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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou propagace Mezinárodního filmového festivalu 

Karlovy Vary, a to konkrétně v letech 2006, 2010 a 2016 a vzájemným porovnáním 

daných ročníků, v úvodu práce autorka uvádí důvody výběru právě těchto ročníků. 

V první části práce se autorka zaměřuje na vymezení základních pojmů, které jsou pro 

práci klíčové, a to především pojmy z oblasti art a filmového marketingu, dále se soustředí 

na důležité nástroje těchto odvětví – tedy filmový plakát a trailer, které jsou zásadní pro 

praktickou část této práce. 

Další část práce se věnuje samotnému karlovarskému festivalu, autorka zde popisuje vznik, 

stručnou historii festivalu a hlavní události, které festival dodnes ovlivňují. Dále je v práci 

také rozebrán marketingový mix v teoretickém pojetí, autorka posléze zasazuje tyto pojmy 

do kontextu festivalu. 

Stěžejní část práce se zabývá analýzou komunikace festivalu v jednotlivých letech. 

Autorka se v této části nejprve věnuje komunikaci festivalu obecně, posléze podrobněji 

rozebírá jednotlivé festivalové znělky a plakáty, v této kapitole také autorka zkoumá 

komunikační aktivity na internetu a na sociálních sítích v daných letech. Poslední 

kapitolou práce je porovnání jednotlivých ročníků a jejich komunikace, autorka zde také 

uvádí vlastní celkové zhodnocení festivalu a jeho komunikace s návštěvníky.  

Annotation 

This bachelor thesis pursues the analysis of the promotion of the Karlovy Vary 

International Film Festival in the years 2006, 2010 and 2016 and by mutual comparison of 

marketing communication in the given years. 

In the first part of the thesis, the author focuses on defining the basic terms that are crucial 

for the work, especially the concepts of art and film marketing. The author also focuses on 

the important tools of these marketing sphere - the film poster and trailer which are 

essential for the practical part of this thesis.   

The next part of the thesis deals with film festival in Karlovy Vary itself, the author 

describes the beginning and brief history of the festival and the main events that influence 

the festival to these days. Furthermore, the thesis also discusses the marketing mix in the 

theoretical concept, then author transfers these concepts into the context of the festival.  



 

 

The main part of the thesis deals with the analysis of festival communication in individual 

years. In this part, the author first deals with the festival's communication in general, then 

discusses individual festival trailers and posters in detail. Communication activities on the 

Internet and on social media in the years are also discussed in this part of the thesis.  

The last chapter is a comparison of individual years and their communication, the author 

also presents his own overall perspective on the festival and its communication.  

Klíčová slova 

marketingová komunikace, KVIFF, filmový festival, MFFKV, propagace, analýza, 

reklama 
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Úvod 

Filmové festivaly jsou důležitou součástí kinematografie již dlouhou řadu let. Ať se jedná 

o festival v Cannes, Berlinale či filmový festival v Karlových Varech, každý je něčím 

významný a jedinečný. Jedinečnost karlovarského festivalu můžeme především spatřit 

v jeho atmosféře a faktu, že se jako jediný filmový festival bývalého Východního bloku 

dostává do žebříčku nejlepších filmových festivalů na světě. Filmové festivaly nejen že 

podněcují návštěvníky a širokou veřejnost k zájmu o kinematografii, ale také slouží jako 

významná společenská událost. 

Tato fakta byla jedním z důvodů, proč si autorka vybrala právě téma karlovarského 

festivalu. Autorka sama festival několikrát navštívila a také kvůli své oblibě filmografie se 

rozhodla pro toto téma. Za cíl své bakalářské práce si autorka zvolila analyzovat 

marketingovou komunikaci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech 

(MFF Karlovy Vary) v letech 2006, 2010 a 2016 a dané ročníky navzájem porovnat 

a popřípadě přidat své osobní zhodnocení návrhy na zlepšení komunikace. Tyto ročníky 

však nebyly vybrány autorkou zcela náhodně, autorka chtěla poukázat na vývoj 

komunikace, a to především na internetu. S nástupem sociálních sítí se veškerá 

marketingová komunikace mění a festival se těmto novinkám postupně přizpůsobuje. 

Hypotézou práce je, že postupem času se budou měnit hlavní komunikační kanály festivalu 

a sociální sítě se budou pomalu dostávat na první místo v komunikaci festivalu. 

Autorka vybrala tři ročníky, kde můžeme pozorovat hlavní změnu v komunikaci před a po 

nástupu sociálních sítí. Ročník 2006 je vybrán z toho důvodu, že v této době ještě sociální 

sítě nesloužily ke komunikačním aktivitám tak, jak slouží dnes. Dalším ročníkem, který 

autorka vybrala, je rok 2010. Tento ročník byl vybrán, jelikož v roce 2009 byl založen 

oficiální Facebookový účet a také učet na Twitteru. Díky těmto sociálním sítím se 

komunikace festivalu začíná pomalu vyvíjet, i když v roce 2010 byla, dle autorčiných 

předpokladů, zatím v začátcích. Posledním zvoleným ročníkem je rok 2016, kdy 

komunikace na sociálních sítích byla již běžnou součástí marketingu firem – v tomto 

případě filmového festivalu.  

Autorka ve své bakalářské práci chce definovat pojem marketing, dále rozebrat základní 

pojmy, které jsou pro pozdější analýzu komunikace klíčové, a to zejména art a filmový 

marketing a s nimi spojené nástroje – filmový trailer a plakát. Také bude zařazen 
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marketingový mix – neboli 4P, tento pojem autorka v krátkosti vysvětlí a převede do 

kontextu karlovarského festivalu.   

Samotná analýza komunikace bude rozdělena do několika kategorií – komunikace 

v tištěných médiích, na internetu a aktivity sponzorů. Autorka se také chce podrobněji 

věnovat jednotlivým festivalovým znělkám a plakátům. Poslední kapitolou bude porovnání 

všech tří ročníků, popřípadě se autorka bude věnovat vlastním návrhům na zlepšení 

komunikace. V práci bude také zohledněn počet návštěvníku v jednotlivých letech. 

Kromě literatury, která se věnuje základům marketingu, budou zařazeny publikace týkající 

se především filmového a art marketingu a jejich nástrojů. Autorka bude dále čerpat 

z oficiálních webových stránek kviff.com, z festivalových profilů na Facebooku, na 

Instagramu, na Twitteru a na YouTube. Důležitým zdrojem budou také závěrečné tiskové 

zprávy, které jsou každým rokem publikovány na stránkách festivalu. Pro analýzu 

festivalových znělek a plakátu bude používána deskriptivní metoda.  

Autorka se od tezí mírně odchýlila, a to ve struktuře práce. Jedná se o aktivity vybraných 

sponzorů, které měly být dle stanovených tezí rozebrány v každé ročníku zvlášť. Autorka 

tyto kapitoly do práce nezařadila, jelikož sponzoři vyvíjeli buď pouze malé či žádné 

aktivity. Proto je zařazena kapitola 4.3, která informuje o tomto tématu v kontextu celého 

festivalu, ne u konkrétních ročníků. Ve zbylých bodech byly teze práce dodrženy.  
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1 Teoretický základ k problematice  

Marketingová komunikace je poměrně novým společenskovědním oborem, který je 

v současné době využíván hojněji než kdy dříve. Lidé se snaží své potřeby a přání řešit 

získáním toho, co jim schází, a je zde nespočet firem nabízejících mnoho výrobků a služeb, 

které tyto tužby mohou utišit. Firmě k úspěchu však nestačí pouze kvalita služeb a píle. 

Musí se lišit od konkurence a nabídnout něco, co na trhu chybí. Proto se většina 

komerčních i nekomerčních institucí zaměřuje na marketing a marketingovou komunikaci.   

Konceptem, na kterém je marketing založen, jsou lidské přání a potřeby. Potřeby Kotler 

definuje jako „pociťovaný nedostatek“1. Tento nedostatek zahrnuje základní lidské 

potřeby, jako je například potrava, teplo či bezpečí. Dále jsou zde obsaženy také potřeby 

sociální – jako lidský kontakt, láska a sounáležitost, poslední částí lidských potřeb jsou 

poznání, uznání a seberealizace. Lidské potřeby blíže rozebírá americký psycholog 

Maslow ve své pyramidě potřeb.2 Pokud člověk cítí, že jeho potřeby nejsou uspokojeny, 

vyhledá něco, čím své tužby uspokojí nebo se pokusí tuto potřebu omezit. Lidská přání 

jsou však oproti potřebám formována naší vlastní osobností a kulturou, která nás 

obklopuje. Každý člověk má přání jiná. 3 

Kotler ve své publikaci Moderní marketing uvádí následující: „marketing definujeme jako 

společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny 

své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“4. 

Jiný autor marketing definuje následovně: „proces plánování a realizace koncepce cenové 

politiky, podpory a distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty 

a uspokojovat cíle jednotlivců i organizací“5. 

V literatuře můžeme také najít mnoho definic, které vymezují pojem marketingová 

komunikace. Například Karlíček tento pojem definuje jako „řízené informování 

a přesvědčování cílových skupin, s jehož pomocí naplňují firmy a další instituce své 

marketingové cíle“6. Jedná se o zákaznicky orientovaný způsob komunikace, jenž má za 

cíl přivést k firmě či produktu nové zákazníky. Mezi hlavní cíle marketingové komunikace 

                                                 
1 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, s. 40.  ISBN 978-80-247-1545-2.  
2 MASLOW, A. H.: O psychologii bytí. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0618-7. 
3 KOTLER, P. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.  
4Tamtéž, s. 39.   
5 PELSMACKER, P a kol. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, s. 24. ISBN 80-247-0254-1. 
6 KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2016. ISBN 

978-80-247-5769-8. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l_(nakladatelstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788026206187
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můžeme bezesporu zařadit povědomí o značce, získání informací o produktu či službě, 

stabilizaci prodeje, budování image a odlišení produktu či firmy od konkurence.7  

1.1 Art marketing  

Art marketing – jak už z názvu vyplívá – můžeme definovat jako odvětví marketingu 

spojené s uměním. Můžeme ho však rozdělit na dvě roviny. První částí je využití 

marketingu v oblasti umění a kultury – ten pak dělíme na komerční sféru a nekomerční. 

Druhou rovinou pojetí art marketingu je využití uměleckých prvků v marketingu. Do této 

části řadíme využití uměleckých děl, filmů či samotných umělců pro reklamu, spadá sem 

také umělecká práce na zakázku či product placement.8  

Tato práce se v širším pojetí zabývá rovinou první – tedy marketingem kulturního dědictví. 

Tento pojem se začal v literatuře častěji objevovat v průběhu 70. let. Můžeme zde najít 

mnoho definic tohoto odvětví, jedna z novějších uvádí, že „marketing umění je 

integrovaný řídící proces, který vnímá uspokojení vzájemných směnných vztahů se 

zákazníky jako cestu k dosažení organizačních a uměleckých cílů“9.  

Art marketing je tedy odvětví marketingu, do kterého můžeme v nejširším pojetí zahrnout 

kulturní organizace či instituce, kulturní dědictví, výtvarné umění a památky. Jeho součástí 

je i reprodukční umění. Do této kategorie patří mediální umění – tento mladý obor 

zahrnuje hudbu, divadlo, televizní i rozhlasovou tvorbu, ale také grafiku, fotografii a film – 

ať už se jedná o hraný, animovaný či dokumentární. Ten může být v marketingu využíván 

také jako jeho předmět či jeho nástroj. Art marketing může mít i nehmotnou podobu, 

tomuto odvětví říkáme art marketing nehmotných děl, jedná se např. o autorská práva či 

o smysl díla.10 

Jako cílem každého odvětví marketingu, je také cílem art marketingu dodat produkt té 

správné skupině zákazníků lépe, než jak to dělá konkurence. Diggle ve své knize Arts 

Marketing uvádí že „cílem marketingu umějí je přimět přiměřené množství osob z co 

                                                 
7 PŘIKRYLOVÁ J., JAHODOVÁ H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-

80.247-3622-8.  
8 BAČUVČÍK, R Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2012. 

