
Abstrakt 

Práce se zabývá marketingem hudebních festivalů. Za cíl si klade zjistit, jaké komunikační 

nástroje využívají organizátoři festivalu Žižkovská Noc a jak na ně nahlíží jeho cílové 

publikum. Pro tyto účely používá nástrojů literární rešerše, deskripce, situační analýzy, 

nestrukturovaných rozhovorů a dotazníkového šetření. První kapitola přináší teoretický základ 

z oblasti marketingu a především jeho odnože art marketingu. Popsána jsou také specifika 

marketingové komunikace hudebních festivalů a aktuální trendy, jak je vnímají 

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

Festival, Mighty Sounds ad.). Druhá část práce se věnuje samotnému festivalu Žižkovská 

Noc, popisuje jeho vznik, vývoj, misi a zejména marketingovou komunikaci. Ta mohla 

působit jako promyšlená strategie, opak je pravdou. Komunikace neprobíhala na pravidelné 

bázi a často docházelo k jejím úplným výpadkům. Přestože z výsledků výzkumu vyplynulo, 

že nejsilnějším komunikačním nástrojem byla sociální síť Facebook, její správa trpěla 

několika nedostatky. Kromě nepravidelnosti především slabou odezvou - pořadatelé často 

nechávali komentáře a dotazy fanoušků bez odpovědi. Pokud se podíváme na Facebookové 

stránky velkých domácích festivalů, jejich správci s fanoušky vždy diskutují. Obzvlášť v 

případě, kdy pořadatelé zamýšlejí zveřejnit angažované prohlášení (v tomto případě vymezení 

se vůči rasismu), musí počítat s tím, že vzbudí bouřlivé reakce a bude potřeba na ně reagovat. 

Pro tyto účely je vhodné vytvořit si plán krizové komunikace. Závěr poté prezentuje zjištění, 

která přinesl výzkum. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily stanovené hypotézy a 

ukázaly, že znalost značky Žižkovská Noc je v cílové skupině i přes roztříštěnost její 

komunikace vysoká a že angažovanost festivalu v boji proti rasismu je vnímána pozitivně. 

Tato zjištění považuji, spolu s kapitolou věnovanou aktuálním trendům, za nejpřínosnější 

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

mohlo být atraktivním tématem do budoucna. Přinejmenším bude zajímavé sledovat, jak 

budou pořadatelé festivalu Žižkovská Noc komunikovat toto téma v dalších ročnících. Jisté je, 

že by organizátorský tým neměl usínat na vavřínech a stejnou měrou, jako roste návštěvnost, 

by se měl zamýšlet nad strategičtější komunikací festivalu a nespoléhat pouze na věrné 

návštěvníky. Fanouškovská základna festivalů se totiž v čase mění – studenti dokončí školy, 

najdou si práci, založí rodiny apod. V ideálním případě je poté opět nahradí nastupující 

generace, ta už ale bude používat jiné komunikační kanály, a s tím by měli pořadatelé do 

budoucna počítat. 


