Noc 2018 ............................................... 29 
Obrázek 3: Příspěvek na Facebooku ................................................................................. 31 
Obrázek 4: Vyjádření ke klubu Nová Chmelnice .............................................................. 35 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Sloţky marketingového mixu: 4P a 4C .............................................................5 
Tabulka 2: SWOT analýza festivalu ................................................................................. 25 
Tabulka 3: Výzkumný vzorek .......................................................................................... 38 
 

Seznam grafů 

Graf 1: Znalost festivalu Ţiţkovská Noc .......................................................................... 39 
Graf 2: Zdroje informací o Ţiţkovské Noci  ..................................................................... 40 
Graf 3: Komunikační kanály Ţiţkovské Noci  .................................................................. 41 
Graf 4: Design Ţiţkovské Noci  ....................................................................................... 42 
Graf 5: Barvy vizuálů Ţiţkovské Noci  ............................................................................ 42 
Graf 6: Vyškrtnutí klubu Nová Chmelnice z programu Ţiţkovské Noci  .......................... 43 
Graf 7: Vnímání angaţovanosti festivalu  ......................................................................... 44 
 

Seznam příloh 

Příloha 1: Dotazník Komunikace festivalu Ţiţkovská Noc 2018 (text) 

  



 

 

56 

Přílohy 

Příloha 1: Dotazník Komunikace festivalu Ţiţkovská Noc 2018 (text) 

1) Znáte festival Ţiţkovská Noc? (ŢN) 

 Ano 

 Ne 

2)  Kolikrát jste se ŢN zúčastnili? 

 1x 

 2x 

 3x 

 4x 

 5x 

 6x 

 7x 

 8x 

 Nikdy jsem se nezúčastnil/a 

3) Jak jste se o festivalu dozvěděli? 

 sociální sítě 

 webové stránky 

 tištěná média 

 online média 

 televize 

 rozhlas 

 od kamarádů 

 jiné (moţnost vepsat vlastní odpověď) 

4) Kde konkrétně jste před letošním ročníkem zaregistrovali informace o ŢN? 

 Facebook ŢN 

 Instagram ŢN 

 Plakáty 

 A2 

 Full Moon 

 Proti šedi 

 jiné (moţnost vepsat vlastní odpověď) 
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5) Víte o nějakém komunikačním kanálu, který ŢN nepouţívá a měla by? 

 (moţnost vepsat vlastní odpověď) 

6) Líbí se vám design ŢN? (hodnocení jako ve škole - 1 nejlepší, 5 nejhorší) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

7) Jaká je nejpouţívanější barva vizuálů ŢN? 

 (moţnost vepsat vlastní odpověď) 

8) Zaznamenali jste vyškrtnutí klubu Nová Chmelnice z programu ŢN? 

 Ano 

 Ne 

9) Jak vnímáte, kdyţ se festival vymezuje vůči rasismu, xenofobii nebo sexismu? 

 Pozitivně 

 Spíše pozitivně 

 Neutrálně 

 Spíše negativně (festivalu se přesto zúčastním) 

 Negativně (festivalu se kvůli tomu nezúčastním) 

10)  Víte, ţe zároveň s ŢN probíhá i doprovodný program, tzv. Ţiţkovský den? 

 Ano 

 Ne 

11)  Kolik koncertů stihnete na ŢN vidět za jeden den? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 a více 

12)  Chcete něco sdělit pořadatelům ŢN? 

 (moţnost vepsat vlastní odpověď) 

13) Jste? 

 Ţena 
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 Muţ 

14)  Kolik je vám let? 

 (moţnost vepsat vlastní odpověď) 

15)  Kde ţijete? 

 (moţnost vepsat vlastní odpověď) 

16)  Jakou hudbu posloucháte? 

 blues 

 country 

 elektronika 

 folk 

 funk 

 hip hop 

 jazz 

 metal 

 pop 

 reggae 

 rock 

 rock & roll 

 punk 

 R&B 

 soul 

 váţnou hudbu 

 world music 

 

 

 

 