ISBN 978-808-7500-170. 
9 HILL, L. O´SULLIVAN, C., O´SULLIVAN, T. Creative Arts Marketing. Vyd. 2. Amsterdam, Boston, 

Hieldelberg: Butterworth-Heinemann, 2007, s. 1. ISBN 978-0-7506-5737-2. 
10 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. Praha: Grada Publishing, 

2008. ISBN  978-80-247-2724-0. 

KOTLER P., KELLER, K. L. Marketing Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 978-

80-247-4150-5.  
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nejširších společenských vrstev, ekonomického zázemí a věku k přiměřenému kontaktu 

s uměním (umělcem) a zároveň dosáhnout co nejlepšího finančního příjmu, který je možný 

v souvislosti s dosažením tohoto cíle“11. Stejný autor ve své knize také hovoří o tom, že 

cílem marketingu kultury je „zaplnit sál a přinést peníze, ale také změnit myšlení lidí“12. 

Cíl marketingu kulturního dědictví je v literatuře velmi často probírané téma, jelikož je tak 

složité ho definovat. Také Kotler v předmluvě knihy Marketing Arts vymezuje jeho čtyři 

hlavní úkoly: „zvýšení návštěvnosti, rozvoj (vzdělání) publika, rozvoj principu členství 

(příslušnosti či vztahu k organizaci a rozšiřování zdrojů financování (fundraising)“13. 

Novější zhodnocení problematiky art marketingu z roku 1997 od stejného autora je 

skromnější: „hlavními problémy marketingu v kulturních organizacích jsou nalezení trhů 

pro jejich nabídky, rozšiřování trhů a udržení svého publika.“14.  

1.2 Marketing filmu 

Předmětem této bakalářské práce je marketingová komunikace filmového festivalu, tudíž 

marketing filmu samotného je její nedílnou součástí. Marketing filmu je velmi specifickým 

odvětvím art marketingu, neboť film jako produkt je velmi nestabilní. V literatuře je 

filmový marketing definován mnoha způsoby. Jedna z prvních publikací čistě o filmovém 

marketingu od Durieho a kolektivu autorů vymezuje tento pojem jako „jakoukoliv aktivitu, 

která pomáhá filmu zasáhnout jeho cílové publikum v kterékoliv fázi existence filmu“15. 

Také Kerigan ve své knize Film Marketing uvádí, že filmový marketing je více než pouhá 

marketingová komunikace již hotového snímku. Autorka ve svém díle zdůrazňuje, že ve 

filmovém průmyslu začíná marketingový i manažerský proces již při vývoji filmu. 

Marketing filmu však nekončí ani po shlédnutí snímku divákem, konzument filmu píše 

recenze, sdílí své dojmy a názory – proto autorka uvádí, že filmový marketing můžeme 

nazvat „cyklickou aktivitou“16.  

                                                 
11 DIGGLE, K. Arts Marketing. Vyd. 1. London: Rhinegold Publishing Limited, 1994, s 25. ISBN 0-946890-

58-7.  
12 Tamtéž, s. 32.  
13 MOKWA, DAWSON, PRIEVE. Marketing the Arts. Vyd. 3 New York, Praeger, 1980. ISBN 978-

0030521416. 
14 KOTLER, P., SCHEFF, J. Standing Room Only. Strategies for Marketing the Performing Arts.Boston, 

Mass.: Harvard Business School Press, 1997, s. 20. ISBN 0-87584-737-4. 
15 DURIE, J., PHAM A, WATSON, N. Marketing and Selling your Film around the World. Los Angeles: 

Silman-James Press, 2000. ISBN 1879505436. 
16 KERRIGAN, F. Film marketing. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann. 2010, s. 10.  ISBN 

9780750686839.  
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Hlavním cílem filmového marketingu je zvýšit povědomí o snímku a nalákat na něj co 

možná nejvíce diváků. Tyto dva jevy jsou pro kinematografii klíčové a můžeme 

předpokládat, že film by bez marketingové komunikace na tak konkurenčním trhu jen stěží 

uspěl. Hlavními nástroji, kterých filmový marketing využívá, jsou především filmový 

plakát, trailer, komunikace na sociálních sítích, billboardy, filmové festivaly a s nimi 

spojené udělování cen. Filmové festivaly, jako je například Mezinárodní filmový festival 

Karlovy Vary, slouží nejen jako bezplatný komunikační kanál pro vybraný snímek, ale 

v podstatě také jako marketingový výzkum, zda budou mít diváci o film vůbec zájem. Díky 

propagaci samotného festivalu se snímek také dostane více do podvědomí diváků.  

1.3 Filmový plakát a trailer 

Jak je již popsáno výše, filmový plakát a trailer jsou jedním z klíčových nástrojů filmového 

marketingu. Filmový plakát je však oproti traileru s kinematografií spjat již od jejího 

počátku.17 Jeho hlavním úkolem je veřejnost informovat o snímku jako takovém a přilákat 

diváka na snímek do kin, plaká má rovněž ukázat, že je pro je pro diváka film zajímavý 

a přínosný.  

Filmový plakát také přináší všechny základní informace, jako název filmu, jméno režiséra 

či hlavní obsazení. U velmi známých a žádaných herců je obvyklé, že mají již dopředu 

uzavřené klauzury o velikosti nápisu nesoucí jejich jméno na plakátu či na jaké straně 

plakátu se jméno celebrity objeví.18 Na plakátu můžeme často nalézt i podtitul či slogan, 

který nám může poskytnout rychlý přehled o ději či zápletce filmu. Parmelee ve své 

publikaci také zdůrazňuje nezbytnost srozumitelnosti a jednoduchosti plakátu19, Durie pak 

ve své knize Marketing & Selling Your Film Around the World vyzdvihuje důležitost 

filmového plakátu pro positioning filmu na filmovém festivalu.  

Oproti plakátu je filmový trailer celkem novým nástrojem film marketingu, dnes ho řadíme 

již mezi ty tradiční. Před příchodem internetu a sociálních sítí byly filmové trailery určeny 

pouze pro ty diváky, kteří přišli do kina shlédnout snímek jiný a filmové trailery je 

informovaly o tom, jaké filmy budou v kině promítány. V dnešní době jsou však trailery 

                                                 
17 KRÁTKÁ, J., VACEK, P. Filmový plakát. Multimediální pomůcka audiovizuální kultury pro potřeby 

vyučujících a studentů MU. 2007 [online].  [cit. 2019-04-04]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/lekce6.htm  
18 KERRIGAN, F. Film marketing. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann. 2010. ISBN 

9780750686839. 
19 PARMELEE, S. Remembrance of Films Past: Film Posters on Film, Historical Journal of Film, Radio & 

Television, vol. 29, no. 2. 2009 [online].   Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01439680902890662?scroll=top&needAccess=true 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/lekce6.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01439680902890662?scroll=top&needAccess=true
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dostupné na internetu, většina filmových snímků má vlastní webové stránky, trailery jsou 

také dostupné na jiných serverech či sociálních sítích, jako je například YouTube či 

Facebook. Trailery jsou často zveřejňovány s předstihem, díky kolování na sociálních 

sítích se z nich stávají virální videa, která pomáhají zvýšit povědomí o filmu, důležitost je 

také viděna ve World of Mouth. Hlavním cílem traileru, stejně tak jako plakátu, je nalákat 

diváka do kina na film. Oproti plakátu, který je pouze dvojrozměrný, má však filmový 

trailer vyšší výpovědní hodnotu, co se týče hlavního děje a zápletky filmu.   

Specifickým odvětvím jsou tzv. teaser trailery, které vznikají ještě před úplným 

dokončením filmového snímku, tudíž zobrazují spíše několik vybraných scén a klíčové 

postavy. Společně s propagačními aktivitami je jejich hlavním cílem avizovat vznik 

nového filmu.20  

Skoro každý filmový festival má svou vlastní oficiální znělku neboli trailer – jinak tomu 

není ani u MFF Karlovy Vary. Tuto znělku můžeme v marketingové komunikaci pojmout 

také jako spot, který je veřejně vysílán například v televizi či je publikován na internetu. 

Jeho hlavním cílem je ovlivnit co největší skupinu osob a rozšířit tak povědomí o značce – 

v tomto případě povědomí o filmovém festivalu – a přesvědčit tak diváky k jeho návštěvě. 

Dle autorčina názoru jsou znělky MFF Karlovy Vary vnímány pozitivně a jsou oblíbené 

napříč všemi diváky. Na rozdíl od mnoha konkurenčních festivalů, které si svou znělku 

ponechávají každým rokem stejnou, ten karlovarský svou znělku každoročně mění. Znělky 

jsou uváděny vždy před každým promítaným filmem, fanoušci je můžou také spatřit na 

serveru YouTube kanále festivalu KVIFF, každoročně jsou vysílány i na stanicích České 

televize. Všechny znělky mají tradičně 90 sekund.  

Obecně můžeme říci, že veškeré vizuály firmy – v tomto případě festivalu – by měly býti 

kohezní a snadno rozpoznatelné. Plakát karlovarského festivalu se většinou v minulosti 

odvíjel od festivalových znělek v daném roce, ačkoliv plakát vycházel daleko dříve než 

znělka. Jeho hlavním cílem je vzbuzení ohlasů a upozornění na příchod festivalové znělky. 

Vždy je vytvořen jeden hlavní plakát a mnoho dalších vizuálů, které se nesou ve stejném 

duchu.   

                                                 
20 KERRIGAN, F. Film marketing. 1st ed. Amsterdam: Elsevier/Butterworth Heinemann. 2010. ISBN 

9780750686839. 



10 

 

1.4 Specifika komunikace filmového festivalu 

Filmové festivaly jsou bezesporu nedílnou a jednou z nejdůležitějších součástí filmového 

marketingu. Filmovým festivalem rozumíme přehlídku filmových snímků, ta je velice 

často úzce spjatá s místem, kde se koná.  Šindler ve své knize uvádí, že: „filmový festival je 

možné marketingově chápat jako společenskou událost podporovanou marketingovou 

komunikací neboli event, jenž tvoří a zprostředkovává zážitky a využívá přitom ducha davu, 

síly slov a role celebrit“21. Produktem, který filmový festival nabízí, je tedy atmosféra 

festivalu, jeho organizace, dramaturgie.  

Filmové festivaly můžeme dle Mezinárodní federace asociací filmových producentů 

(FIAPF)22 rozdělit do několika kategorií:  

- Nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů 

- Specializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů 

- Nesoutěžní festival celovečerních hraných filmů 

- Festival dokumentárních a krátkých hraných filmů 

Nejdůležitějším bodem v marketingové komunikaci filmového festivalu je znělka, logo, 

festivalový trailer. Bezesporu je také velkým lákadlem diváků častá přítomnost celebrit.  

  

                                                 
21 ŠINDLER, P. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 

s. 22. ISBN 80-247-0646-6.  
22 FIAPF (International Federation of Film Producers Associations), založeno v roce 1933 v Paříži 
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2 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je největším filmovým festivalem 

v České republice a zároveň nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní 

Evropě. Byl založen již roku 1946, což z něj dělá druhý nejstarší evropský filmový 

festival. Každoročně je pořádán na začátku července. Festival patří do kategorie A – tedy 

nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů společně s dalšími 

prestižními festivaly, jako je například Cannes či festival v Benátkách. V kinematografii se 

jedná o vůbec nejprestižnější událost střední a východní Evropy. Festival každoročně uvádí 

přibližně 150 filmů z celého světa napříč žánry a přináší odborné i laické veřejnosti 

jedinečný zážitek.23  

Filmy jsou rozděleny do dvou základních sekcí – do soutěžních a ostatních filmů. Soutěžní 

kategorie obsahuje Hlavní soutěž – Křišťálový glóbus, dále Na východ od Západu – sekce 

určená pro země bývalého Východního bloku – a Soutěž dokumentárních filmů. Kromě 

soutěžních filmů jsou součástí festivalu i ty nesoutěžní spadající do kategorie Ostatní. Tuto 

sekci dále dělíme na České filmy, Horizonty, Imagina, Jiný pohled, Návraty k pramenům, 

První podání, Půlnoční filmy a Pocty, tematické přehlídky a retrospektivy. 

 V rámci filmového festivalu jsou udělovány tyto ceny: 

- Velká cena Křišťálový glóbus 

- Zvláštní cena poroty 

- Cena za režii 

- Cena za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii 

- Cena za nejlepší mužský herecký výkon 

- Cena za nejlepší ženský herecký výkon 

- Zvláštní uznání 

- Cena za nejlepší dokumentární film  

- Zvláštní uznání poroty 

- Cena Na východ od Západu 

- Divácká cena deníku Právo 

- Cena prezidenta MFF Karlovy Vary 

                                                 
23 KVIFF. Profil festivalu – Základní informace. 2019 [online]. [cit. 2019-04- 

01]. Dostupné z: http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/profil-festivalu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%BD_gl%C3%B3bus
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- Nestatutární ceny24 

Filmový festival také úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi, v minulých letech 

podpořil například Nadaci Jedličkova ústavu, Centrum Paraple, Pomozte dětem či 

Amnesty International. Prostřednictvím Nadačního fondu karlovarského festivalu, který 

byl založen v roce 2014, také pomáhá studentům pražské FAMU. 

Současným prezidentem festivalu (tj. 2019) je Jiří Bartoška – významný český herec. 

V čele festivalu dále stojí filmová publicistka Eva Zaoralová jako umělecká poradkyně, 

dále pak producent Kryštof Mucha jako výkonný ředitel a v neposlední řadě Karel Och, 

který po Evě Zaoralové přebral pozici uměleckého ředitele. Můžeme zde najít Programové 

oddělení, Dopravní oddělení, Film Industry oddělení, PR a tiskové oddělení, v jehož čele 

stojí Uljana Donátová, Guest service oddělení, International Relations, Sponsor & Guest 

Relations oddělení, Oddělení marketingu, Produkci a Finanční oddělení.25  

Jak je již výše zmíněno, festival každoročně přináší divákům okolo 150 filmových snímku, 

z nichž některé jsou promítány exkluzivně jen pro diváky karlovarského festivalu. Další se 

pak díky uvedení na festivalu dostávají na tuzemské i zahraniční televizní obrazovky či 

jsou uvedeny na dalších filmových přehlídkách. Všechny filmy natočené v minulém roce 

jsou vždy v České republice uvedeny jako premiéra, často se také jedná o vůbec první 

světové či evropské promítání.  

Festival je každoročně pořádán za podpory vlády České republiky, Ministerstva kultury 

ČR, města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.  

2.1 Počátky a vývoj festivalu 

Snahy o vytvoření filmového festivalu se začaly objevovat ve 30. letech 20. století. Prvním 

mezinárodním festivalem v Evropě se stal festival v Benátkách, který byl založen již roku 

1932. Po druhé světové válce se filmové festivaly začaly hojně rozrůstat, nebylo tomu 

jinak ani v Československu. První ročník festivalu se uskutečnil ve dnech 1. až 15. srpna 

roku 1946 v Mariánských Lázních. Tento ročník ještě nebyl soutěžním festivalem, bylo 

zde uvedeno třináct celovečerních filmů, z toho tři z československé produkce a to – 

Hrdinové Mlčí režiséra Miroslava Cikána, V horách duní od režiséra Václava Kubáska 

a Nezbedný bakalář pod vedením režiséra Otakara Vávry. Součástí programu byly filmy 

                                                 
24KVIFF. Ceny. 2019 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: https://www.kviff.com/cs/o-festivalu/ceny 
25KVIFF. Kontakty. 2019 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: https://www.kviff.com/cs/o-

festivalu/kontakty  

https://www.kviff.com/cs/o-festivalu/ceny
https://www.kviff.com/cs/o-festivalu/kontakty
https://www.kviff.com/cs/o-festivalu/kontakty


13 

 

z americké produkce Četař York (Sergant York), Pět Sullivanů (The Sullivans) 

a Zapomenutá vesnice (The Forgotten Village). Dále byla představena britská komedie 

Rozmarný duch (Blithe Spirit), francouzské filmy Čáry a kouzla (Sortilèges) a Idiot 

(L´Idiot), filmy z SSSR Nepokoření (Něpokorennyje) a Přísaha (Kljatva), dále švédský 

film Slovo (Ordet) a švýcarské válečné drama Poslední příležitost (Die Letzte 

Chance/Dernière chance). Součástí festivalu byly zejména produkce, se kterými mělo 

Československo uzavřené dovozní smlouvy. Po premiéře v Mariánských Lázních se druhý 

den všechny filmy reprízovaly v Karlových Varech. Celá akce byla doprovázena 

přednáškami a debatami, na kterých byla vysvětlována podstata znárodnění kinematografie 

jako součást politické koncepce budování spravedlivého socialistického státu.  

Filmové snímky, které byly vybrány k promítání v prvních dvou letech festivalu, byly 

značně ovlivněny aktuální dovozní a vývozní politikou v Československu. Organizátoři 

festivalu se snažili pomáhat zestátněnému československému filmu a zajistit mu dobrou 

exportní pozici. Hlavní myšlenkou prvních dvou ročníků se stala snaha o porovnání 

československé tvorby se zahraniční. Dle Evy Zaoralové tkví hlavní úspěch festivalu 

zejména v odlišnosti od mezinárodních přehlídek v Západní Evropě: „Posílení národního 

cítění a důraz na úsilí o budování nového státu a pracovní ráz festivalu se tak stalo jedním 

z charakteristických znaků mariánskolázeňského/karlovarského festivalu.“26. První ročník 

festivalu navštívilo pouze 4 000 diváků. 

Druhý ročník se konal z finančních důvodů pouze v Mariánských Lázních, a to 2. až 

17. srpna 1947. I druhý ročník byl stále poněkud skromný, co se zastoupených produkcí 

týče, ale celý festival byl pořádán pečlivěji. Navštívilo ho již 21 000 diváků.  

Ročník třetí (tj. 1948) můžeme označit jako přelomový, jelikož byl festival oznámen již 

jako „mezinárodní“ nikoli pouze „s mezinárodní účastí.“ Podoba festivalu se však 

s nástupem Komunistické strany Československa k moci začala měnit, a to zejména kvůli 

kinematografickému boji mezi socialistickým a kapitalistickým táborem, který 

představoval především Hollywood. Tehdejší KSČ toužila poměřovat svůj 

kinematografický um se Západem, proto byla zavedena soutěž o Křišťálový glóbus. Kromě 

obvyklých cen, jako je například za nejlepší herecký výkon, byla organizátory vyhlášena 

Mezinárodní cena práce a Mezinárodní cena míru. O vítězích rozhodovala národní porota, 

                                                 
26 ZAORALOVÁ, E. Příběh festivalu – 50 ročníků Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vyd 1. 

Praha: Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s., 2015, s 14. ISBN 978-80-260-8052-7. 
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v jejímž čele stál až do roku 1966 A. M. Brousil. Festivalu se účastnilo již 16 zemí, 

nejpočetněji byla zastoupena sovětská kinematografie. První Mezinárodní cenu obdržel 

polský film režisérky Jakubowské Osvětim z roku 1948. „Největší uznávanou hodnotou se 

stalo téma práce a usilování o nového člověka a tomu odpovídal výběr filmů, hodnocených 

podle kritéria pokrokovosti.“27 uvádí Eva Zaoralové ve své knize.  

V roce 1948 byl festival již trvale přesunut do Karlových Varů. Ve čtyřicátých letech se 

SSSR stále ještě neucházel o vlastní filmový festival, naopak festival v Československu 

podporoval – oceňované sovětské snímky měly sloužit domácí kinematografii jako vzor. 

Navíc zde mohl Sovětský svaz představovat filmy, které na festivalech Západní Evropy 

nepřijímali.  

Měsíc před začátkem V. ročníku festivalu vypukla válka v Koreji. Následující tři ročníky 

byly tedy ve znamení politické manifestace. V roce 1950 se festivalu poprvé zúčastnila 

Korejská lidově demokratická republika i Čínská lidová republika. V roce 1952 

(tj. VII. ročník) se počet udělovaných cen rozrostl na 32 – stále byla udělována Cena míru, 

nyní k ní přibyla ještě Cena boje za svobodu či Cena boje za sociální pokrok. Festivalu se 

také začaly účastnit rozvojové země, země Afriky a Latinské Ameriky, účastnilo se již přes 

dvacet filmových produkcí. Zástupci těchto zemí se v Československu měli naučit filmovat 

od SSSR, hlavním účelem účasti rozvojových zemí bylo však šíření komunismu.  

V roce 1953 a 1955 se festival v Karlových Varech nekonal. Důvody, proč tomu tak bylo, 

nejsou zcela známé, nejspíše se však jednalo o důvody finanční. V roce 1954 se počet 

zúčastněných zemí vyšplhal na 28 a jelikož byly vztahy mezi socialistickým 

a kapitalistickým blokem o něco lepší než dříve, projevilo se to také na festivalu. Ten se 

snažil o začlenění do sféry evropských filmových festivalů. Československá 

kinematografie začala být i více oceňována – například na festivalu v Cannes. Důkazem 

uvolněných vztahů může být také fakt, že hlavní cena, tedy Křišťálový glóbus, byla 

rozdělena mezi sovětský a americký film. V této době festival projevuje snahu se stát 

autonomním mezinárodním festivalem, který může soupeřit i s celosvětovými velikány – 

neboli kategorie A – v roce 1958 byl do festival do této kategorie opravdu zařazen. Téhož 

roku SSSR přestává stačit filmový festival v Karlových Varech a zakládá vlastní. Bylo 

rozhodnuto, že se karlovarský festival bude ob rok střídat s festivalem novým – 

                                                 
27 ZAORALOVÁ, E. Příběh festivalu – 50 ročníků Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vyd 1. 

Praha: Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s., 2015, s. 16. ISBN 978-80-260-8052-7. 
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moskevským. Takto tomu bylo až do roku 1994, od tohoto roku se koná festival opět 

každoročně.  

Po 40 letech existence festivalu v socialistickém Československu se v roce 1994 ujal 

vedení nový ředitel – český herec Jiří Bartoška. Společně s filmovou publicistkou Evou 

Zaoralovou přetvořili zaostalou socialistickou strukturu festivalu do nynější podoby. 

Během několika let dokázal tým Jiřího Bartošky vrátit festival zpět na významné místo ve 

světové kinematografii a získat tak opět zájem široké veřejnosti.28  

V práci není blíže zahrnuta novodobá historie festivalu kvůli autorčině přesvědčení, že 

klíčové momenty festivalu byly především v jeho počátcích.  

V počátcích festivalu byly čísla jednotlivých ročníků uváděny v římských číslicích, až 

později byly ročníky psány číslicemi arabskými, z tohoto důvodu autorka uvádí formát 

čísel ročníků v jednotlivých kapitolách odlišně. 

2.2 Výběr významných zahraničních hostů 

Jak je již výše zmíněno, filmový festival v Karlových Varech je v kinematografii 

považován za jednu z nejprestižnějších událostí celého roku, tudíž není divu, že se zde 

každoročně schází velké množství českých i zahraničních celebrit. Festival poté každý rok 

vyznamenává ty nejdůležitější osobnosti světového filmu Křišťálovým globem za 

mimořádný umělecký přínos světové kinematografie, tím tvůrcům i hercům vyjadřuje svůj 

obdiv a uznání. K těm nejvýznamnějším osobnostem, jež se účastnily festivalu, můžeme 

bezesporu zařadit například Roberta Redforda, Judea Law, Miloše Formana, Umu 

Thurman, Roberta Pattinsona, Jeana Reno, Antonia Banderase, Morgana Freemana či 

scénáristu a režiséra Barryho Lavinsona. 29 

2.3 Hlavní konkurenti festivalu 

Ačkoliv se jedná o druhou nejstarší filmovou přehlídku v Evropě a jeden 

z nejprestižnějších filmových festivalů vůbec, i festival v Karlových Varech má své 

konkurenty. Mezi české kolegy, spíše než konkurenty, můžeme například zařadit Febiofest 

– druhý nejprestižnější festival v tuzemsku, dále pak Film festival Zlín, Finále Plzeň, 

                                                 
28 KVIFF. Profil festivalu – Základní informace. 2019 [online]. [cit. 2019-04- 

01]. Dostupné z: http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/profil-festivalu 
29 KVIFF. Profil festivalu – Základní informace. 2019 [online]. [cit. 2019-04- 

08]. Dostupné z: http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/profil-festivalu 
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Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava či specializované festivaly, jako 

například Mezipatra či Noir Film Festival. 

V evropském měřítku můžeme za hlavní konkurenční filmové festivaly považovat 

například Benátský filmový festival. Tento prestižní a také nejstarší filmový festival 

v Evropě každoročně hostí desetitisíce diváků, hlavní cenou tohoto festivalu je Zlatý lev. 

Jedním z dalších konkurentů karlovarského festivalu je také Berlínský mezinárodní 

filmový festival neboli Berlinale. Tento festival se koná každoročně již od roku 1951 

a v současné době jde o nejnavštěvovanější festival na světě. Je zde prezentováno až 

400 filmových děl každým rokem, hlavní udělovanou cenou je Zlatý medvěd. Dalším 

důležitým festivalem na evropské scéně je bezesporu Filmový festival v Cannes, jehož 

hlavní cenou je Zlatá palma. 
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3 Marketingový mix MFF Karlovy Vary  

Marketingový mix je jedním z klíčových nástrojů marketingu. Tento pojem do marketingu 

vnesl již v roce 1949 Bord. Kotler ho posléze definuje jako „soubor taktických 

marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. 

Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu“30. Nejznámější variantou marketingového mixu je metoda 4P. Jedná se 

o produkt (product), cenu (price), distribuci (place) a propagaci (promotion). Tuto metodu 

v 60. letech koncipoval McCarthy a bude blíže zkoumána níže. Hlavním cílem 

marketingového mixu je maximalizace zacílení a prodeje, jelikož orientace na zákazníka 

a znalost cílové skupiny je klíčová pro úspěšnou marketingovou komunikaci. 31 

V následujících kapitolách bude vysvětlena metoda 4P v teoretické rovině, dále bude 

upřesněno konkrétní použití těchto nástrojů na příkladu MFF Karlovy Vary.  

3.1 Cena 

Jedním z nástrojů, který pomáhá zákazníkovi určit potenciální kvalitu výrobku, je cena. 

Jedná se o velmi flexibilní nástroj, který můžeme měnit bez takřka žádných pravidel.32 

Cenu v marketingu chápeme jako sumu, kterou zákazník zaplatí za určitý produkt, který 

firma nabízí. Můžeme také říci, že: „cena je základním parametrem tržní ekonomiky 

a odráží vztah nabídky a poptávky“33. Světlík ve své knize Marketing: cesta k trhu uvádí, 

že tento prvek marketingového mixu jako jediný nenese žádné náklady a přináší firmě 

pouze zisk, zároveň ovšem ovlivňuje objem prodeje – když je cena nízká, můžeme 

pozorovat zvýšení prodejů a naopak. Stejně tak jako tomu je u produktu, i cenu můžeme 

rozdělit na několik částí, Kotler a Keller ve své publikaci uvádějí následující: „ceníková 

cena, slevy, rabaty, doba splatnosti, platební podmínky“34.  

Z marketingového hlediska je správná cena taková, na které se prodejce i kupující 

dohodnou. Rozlišujeme několik metod tvorby cen. Ta může vycházet jak z nabídky, tak 

i z poptávky, jednou z metod je také nákladově orientovaná cena, při které dochází nejprve 

                                                 
30 KOTLER, P, a kol. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 38. ISBN 978-80-247-1545-2. 
31 KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2016. ISBN 

978-80-247-5769-8.  
32 SVĚTLÍK, J. Marketing: cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, s. 130. ISBN 80-868-9848-2. st 
33 HALADA, J. Marketingová komunikace a public relations – výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2016, s. 62. ISBN 978-80-256-3075-5.  
34 KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing Management. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006, s. 56. 

ISBN 978-80-247-4150-5 

https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/978-80-247-1545-2
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ke kalkulaci nákladů a přidání ziskové přirážky. Další metodou je stanovení ceny výrobku 

na základě ceny konkurence.  

Tyto metody však platí pouze v komerční sféře. Ve sféře nekomerční – jako je například 

MFF Karlovy Vary – je cenová politika jiná. Hlavním cílem festivalu není maximalizovat 

zisk z prodeje. Jedná se především o společenskou a kinematografickou událost, která má 

přinést účastníkům ojedinělý zážitek a pobavení, proto je cena tvořena s přihlédnutím na 

prestižnost festivalu a jeho vnímání širokou veřejností.35 Cenu v tomto případě vnímáme 

jako cenu vstupenek a Festival Passy.  

Cena Festival Passů se každým rokem liší, autorce práce se bohužel nepodařilo dohledat 

ceny vstupenek a Festival Passů v jednotlivých letech, proto alespoň pro představu udává 

aktuální ceny (tj. ročník 2019). 

V roce 2019 je možné zakoupit Festival Passy na jeden den za 250 Kč, na tři dny za 

600 Kč, na pět dní za 850 Kč, na celý festival za 1200 Kč. K dispozici jsou také ponížené 

Festival Passy pro studenty, seniory a držitele karty ZTP. Výhodou zakoupení Festival 

Passů je vstupné zdarma až na 3 festivalové představení denně, možnost SMS rezervace 

vstupenek, přístup na tiskové konference pořádané festivalem, KVIFF Talks a obdržení 

festivalové brožury a katalogu zdarma. Jednotné vstupné na projekce činí 80 Kč, snížené 

vstupné je 60 Kč.36 Z těchto čísel můžeme usuzovat, že cenová politika festivalu je pro 

návštěvníky velmi příznivá, například v porovnání s běžnou cenou vstupného do kin 

v České republice, která se pohybuje okolo 130 Kč za jednu vstupenku.37  

3.2 Produkt 

Produkt v marketingu chápeme jako jakoukoliv nabídku zákazníkovi, ať už se jedná 

o hmotný či nehmotný prvek. Nehmotná nabídka může mít celou řadu podob, nejčastěji se 

však jedná o službu. Produkt můžeme také definovat jako cokoliv, co může firma nabídnou 

zákazníkovi ke koupi, aby uspokojil svou potřebu či tužbu.  

Každý produkt se skládá z několika vrstev. Můžeme ho rozdělit na jádro a na 

tzv. rozšiřující efekty. Jádro chápeme jako podstatu výrobku, to, k čemu je výrobek určen 

                                                 
35 WALMSLEY, B. Key issues in the arts and entertainment industry. Oxford: Goodfellow Publishers, Ltd., 

2011. ISBN 978-1-906884-20-8. 
36 KVIFF. Passy, vstupenky a rezervace. 2019 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z: 

https://www.kviff.com/cs/pruvodce/passy-vstupenky-rezervace 
37 CINEMACITY. Ceník platný od 3. 1. 2019. 2019 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.cinemacity.cz/letnany 

https://www.kviff.com/cs/pruvodce/passy-vstupenky-rezervace
https://www.cinemacity.cz/letnany
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a jeho užitečné informace. Další vrstvou jsou rozšiřující efekty – výrobek se stává 

jedinečný pro každého jedince. Řadíme zde například efekty, které prohlubují užité 

vlastnosti onoho produktu – jako je kvalita, prodloužená záruční doba a podobně. Dále 

jsou zde efekty, které zakládají předpoklady k rozlišnému prožívání výrobku, jako je 

například značka či design výrobku. Poslední jsou efekty, které jsou spojené s prodejními 

službami, jako je například dovoz domů či spotřebitelský úvěr.38 Tyto efekty se také 

mohou navzájem prolínat. Kotler ve své publikaci uvádí, že nezáleží na tom, jaký výrobek 

doopravdy je, ale jak se nám jeví. Stejný autor poukazuje na to, že výrobci vyrábějí 

výrobky, zákazníci však kupují pouze značky.39  

V oblasti art marketingu je produktem kultura a kulturní dědictví, které zahrnují 

v nejširším slova pojetí paměť a historii celého národa. V oblasti art marketingu tento 

pojem Johnová definuje jako „oblast, která se týká muzeí, galerií, památek a historických 

objektů, zahrnuje také i zoologické a botanické zahrady, knihovny a další oblasti 

kultury“40. V marketingu filmovém chápeme produkt jako film, v případě MFF Karlovy 

Vary je produktem sám festival.  

Filmový festival jako produkt je velmi specifické odvětví, které je těžké definovat. 

Můžeme říci, že se jedná o jedinečný produkt, kteří zákaznici můžou konzumovat jen 

v jeho průběhu – v případě MFF Karlovy Vary jde každoročně pouze o devět dní, i když 

emoce a vzpomínky v návštěvnících přetrvávají ještě dlouho po jeho ukončení.  

Z autorčina pohledu je karlovarský festival velmi uznávaný, kvalitní a známý produkt. 

Festival nabízí snímky rozmanitých žánrů a bohatý doprovodný program, proto můžeme 

říci, že se jedná o velmi rozličný produkt s poměrně obsáhlou cílovou skupinou. Díky své 

snadné dostupnosti a zasazení do historického jádra Karlových Varů se stává pro 

návštěvníky jedinečným produktem, co se české scény týče. Jako produkt můžeme také 

chápat programové obsazení festivalu či upomínkové předměty s motivy daného ročníku 

festivalu, jako jsou například hrníčky, plátěné tašky či trička.  

                                                 
38 HALADA, J. Marketingová komunikace a public relations – výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2016, s. 63. ISBN 978-80-256-3075-5. 
39 KOTLER, P. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.  
40 JOHNOVÁ, R. Marketing umění a kulturního dědictví. Pro magisterské navazující studium oboru Arts 

Management. Praha: Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-245-1291-4. 
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3.3 Distribuce 

Distribuce neboli místo je část marketingového mixu, která uvádí, kde bude produkt 

prodáván. Jde o umístění a pohyb výrobku od okamžiku, kdy opouští odbytový sklad, do 

doby, kdy se dostane k zákazníkovi. De Pelsmacker distribuci ve své publikaci definuje 

jako proces, který „zahrnuje dopravu, udržování skladu, výběr velkoobchodníků 

a maloobchodníků, rozhodnutí o vhodném prostředí pro umístění výrobku a o skladbě 

sortimentu v jednotlivých místech prodeje. Distribuční strategie rovněž obsahuje rozvoj 

spolupráce mezi výrobcem a distributory a hledání nových cest“41. 

Z tohoto tvrzení můžeme usuzovat, že filmový festival slouží také jako distribuční místo 

filmů, jelikož účastníky festivalu není pouze neodborná veřejnost, ale také další zájmové 

skupiny, které mohou festival využít jako místo pro nákup filmů.  

V případě této práce je distribucí neboli místem prodeje město Karlovy Vary. To, jak je již 

výše zmíněno, je dle autorčina názoru velmi dobrým místem pro konání festivalu. Veškerá 

promítání filmů se konají v centru lázeňského města, historická část města láká 

návštěvníky, a tím zvyšuje jeho popularitu. Vhodné je také načasování konání festivalu, 

jelikož se každoročně koná na začátku července, tudíž ho mou navštívit i studenti, kterým 

zrovna začínají letní prázdniny. Distribuce samotných vstupenek probíhá každoročně 

v areálu hotelu Thermal, kde je k dispozici nespočet pokladen, na kterých si návštěvníci 

mohou pořídit vstupenky či Festival Passy. Každý den festivalu lze však zakoupit pouze 

vstupenky na daný den a den následující. Necelý týden před festivalem se také otevírá 

online rezervační systém vstupenek, v jehož rámci je k dispozici 10 % vstupenek na 

jednotlivá promítání. Pro držitelé Festival Passů je také možná SMS rezervace vstupenek 

na promítání.42  

3.4 Propagace 

Posledním P marketingového mixu je propagace. Propagace – někdy také označována jako 

marketingová komunikace či jako komunikační mix – je bezesporu nejdůležitějším 

nástrojem marketingového mixu. Jako propagaci můžeme označit veškerou relevantní 

komunikaci s trhem. Můžeme říci, že se jedná o způsob komunikace, skrze kterou se 

podnik snaží předat informace potencionálním či stávajícím zákazníkům, a tím ovlivnit 

                                                 
41 PELSMACKER, P. a kol. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, s. 24. ISBN 80-247-0254-1.  
42 SMUTNÝ, J. Jak se dostat na film aneb karlovarský boj o vstupenky. 16. 4. 2018 [online]. [cit. 2019-04-

20]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/vstupenky-festival-karlovy-vary 

https://www.reflex.cz/vstupenky-festival-karlovy-vary
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jejich nákupní chování. Zamazalová v Marketing obchodní firmy uvádí, že na dnešním 

vysoce konkurenčním trhu je marketingová komunikace nutností a firma by se bez ní 

neobešla.43.   

Komunikační mix dělíme do několika kategorií – osobní prodej, přímý marketing, podpora 

prodeje, public relations neboli PR, sponzoring a reklama.44Za přímý marketing festivalu 

můžeme označit rezervaci vstupenek pomocí SMS či registraci do festivalového systému 

na webových stránkách. Nástroj podpory prodeje je využíván skrze Festival Passy, 

upomínkové předměty, suvenýry, Festivalový deník, program a podobně. Posledním 

nástrojem komunikačního mixu je reklama, ta může být vnímána skrze festivalové znělky 

a plakáty.  

Propagace MFF Karlovy Vary je pro tuto bakalářskou práci stěžejní, proto je ji věnována 

celá samostatná kapitola.  

  

                                                 
43 ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada. 2009, s. 185. ISBN 8024720493. 
44 CLOW, K., BAACK D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 

2008, s. 9. ISBN 978-80-251-1769-9. 
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4 Analýza propagace festivalu 

První důležitou složkou propagace karlovarského festivalu je bezesporu jeho logo. Na 

obrázku č. 1 můžeme vidět, že je logo na první pohled velmi jednoduché a snadno 

rozpoznatelné i pro laickou veřejnost. Hlavním námětem loga je Křišťálový glóbus – tedy 

hlavní cena festivalu. Dále už jen nese název festivalu – Karlovy Vary International Film 

Festival.   

Obrázek č. 1: Logo festivalu, zdroj: kviff.com (2019)  

Součástí propagace festivalu jsou také programové brožury, které jsou k dostání zdarma při 

koupi Festival Passu či volně prodejné na všech pokladnách. Dalším prvkem marketingu 

v místě prodeje je festivalový katalog, ve kterém může návštěvník nalézt seznam všech 

filmů, které zde budou uvedeny, i se všemi základními informacemi o nich.  

Nedílnou součástí jsou každoročně také upomínkové předměty s vizuály daného ročníku –

 jde například o trička, plátěné tašky, hrníčky, brýle či ponožky. Tyto předměty jsou 

k dispozici přímo na festivalu v rámci Festival Shopů. Zajímavostí je, že tyto předměty 

jsou od roku 2018 také k prodeji na stránkách MALL.CZ, který se stal partnerem 

festivalu.45  

 

 

                                                 
45 MALL. MFF Karlovy Vary. 2019 [online]. [cit. 2019-04-20]. Dostupné z:  

https://www.mall.cz/znacka/mff-karlovy-vary 

https://www.mall.cz/znacka/mff-karlovy-vary
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Obrázek č. 2 a 3: Ukázka upomínkových předmětů, zdroj: najbrt.cz (2016) 

Festival má také své vlastní Marketingové oddělení a PR a tiskové oddělení. Dle 

Uljany Donátové, tiskové mluvčí festivalu, oddělení informuje zahraniční novináře 

o festivalových novinkách během celého roku, zároveň také domlouvá rozhovory či 

připravuje PR články, které jsou pak v periodikách publikovány. Dále jsou 

pořádány tiskové konference jak před, tak i během festivalu, na kterých jsou představovány 

například porotci či filmové snímky. Po ukončení festivalu je novinářům rozeslána 

závěrečná tisková zpráva, která je zveřejněná také pro širokou veřejnost na stránkách 

festivalu pod daným ročníkem.46  

4.1 Tištěná, televizní a outdoor reklama 

Karlovarský festival kromě internetové propagace využívá i reklamu tištěnou. Česká 

i zahraniční média přinášejí novinky o festivalu téměř po celý rok, s blížícím se začátkem 

festivalu se propagace v médiích pochopitelně zvyšuje. Inzerce v tištěných médiích má 

vždy stejnou vizuální podobu jako plakát daného ročníku. Ty se pak objevují jak na 

stránkách novin či časopisů, tak v outdoorové reklamě – například na billboardech. Ze 

závěrečných tiskových zpráv můžeme vyčíst, že se festivalu každoročně účastní okolo 

500 akreditovaných novinářů. Z tohoto údaje je patrné, že během festivalu přenáší 

festivalové novinky mnoho zpravodajství, ať už se jedná o tištěné, jako jsou například 

                                                 
46 informaci poskytla paní Uljana Donátová, vedoucí PR oddělení MFF Karlovy Vary 
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Hospodářské noviny, či televizní – Česká televize, TV Nova, TV Prima a další. Televize 

zpravidla přinášejí festivalové novinky každý den, Česká televize například v průběhu 

festivalu vysílá každý den Festivalové vteřiny. Partnery festivalu jsou také rozhlasové 

stanice – například Radiožurnál.  

Hlavním mediálním partnerem jsou internetový portál Novinky.cz a deník Právo. Právě 

deník Právo je pro propagaci klíčový, jelikož skrze něj probíhá největší tištěná propagace 

festivalu. Festivalové novinky přinášejí i přední světová periodika, mezi ty nejvýznamnější 

můžeme zařadit například The Hollywood Reporter, The New york Times, The Washington 

Post, Variety či Screen International. Oficiální stránky uvádějí, že: „prostor, který věnují 

festivalu zahraniční média, je nesrovnatelně větší než prostor věnovaný jakékoli jiné 

kulturní akci v České republice“47. Filmové periodikum Variety je pro festival obzvlášť 

klíčové, jelikož se jedná o dlouhodobého partnera festivalu. Výsledkem spolupráce je 

každoroční sekce s názvem Dny kritiků Variety, která ve svém rámci vždy představuje 

několik filmů, zejména nové režisérské talenty. Jednotlivé promítané snímky určují 

redaktoři periodika48  

Princip outdoorové, tištěné i televizní reklamy zůstává každým rokem stejný, proto autorka 

neuvádí konkrétní případy v každém ročníku. V rámci outdoorové reklamy a tištěných 

médiích je vždy komunikován převážně vizuál v podobě plakátu festivalu. V televizní 

propagaci je komunikována znělka, dále jsou ve všech podobách komunikovány 

festivalové novinky. V následujících kapitolách bude blíže popsána propagace jednotlivých 

ročníků na internetu, na sociálních sítích a jejich plakáty a znělky. 

                                                 
47KVIFF. Ohlasy v médiích. 2019 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  https://www.kviff.com/cs/o-

festivalu/ohlasy-v-mediich 
48KVIFF. Dny kritiků variety na MFF Karlovy Vary. 2019 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.kviff.com/cs/novinky/829-dny-kritiku-variety-na-mff-karlovy-vary 

https://www.kviff.com/cs/o-festivalu/ohlasy-v-mediich
https://www.kviff.com/cs/o-festivalu/ohlasy-v-mediich
https://www.kviff.com/cs/novinky/829-dny-kritiku-variety-na-mff-karlovy-vary
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Obrázek č. 4 a 5: Ukázka outdoorové reklamy. Zdroj: najbrt.cz (2016) 

4.1.1 Festivalový deník 

Dalším prvkem tištěné propagace je bezesporu Festivalový deník. Ten je součástí festivalu 

již od jeho počátků. V současné době vychází jako zvláštní vydání deníku Právo již od 

roku 2003, a je neodmyslitelnou součástí každého ročníku festivalu. Deník, jak už nám 

z názvu napovídá, vychází každý den festivalu a přináší novinky z festivalového dění 

v tištěné podobě. Čtenář zde může najít již tradiční rubriky, jako je například představení 

snímků Hlavní soutěže, či rozhovory s hosty festivalu. V současné době ho můžou nejen 

návštěvníci festivalu najít také v elektronické podobně na Twitteru, Facebooku a na 

Instagramu, kde má své vlastní profily. Deník je u návštěvníků festivalu velice oblíbený.49 

                                                 
49 NOVINKY. Festivalový deník v nové grafice. 2018 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.novinky.cz/mff-kv-2018/476326-festivalovy-denik-v-nove-grafice.html  

https://www.novinky.cz/mff-kv-2018/476326-festivalovy-denik-v-nove-grafice.html
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Obrázek č. 6 a 7: Ukázka Festivalového deníku, zdroj kviff.com (2018)  

4.2 Sociální sítě 

V této kapitole budou rozebrány sociální sítě, kterých MFF Karlovy Vary v současné době 

(tj. duben 2019) využívá. Autorka se tuto kapitolu rozhodla do práce zasadit z důvodu její 

komplexnosti a kvůli porovnání jednotlivých ročníků se současnou dobou.  

Karlovarský festival ovládá oficiální profily na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku 

a na YouTube, které sice nespadá do kategorie klasických sociálních sítí, autorka se ho 

však i přesto do této kapitoly rozhodla zařadit.  

Dle autorčina názoru je sociální síť, která je festivalem nejhojněji využívána, Facebook. 

Festivalová Facebooková stránka byla založen v roce 2009, od té doby získala téměř 

65 000 označení To se mi líbí. Festival zde v současné době sdílí okolo čtyř příspěvků 

týdně, většina z nich se týká novinek z festivalového dění, můžeme říci, že se nyní jedná 

o kanál, který fanouškům přináší nové informace jako první. Úvodní fotka i fotka profilová 

jsou laděny do vizuálu nastávajícího 54. ročníku festivalu. Co se týče hodnocení, má 

festival 4,2 hvězdiček z pěti, a i když se velmi často objevují recenze s jednou hvězdičkou, 

pozitivní ohlasy jsou viděny o mnoho častěji. Nejvíce je kritizována celá organizace 

festivalu, a především rezervace vstupenek, která je v současné době hojně diskutována. 

Dle aktuálních informací, které Facebook přináší, festival využívá také sponzorovaných 
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příspěvků. S blížícím se začátkem festivalu se komunikuje častěji. Každoročně je založena 

oficiální událost na Facebooku na podporu festivalu. V současné době je veškerá 

komunikace na Facebookových stránkách festivalu v českém jazyce, dle autorčina pátrání 

tomu vždy tak nebylo. Od založení stránek až do roku 2014 byly všechny informace 

a novinky komunikovány jak v českém, tak i v anglickém jazyce.  

Další sociální síť, jež festival využívá, je Instagram. Profil byl založen v květnu 2012, 

aktuálně sčítá přes 14 000 fanoušků. Stejně tak jako je tomu u Facebooku, i zde festival 

komunikuje novinky z příprav festivalu či z jeho dění, součástí jsou také ohledy za 

uplynulými ročníky, i vizuál je laděn do podoby nastávajícího ročníku. Součástí 

komunikace na Instagramu jsou také hashtagy #kviff, #mffkv a hashtagy nesoucí číslo 

ročníku – například #kviff2019 – pod tyto hashtagy mohou ostatní uživatelé Instagramu 

volně vkládat své fotografie a podělit se tak o své festivalové zážitky. Dalším hashtagem, 

který je festivalem hojně využíván je #kviffie – neboli selfie50 spojená s festivalem. 

Veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.  

Jak již autorka zmiňuje v úvodu, oficiální účet na Twitteru byl založen také v dubnu 2009. 

V současné době (tj. duben 2019) čítá 4696 sledujících. Za dobu své existence profil 

zveřejnil již 3 335 Tweetů. Stejně tak jak tomu je u ostatních sociálních sítí, i na Twitteru 

se spolu s blížícím se začátkem festivalu aktivita zvyšuje. Také profilový obrázek a další 

vizuály jsou v duchu nastávajícího ročníku, můžeme tedy usuzovat, že vizuál profilu se 

nejspíše vždy stylizuje do daného ročníku. Veškerá komunikace se odehrává v češtině, pro 

anglickou verzi je založen další profil @kviffest, který vzniknul v roce 2012, a má aktuálně 

téměř 4 000 fanoušků. I zde se komunikují především festivalové novinky. 

Festival si také v roce 2008 zřídil vlastní YouTube kanál pod názvem KVIFF, na který 

festival přesunul ze svých webových stránek veškerá festivalová videa. Nejúspěšnějšími 

videi kanálu jsou znělky. 

4.3 Sponzoři a jejich aktivity  

Karlovarský festival má také své sponzory, bez kterých by bylo jeho konání nemožné. 

Dlouhou řadu let byla hlavním sponzorem skupina ČEZ, která s festivalem ukončila 

spolupráci v roce 2018, tudíž všechny ročníky, na které se práce soustředí, podporovala 

právě skupina ČEZ.  

                                                 
50 typ fotografického autoportrétu  

https://twitter.com/kviff
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Každý rok festival také spolupracuje s vybranou značkou vozů. V letech 2006 a 2010 se 

stalo oficiálním vozem festivalu Audi. To festivalu poskytlo 52 vozů pro převoz 

organizátorů a celebrit po areálu festivalu. V roce 2016 vystřídala Audi značka BMW.51 

Dalším prvkem podpory festivalu je oficiální nápoj. V roce 2006 jím byla Ondrášovka, tu 

poté nahradila Karlovarská Korunní, která je oficiálním nápojem dodnes. Mezi další 

významné partnery můžeme zařadit například Vodafone, RWE či Karlovarský kraj.  

Dle autorčina názoru sponzoři festivalu nevyvíjejí buď žádné nebo velmi malé propagační 

aktivity mimo samotné konání festivalu, proto autorka aktivity sponzorů v jednotlivých 

ročnících neuvádí, ačkoliv dle uvedené struktury tyto kapitoly měly býti zahrnuty.  

4.4 Ročník 2006 

Roku 2006 se konal již 41. ročník festivalu. Jako každým rokem, tak se i v roce 2006 konal 

na začátku července – a to konkrétně od 30. červa do 8. července. Jeho pořadatelem byl 

FILM SERVIS FESTIVAL Karlovy Vary, a.s., prezidentem festivalu Jiří Bartoška a ve 

funkci umělecké ředitelky stála Eva Zaoralová. V roli hlavní poroty mohli diváci vidět 

režiséra Gorana Paskaljeviće jako předsedu poroty, dále scénáristu a producenta Benta 

Hamera, Leilu Harami, spisovatele Colemana Hougha, Laurence Kardish, Juliusze 

Machulskiho a herce Karla Rodena.  

Hlavními hvězdami tohoto roku byly bezesporu Andy Garcia, tentokrát v roli režiséra, 

který obdržel Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, dále Danny 

Trejo, herec Danny Huston či režisér Terry Gilliam. Nechyběly ani tuzemské herecké 

hvězdy, jako je například Ivan Trojan, Simona Stašová, Anna Geislerová či Iva Janžurová 

a mnoho dalších. 52 

41. ročníku MFF Karlovy Vary se zúčastnilo přes 11 000 akreditovaných návštěvníků –

z toho přes 9 000 byli držiteli Festival Passů. Dále se účastnilo 321 filmových tvůrců, přes 

800 filmových profesionálů a přes 500 novinářů. Tento rok se uskutečnilo 474 filmových 

projekcí, které navštívilo přes 130 000 diváků, celkem bylo na festivalu uvedeno 

268 filmových snímků. Tento ročník byl pro festival přelomový, jelikož se jeho 

návštěvnost stále zvyšovala. 

                                                 
51 AUTOROAD. 52 vozů Audi na MFF v Karlových Varech. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://autoroad.cz/zajimavosti/12810-52-vozu-audi-na-mff-v-karlovych-varech 
52 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 41. ročník. 8. 7. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.kviff.com/img/history/2006/zaverecna-tiskova-zprava-41-rocnik.pdf 

https://autoroad.cz/zajimavosti/12810-52-vozu-audi-na-mff-v-karlovych-varech
https://www.kviff.com/img/history/2006/zaverecna-tiskova-zprava-41-rocnik.pdf
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Křišťálový glóbus byl tentokrát udělen filmu Sherrybaby z roku 2005 pod vedením 

režisérky Laurie Collyer, dále byly například oceněny filmy Vánoční strom, Dcera té 

druhé či rakouský dokumentární film Koloběh života. Oceněný byl také film z domácí 

produkce režiséra Jana Hřebejka Kráska v nesnázích.53  

4.4.1 Festivalová znělka a plakát 

Znělka z roku 2006 je označována za tu nejkontroverznějších za celou dobu existence 

festivalu. Jedná se o dílo originálního českého výtvarníka Františka Skály, který 

s festivalem spolupracuje již dlouhou řadu let. Již na zahájení festivalu moderátor Marek 

Eben znělku komentoval následujícími slovy: „Až znělku uvidíte potřetí, popáté, podesáté, 

tak se vám podaří pochytat alespoň jednu třetinu všech těch drobných symbolů, které tam 

autor naskládal. Myslím, že se vám bude časem líbit, komu se líbí už teď, bude pak ještě 

lepší“54. 

Výtvarník nazval znělku, ve které sám hraje hlavní roli, Rituál. "Je mobilní, flexibilní, 

multikulturní a dobře informovaný. Není zrovna přitažlivý, ale k tomu, aby vás přesvědčil, 

že ho nezbytně potřebujete, využívá spousty atraktivních pomůcek."55 komentoval Skála 

hlavního hrdinu znělky.  

Celá znělka je propletena nespočtem symbolů, které odkazují na karlovarský festival. Je 

zde například zachycena lázeňská oplatka, která je symbolem Karlových Varů či 

karlovarská voda. Nechybí ani velký dětský kočárek, který již od počátku festivalu stojí 

před hotelem Thermal, či krabice plná filmových pásek. Dále ve znělce můžeme slyšet 

slepičí kdákání či chrámové zpěvy složené z latinských slov týkajících se filmového 

průmyslu, jako je například herec či slavnostní zahájení.  Všechny tyto jednotlivé a další 

symboly odkazují nějakým způsobem na festival. Ve znělce samozřejmě nechybí ani 

hlavní partneři festivalu – Ministerstvo kultury ČR a ČEZ.  

                                                 
53 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 41. ročník. 8. 7. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.kviff.com/img/history/2006/zaverecna-tiskova-zprava-41-rocnik.pdf 
54 IDNES. Rituální znělka budí rozpaky i nadšení. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/ritualni-znelka-budi-rozpaky-i-

nadseni.A060708_134504_zpr_mff_kot 
55 IDNES. Rituální znělka budí rozpaky i nadšení. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/ritualni-znelka-budi-rozpaky-i-

nadseni.A060708_134504_zpr_mff_kot 

https://www.kviff.com/img/history/2006/zaverecna-tiskova-zprava-41-rocnik.pdf
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/ritualni-znelka-budi-rozpaky-i-nadseni.A060708_134504_zpr_mff_kot
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/ritualni-znelka-budi-rozpaky-i-nadseni.A060708_134504_zpr_mff_kot
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/ritualni-znelka-budi-rozpaky-i-nadseni.A060708_134504_zpr_mff_kot
https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/ritualni-znelka-budi-rozpaky-i-nadseni.A060708_134504_zpr_mff_kot
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Obrázek č. 8: Ukázka z festivalové znělky z roku 2006, zdroj idnes.cz (2006) 

Dle autorčina názoru se znělka na první pohled může zdát nepochopitelná, proto fanoušky 

festivalu rozdělila na dva tábory – na její příznivce a zaryté odpůrce.  

Plakát 41. ročníku festivalu byl vytvořen Studiem Najbrt, které vytváří veškeré grafické 

tištěné či outdoorové materiály již dlouhou řadu let. Tento plakát je konkrétně také dílem 

výtvarníka Františka Skály. „Plyše, chemlony, molitany, kůže, provazy. Tato výtvarná 

poetika byla základem pro vznik fotografií Václava Jiráska i grafického 

a architektonického řešení.“56  

Na plakátu z roku 2006 (obrázek č.9) můžeme vidět muže – Františka Skálu – otočeného 

zezadu, na plakátu je však zachycena pouze jeho část. Muž v ruce drží modrý hrnek a na 

prstech má jakési náprstky také modré barvy. Plakát nese název festivalu a datum konání.  

                                                 
56 NAJBRT. 41. MFF Karlovy Vary. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.najbrt.cz/detail/41-mff-karlovy-vary 

https://www.najbrt.cz/detail/41-mff-karlovy-vary
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Obrázek č. 9: Plakát z roku 2006, zdroj najbrt.cz (2006) 

4.4.2 Komunikační aktivity 41. ročníku festivalu na internetu 

V roce 2006 nebyly vyvíjeny žádné komunikační aktivity na sociálních sítích, tento fakt 

připisujeme tomu, že žádné sociální sítě, tak jak je známe dnes, v této době ještě 

nefungovaly a propagace na internetu nebyla tak běžná. Nicméně internetové stránky 

festivalu kviff.com plně fungovaly již v roce 2006. Karlovarský festival klade důraz na to, 

aby byly stránky přehledné a poskytovaly návštěvníkům veškeré informace.  

Návštěvníci webu zde mohou najít veškeré potřebné informace v dostatečném předstihu. 

Nechybí ani data o jednotlivých filmech či praktické informace, jako jsou například 

informace o ubytování. Své na stránkách najde jak laická veřejnost, tak i novináři či 

filmoví profesionálové. Nedílnou součástí jsou také festivalové novinky, které se v roce 

2006 objevují jako první právě na webových stránkách. Diváci tak mohou sledovat 

rozsáhlé aktuální dění festivalu, jehož součástí jsou i fotografie či záznamy z festivalové 

televize.  

Od začátku roku do zahájení ročníku stránky navštívilo více jak 105 000 návštěvníků, 

v databázi uživatelů se zaregistrovalo přes 16 000 návštěvníků, festivalové stránky tedy 
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zaznamenávají v této době 20% nárůst registrací. Během festivalu si stránky prohlédlo 

okolo 32 000 návštěvníků.57 

Kromě informací o budoucím či zrovna probíhajícím ročníku zde může návštěvník nalézt 

veškeré informace o uplynulých ročnících festivalu, jako je například přehled všech 

promítaných filmů, k dispozici jsou také závěrečné tiskové zprávy z každého ročníku. 

Najdeme zde kompletní historii karlovarského festivalu, mnoho fotografií či festivalových 

videí, také všechny plakáty. Webové stránky umožňují i odebírání newsletteru, takže 

zájemcům již neuniknou žádné nové informace o festivalu.  

V roce 2006 byly oficiální stránky jediným oficiálním online informačním kanálem 

festivalu.  

4.5 Ročník 2010 

45. ročník festivalu se konal od 2. do 10. července 2010. Jeho pořadatelem byl, tak jako 

každým rokem, FILM SERVIS FESTIVAL Karlovy Vary, a.s., prezidentem festivalu Jiří 

Bartoška a ve funkci umělecké ředitelky stále Eva Zaoralová. Prezidentem festivalové 

poroty se pro tento rok stal Ron Yerxa, dále se porota skládala z Mirjany Karanović, Lee 

Chang-donga, Lali Mayo, Alexeje Popogrebskije, Bohdana Slámy a Davida Strattona.  

Velká cena, tedy Křišťálový glóbus, byla tento rok udělena španělskému filmu Moskytiéra 

pod vedením režiséra Agustína Vili. Dále byl například oceněn český film Kuky se vrací, 

dokumentární film Řeka či snímek Zůstane to mezi námi.  

Mezi hlavní hvězdy tohoto ročníku můžeme bezesporu zařadit herce Juda Law, který také 

získal Cenu prezidenta festivalu, dále například režiséra Nikitu Michalkova, francouzskou 

herečku Michelinu Presle či amerického producenta Davida Cranea. Nechyběly ani české 

hvězdy jako Jan Budař, režisér Jan Hřebejk, Zlata Adamovská či Ivan Trojan.  

Festivalu se v roce 2010 zúčastnilo více jak 11 100 akreditovaných návštěvníků, z toho 

bylo skoro 9 500 držitelů Festival Passů, 315 filmových tvůrců, 767 filmových 

profesionálů a 599 akreditovaných novinářů. V průběhu festivalu se uskutečnilo 

                                                 
57 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 41. ročník. 8. 7. 2006 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.kviff.com/img/history/2006/zaverecna-tiskova-zprava-41-rocnik.pdf 
 

https://www.kviff.com/img/history/2006/zaverecna-tiskova-zprava-41-rocnik.pdf
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413 filmových projekcí, které navštívilo přes 126 500 diváků. Uvedeno bylo 207 filmů 

a 34 dokumentárních snímků.58  

Novinkou tohoto ročníku byl předprodej vstupenek na jednotlivá promítání. Festival 

nabídnul 10 % vstupenek na všechna představení, během první hodiny bylo všech 

6328 vstupenek zarezervováno, z toho bylo 80 % rezervováno během prvních deseti 

minut.59  

4.5.1 Festivalový plakát, znělka a trailer 

Od 43. ročníku festivalu (tj. 2008) byly všechny festivalové znělky natáčeny v černobílém 

provedení. Nebylo tomu jinak ani v roce 2010. Hlavní hvězdou festivalové znělky se stal 

významný herec John Malkovich, který získal na předchozím ročníku (tj. 2009) Cenu za 

mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Festivalová znělka nese název John 

Malkovich for 45th Karlovy Vary IFF a je součástí skupiny spotů festivalu, do kterých jsou 

obsazeny světoznámé či české celebrity, například Jude Law, Miloš Forman, Andy Garcia 

či Zdeněk Svěrák, které byly oceněny na předešlých ročnících festivalu. Tento druh 

festivalových znělek byl poprvé uveden v roce 2008 – tedy na 43. ročníku.60   

Celá scénka se odehrává v taxíku. John Malkovich je pasažérem a veze si s sebou 

Křišťálový glóbus. Taxikář se s hercem snaží zapříst rozhovor, ten probíhá celý 

v anglickém jazyce. Následuje jeho přepis v češtině: 

„Takže jste zpátky z Cannes?“ 

„Ne. Z Karlových Varů. V České republice.“ 

„Aha. ... Vyhrál jste nejlepšího herce?“ 

„Ne.“  

„Nejlepšího herce ve vedlejší roli?“  

„Ne. - Nic neříkejte, já budu hádat! Už vím! Vyhrál jste nejlepšího režiséra.“  

„Ne, je to cena za celoživotní dílo.“  

„Hmm!“  

                                                 
58 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 45. ročník. 10. 7. 2010 [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z   

https://www.kviff.com/img/history/2010/zaverecna-tiskova-zprava-45-rocnik.pdf 
59 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 45. ročník. 10. 7. 2010 [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z   

https://www.kviff.com/img/history/2010/zaverecna-tiskova-zprava-45-rocnik.pdf 
60 LIDOVKY. Znělky karlovarského festivalu hýří nápady, vyberte si vaši nejoblíbenější. 2010 [online]. [cit. 

2019-04-01]. Dostupné z:  https://www.lidovky.cz/kultura/znelky-karlovarskeho-festivalu-hyri-napady-

vyberte-si-vasi-nejoblibenejsi.A100701_100408_ln-kultura-festivaly_spa 

https://www.kviff.com/img/history/2010/zaverecna-tiskova-zprava-45-rocnik.pdf
https://www.kviff.com/img/history/2010/zaverecna-tiskova-zprava-45-rocnik.pdf
https://www.lidovky.cz/kultura/znelky-karlovarskeho-festivalu-hyri-napady-vyberte-si-vasi-nejoblibenejsi.A100701_100408_ln-kultura-festivaly_spa
https://www.lidovky.cz/kultura/znelky-karlovarskeho-festivalu-hyri-napady-vyberte-si-vasi-nejoblibenejsi.A100701_100408_ln-kultura-festivaly_spa
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„Hmm? ... Co mělo, sakra, to "hmm" znamenat? Jako "Mhm, to je dost pozdě"? Nebo 

"Mhm, však si to zasloužíte"? Nebo snad "Mhm, tak vaše zatracená kariéra skončila"? 

No?!“ 

„No... já se vám moc moc omlouvám. Já myslel, že to... já tím myslel, že to úžasné velké 

světové dílo, celoživotní dílo, znamená to, že jste toho za celý život musel tolik udělat... To 

je moc dobré! Já bych takovou cenu za celoživotní dílo bral. Taxikářům se cena za 

celoživotní dílo nedává, víte?“61  

Obrázek č. 10: Ukázka festivalové znělky z roku 2010, zdroj YouTube.com (2011) 

Plakát 45. ročníku MFF Karlovy Vary (obrázek č. 11) byl jako každý rok vytvořen studiem 

Najbrt. Jeho hlavní autorkou se stala Zuzana Lednická, dále také spolupracovali Martin 

Chocholušek jako architekt a Václav Jirásek coby fotograf. Studio Najbrt plakát popisuje 

následující větou: „Perspexový kvádr s textem vyřezaným laserem se stal objektem 

rozmanitých pohledů a průhledů“62. 

Jak už z předchozí věty vyplívá, tak na plakátu můžeme vidět kvádr, do kterého je 

vyřezaný text, který nese název číslo ročníku festivalu a datum konání. Na spodní straně 

plakátu je uveden název webových stránek kviff.com.  

                                                 
61 41st KVIFF Official Festival Trailer. In: YouTube 2. 7. 2008 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:   

https://www.youtube.com/watch?v=ikES7OVKq0U 
62 NAJBRT. 45. MFF Karlovy Vary. 2010 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.najbrt.cz/detail/45-mff-karlovy-vary 

https://www.youtube.com/watch?v=ikES7OVKq0U
https://www.najbrt.cz/detail/45-mff-karlovy-vary
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Obrázek č. 11: Plakát z roku 2010, zdroj najbrt.cz (2010) 

4.5.2 Komunikační aktivity 45. ročníku festivalu na internetu 

Tak jako tomu bylo v předešlých ročnících, tak i tento rok fungovaly oficiální stránky 

kviff.com zcela bez problému. Přinášely návštěvníkům všechny potřebné informace tak, jak 

autorka popsal v kapitole 4.4.2 Komunikační aktivity 41. ročníků festivalu na internetu.  

Od začátku roku 2010 do konání festivalu navštívilo webové stránky přes 

258 000 návštěvníků. Během konání festivalu stránky navštívilo přes 92 000 lidí, 

nejoblíbenější stránkou se stal program filmů. Z těchto statistik můžeme vyčíst velký 

nárůst návštěvnosti stránek oproti minulému analyzovanému ročníku. Oficiální web 

zůstává i v roce 2010 hlavním online informačním kanálem festivalu, přidal se však také 

oficiální YouTube kanál, Twitter účet a stránka na Facebooku.  

Dle statistik uváděných v závěrečné tiskové zprávě festivalu bylo na YouTube během 

45. ročníku nahráno 41 videí, za dobu trvání festivalu byl celkový počet zhlédnutí 

45 737 a 51 uživatelů se přihlásilo k odběru kanálu. Od jeho založení k 10. 7. 2010 byl 

počet zhlédnutí přes 350 000 a počet odběratelů kanálu 359. Tento kanál tak nahradil 

festivalovou televizi na oficiálních webových stránky, kam byla dříve vkládána festivalová 

videa.  
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V tiskové zprávě je též uvedeno, že Facebooková stránka karlovarského festivalu měla ke 

dni 10. 7. 2010 téměř 10 500 fanoušků, toto číslo je dle autorčina názoru poměrně vysoké 

s ohledem na to, že byla založena teprve v dubnu 2009. Fanouškovská základna 

zaznamenala 100% nárůst v porovnání s minulým rokem.63 Již v roce 2010 byl festivalový 

účet na Facebooku velmi aktivní, a to zejména s blížícím se začátkem festivalu. Většina 

příspěvků obsahovala festivalové novinky a další informace o nadcházejícím ročníku. Bylo 

zveřejněno nespočet příspěvků, které se u fanoušků stránky setkaly s velkou oblibou.   

Obrázek č. 12 a 13: Ukázka Facebookových příspěvků, zdroj Facebook.com (2010) 

Závěrečná tisková zpráva neuvádí žádné informace o Twitterovém účtu festivalu a sama 

sociální síť nedovoluje zobrazovat starší příspěvky než dva roky, tudíž se autorce bohužel 

nepodařilo shromáždit žádné další informace o použití Twitter účtu.  

4.6 Ročník 2016 

V roce 2016 probíhal již 51. ročník festivalu a jako každý rok se konal na začátku 

července, tentokrát od 1. do 9. července. V prezidentském křesle i tento rok usedl Jiří 

Bartoška, uměleckým ředitelem se stal Karel Och. Hlavní porotou byli italský scénárista 

Maurizio Braucci, Eva Gabereau, Martha Issová, George Ovashvili a Jay Van Hoy.  

                                                 
63 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 44. ročník. 11. 7. 2009 [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z:  

https://www.kviff.com/img/history/2009/zaverecna-tiskova-zprava-44-rocnik.pdf 

https://www.kviff.com/img/history/2009/zaverecna-tiskova-zprava-44-rocnik.pdf
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Velkou cenu – Křišťálový glóbus – získal film maďarské produkce Rodinné štěstí pod 

vedením režiséra Szabolcs Hajdu, dále byly například oceněny filmy Zoologie, Vlk 

z Královských Vinohrad či americký dokumentární snímek LoveTrue. Cenu za mimořádný 

umělecký přínos světové kinematografii získal americký herec Willem Dafoe, který se 

společně s Jeanem Reno stal hlavní hvězdou tohoto ročníku. Mezi významné zahraniční 

hosty můžeme dále zařadit například Charlieho Kaufmana či herce Alexe Monnera. 

Nechyběly ani české stálice jako Aňa Geislerová, Ivan Trojan či Jiřina Bohdalová.64 

Dle závěrečné tiskové zprávy festivalu se 51. ročníku MFF zúčastnilo přes 

13 000 akreditovaných návštěvníků, z toho bylo 11 177 držitelů Festival Passů, 

415 filmových tvůrců, 1064 filmových profesionálů a 588 novinářů. V průběhu celého 

festivalu se uskutečnilo 507 filmových projekcí, které navštívilo přes 135 000 diváků. 

Uvedeno bylo celkem 200 filmů.  

4.6.1 Festivalový plakát a znělka 

Festival i v roce 2016 pokračuje s obsazováním slavných osobností do svých znělek a opět 

je celá znělka v černobílém provedení. Tentokrát se hvězdou festivalové znělky stává 

Zdeněk Svěrák, oblíbený český herec a spisovatel. Celá znělka se nese v duchu známého 

českého filmu Na samotě u lesa od režiséra Jiřího Menzela, ve kterém Zdeněk Svěrák 

ztvárnil hlavní roli a jehož role je pro herce ikonická. Ve znělce nechybí ani Daniela 

Kolářová, která si ve filmu zahrála Svěrákovu manželku. To, že celá festivalová znělka 

naráží na tento film, můžeme usuzovat především na základě hudby, která zaznívá 

v průběhu celé znělky a podle dalších komických prvků, které se scénkou nesou. Stejná 

dvojice si také zahrála ve filmu Vratné láhve, se kterým festivalová znělka vykazuje 

mnoho společných znaků. 

Celá festivalová znělka se nese v duchu vtipného hašteření manželského páru, kde 

Zdeněk Svěrák hraje lehkomyslného a hravého manžela. Znělka se skládá z několika 

scének. Nejprve se Svěrák pokouší podpálit pomocí Křišťálového glóbusu a světla svůj 

„sešit nápadů“ a jeho žena ho nutí, aby si uklidil. Závěrečná scénka ukazuje herce, jak leští 

a čistí Křišťálový glóbus, a to především na pozadí sošky. V úvodu nechybí ani zobrazení 

hlavních partnerů festivalu. Následuje přepis celého rozhovoru manželů:  

                                                 
64 KVIFF. Závěrečná tisková zpráva 51. ročník. 9. 7. 2016 [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z:  

https://www.kviff.com/img/history/2016/zaverecna-tiskova-zprava-51-rocnik.pdf 

https://www.kviff.com/img/history/2016/zaverecna-tiskova-zprava-51-rocnik.pdf
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Svěrák: „Teda, ono to funguje!“ 

Kolářová: „Co tam děláš? Ty nepíšeš?“ 

S: „Čekám na nápad.“ 

K: „Mohl by sis při tom uklidit, třeba tě něco napadne.“ 

S: „No jasně, no. No dopr.. sakra práce“ 

K:“Nejdřív si utři prach, až pak luxuj.“ 

S: „Ježiš marja“ 

K: „Panebože, to je pořád dokola“ 

K: „Co tam děláš?“ 

S: „Cídím“  

K: „Už tě něco napadlo?“ 

S: „Ještě ne, ale myslím, že už mi to začíná pálit... Týjo“65 

Obrázek č. 14: Ukázka z festivalové znělky v roce 2016, zdroj YouTube.com (2016) 

Festivalový plakát 51. ročníku je tentokrát zpracován v černobílé variantě. Jako každý rok 

byl plakát vypracován Studiem Najbrt, jeho autory se tentokrát stali Zuzana Lednická, 

Aleš Najbrt, Michal Nanoru a Václav Jirásek. Tak jako v předchozím ročníku, i tento rok 

studio vsadilo na kombinaci typografie s fotografií návštěvníků festivalu. „Žijeme v době, 

kdy se máloco stane bez přítomnosti kamer, mnoho se toho děje jen pro objektiv a bez 

dokumentace jakoby snad nic ani nemělo cenu. Je normální mířit na sebe aparátem 

                                                 
65 51st KVIFF Official Festival Trailer – Zdeněk Svěrák. In: YouTube 7. 7. 2016 [online]. [cit. 2019-04 01]. 

Dostupné z:  https://www.youtube.com/watch?v=mEVVfb9Yetk 

https://www.youtube.com/watch?v=mEVVfb9Yetk
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a všichni jsme stylisty svých mediálních událostí: svých běhání, venčení a svačin. Chceme, 

aby zbožštěné celebrity byly poníženy na naši úroveň, zachycené u zadního vchodu nebo 

při nakupování, a my naopak pozvednuti k té jejich, když se vyfotíme v samoobsluze nebo 

před fotopozadím na festivalu.“66 Fotografie, které byly použity na vizuálech celého 

ročníku, připomínají staré paparazzi fotografie, jsou na nich zachycení lidé spojení 

s karlovarským festivalem či známé osobnosti, které se neradi dávají na odiv veřejnosti.  

Na fotografii, která je hlavní částí plakátu, pozorujeme muže vystupujícího z auta, který si 

drží před obličejem noviny tak, aby ho nikdo nepoznal. Na plakátu můžeme kromě názvu 

a data pořádání festivalu najít loga hlavních partnerů – tedy ČEZ a Ministerstvo kultury 

ČR – a název oficiálních webových stránek festivalu.  

Obrázek č. 15: Plakát z roku 2016, zdroj najbrt.cz (2016) 

4.6.2 Sociální sítě  

Sociální sítě se v roce 2016 začínají v komunikaci stavět více do popředí. To platí 

i u karlovarského festivalu. Sítě, které byly tento rok využívány, byly Twitter, YouTube, 

Instagram a Facebook, který i pro tento rok společně s webovými stránkami nadále zůstal 

                                                 
66 NAJBRT. 51. MFF Karlovy Vary. 2016 [online]. [cit. 2019-04-01]. Dostupné z:  

https://www.najbrt.cz/detail/51-mff-karlovy-vary 

https://www.najbrt.cz/detail/51-mff-karlovy-vary
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nejvyužívanějším kanálem festivalu. Oficiální Twitter a YouTube účty zůstávají takřka 

beze změny, proto tyto sítě v kapitole nebudou rozebrány.  

Na Instagramu začal festival komunikovat nadcházející ročník až v únoru 2016, v tomto 

období festival pomalu začíná sdělovat novinky týkající se blížícího se ročníku festivalu. 

Stejně tak jako je tomu u ostatních komunikačních kanálů, i na Instagramu jsou příspěvky 

častější, čím blíže je začátek festivalu. K 51. ročníku bylo na Instagramu zveřejněno 

78 příspěvků, z toho bylo 22 fotografií zveřejněno přímo v průběhu festivalu. Z těchto dat 

můžeme usuzovat, že festival je v komunikaci aktivní převážně během jeho průběhu, kde 

sdílí novinky z festivalového dění a fotky samotných návštěvníků či celebrit, které se 

festivalu účastní. Příspěvky festivalu na této sociální síti se obecně těší velké oblibě, tak ale 

jako u každého profilu, i zde fanouškům záleží na obsahu, některé příspěvky jsou tedy 

populárnější než ty druhé. Některé příspěvky například získaly téměř 1 500 označení To se 

mi líbí, jiné však nedosáhly ani na 100. Festival své příspěvky většinou zakončuje otázkou, 

která má za cíl rozpoutat diskuzi fanoušků pod příspěvkem – dle autorčina názoru se tento 

záměr festivalu poměrně daří.  

Obrázek č. 16: Ukázka Instragramového příspěvku, zdroj Instagram.com (2016) 

Jak je již psáno výše, i tento rok se stal Facebook online komunikačním kanálem číslo 

jedna. Na rozdíl od Instagramu, kde komunikace probíhá převážně pouze s blížícím se 

konáním festivalu, se na Facebooku komunikuje celoročně. Facebooková stránka festivalu 

po celý rok přináší novinky ze světa filmu a kolem poloviny dubna se začínají příspěvky 
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více týkat připravovaného ročníku. Nejdřív je odhalen plakát, postupem času jsou 

odhalovány další a další novinky z plánovaného ročníku. Zveřejnění plakátu bylo 

nejúspěšnějším příspěvkem tohoto roku.  

Tisková zpráva z tohoto roku, která je uveřejněna na webových stránkách festivalu, již 

neuvádí statistiky týkající se sociálních sítí stejně tak, jak tomu bylo v předchozích letech, 

proto autorka nemá bohužel další informace o vývoji fanouškovské základny. Avšak dle 

příspěvku, který stránka zveřejnila v prosinci 2016 (obrázek č. 17) můžeme usuzovat, že 

bylo v tomto období dosaženo téměř 50 000 označení To se mi líbí.  

Obrázek č. 17: Facebookový příspěvek festivalu, zdroj: Facebook (2016) 
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5 Porovnání komunikačních aktivit v jednotlivých letech 

I když jsou důvody výběru jednotlivých ročníků uvedeny již v úvodu, autorka je pro 

úplnost a přesnost uvede znovu i v této kapitole. Autorka pro svou analýzu chtěla určit 

ročníky, které budou vykazovat mnoho odlišností a jelikož jednotlivé vybrané ročníky 

měly mezi sebou několikaletý odstup, můžeme zde pozorovat mnoho rozdílů. Autorka 

vybrala tři ročníky, kde můžeme pozorovat hlavní změnu v komunikaci před a po nástupu 

sociálních sítích a online komunikace obecně. Ročník 2006 byl vybrán z toho důvodu toho, 

že v této době ještě sociální sítě neexistovaly či nesloužily ke komunikačním aktivitám tak, 

jak slouží dnes. Dalším ročníkem, který autorka vybrala, byl rok 2010. Tento ročník byl 

vybrán, jelikož v roce 2009 byl založen oficiální Facebookový účet a také učet na Twitteru, 

tudíž komunikace na sociálních sítích byla zatím v začátcích. Posledním zvoleným 

ročníkem byl rok 2016, kdy komunikace na sociálních sítích byla již běžnou součástí 

marketingu firem – v tomto případě filmového festivalu.  

Prvním prvkem pro porovnání jsou festivalové znělky. Největší rozdíly můžeme pozorovat 

ve znělce z roku 2006, která se nese ve zcela jiném duchu než další dva analyzované 

trailery z roku 2010 a 2016. Tento fakt přisuzujeme tomu, že jejím hlavním tvůrcem byl 

originální český umělec František Skála a festival neměl zcela vymezený směr, kterým se 

chce vydat. Znělka z roku 2006 se vymyká všem festivalovým znělkám, které byly do té 

doby uvedeny, je daleko více uměleckým dílem než pouhým festivalovým trailerem. Jak je 

již psáno výše, od roku 2008 byly do festivalových znělek obsazovány přední světové 

a české celebrity, proto se znělky z následující let podobají. Shodu můžeme také najít 

v černobílém provedení či v úsměvné zápletce, která znělky provází. Můžeme si také 

všimnout nepatrného detailu, že zatímco u první rozebírané znělky byla jména hlavních 

partnerů psána v českém jazyce, u dalších dvou znělek můžeme zaznamenat jazyk 

anglický. Tento jev si divák může vykládat tím, že festival chce být kosmopolitní a více 

otevřen světu.  

Co se týče plakátů jednotlivých ročníků, každý se nese ve zcela jiném duchu. U prvního 

analyzovaného ročníku můžeme pozorovat fakt, že plakát koresponduje s festivalovou 

znělkou, hlavním motivem je sám hlavní hrdina. Oproti tomu plakáty dalších dvou ročníků 

jsou zcela rozličné od znělek, autorka zde nenachází žádné podobnosti se znělkou daného 

ročníku.  



43 

 

Outdoorové, tištěné a televizní komunikační aktivity zůstávají každým rokem stejné. Nic 

se nemění ani na Festivalovém deníku a dalších propagačních materiálnech, které jsou 

k dispozici během festivalu. Upomínkové a dárkové předměty jsou stylizované vždy do 

aktuálního ročníku.  

Dle autorčiny hypotézy se online komunikace festivalu v průběhu daných ročníků změnila, 

a to zejména s nástupem sociálních sítí. V roce 2006 byly jediným online komunikačním 

kanálem webové stránky festivalu. Ty se od roku 2006 takřka nezměnily, pokud 

samozřejmě nemluvíme o grafickém provedení. Po všechny dané ročníky webové stránky 

přinášely veškeré informace, které byly pro návštěvníka festivalu klíčové, a i nadále 

zůstávají spolu s Facebookem hlavním online kanálem festivalu.  

V roce 2010 festival však již komunikuje na sociálních sítích – a to na Facebooku a na 

Twitteru. Komunikace je prozatím, můžeme říci, až opatrná a profily karlovarského 

festivalu nemají tak silnou fanouškovskou základnu, jako tomu je v následujícím 

analyzovaném ročníku. V tomto roce byl také založen oficiální YouTube kanál, který 

nahradil festivalovou televizi na webových stránkách. V následujících letech využívání 

tohoto serveru pokračuje stejným způsobem.  

V roce 2010 měla Facebooková stránka festivalu okolo 5 000 fanoušků, během jednoho 

roku zaznamenala stránka nárůst fanoušků o 100 % – tedy na 10 000 fanoušků.  Na konci 

roku 2016 čítala tato stránka téměř 50 000, v současné době (tj. duben 2019) stránka 

dosahuje téměř 65 000 fanoušků. Z těchto údajů můžeme usuzovat, že festival je ve své 

komunikaci na Facebooku úspěšný, jelikož fanouškovská základna stále rapidně stoupá.  

Pro porovnání úspěšnosti daných ročníků autorka využila statistik, které jsou uváděny 

v závěrečných tiskových zprávách festivalu a vytvořil graf návštěvnosti festivalu od roku 

2006 až do 2018. Autorka se rozhodla pro větší rozpětí ročníků, jelikož porovnání 

návštěvnosti pouze tří se jí jevilo jako neúplné a graf by nevykazoval výpovědní hodnotu.  
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Graf č. 1: Vývoj návštěvnosti festivalu v letech 2006 až 2018, zdroj: vlastní zpracování 

Jak je již psáno výše, graf č. 1 zobrazuje vývoj návštěvnosti od roku 2006 až po rok 2018. 

Z grafu je patrné, že v roce 2008 festival zaznamenal lehký úbytek počtu návštěvníků. 

Tento pokles můžeme přisuzovat ekonomické krizi, která Českou republiku v tomto 

období zasáhla. Od roku 2010 má počet návštěvníků již vzestupnou tendenci, vrchol 

spatřujeme v roce 2016, v tomto roce byl počet návštěvníků nejvyšší, od té doby 

návštěvnost festivalu stagnuje či nepatrně klesá. Z uvedených údajů můžeme předpokládat, 

že návštěvnost festivalu bude i nadále mírně stoupat.   

5.1 Zhodnocení  

Dle autorčina názoru nese s sebou změna znělky každým rokem jak pozitiva, tak 

i negativa. Pozitivum autorka shledává v nápaditosti – festival každý rok své návštěvníky 

překvapí něčím novým a znělka tak nikdy divákům nezevšední. Další pozitivum, které je 

se změnou znělky každým rokem spojené, je odlišnost od ostatních filmových festivalů. 

Tato odlišnost může být však také negativem. Ta autorka spatřuje především ve vysokých 

nákladech na každoroční tvorbu traileru. Festivalová znělka se také nemůže stát ikonickou 

pro festival. Plusem však zůstává jasně čitelný rukopis festivalu, který je zřetelný 

především ze znělek z roku 2010 a 2016, a to hlavně díky obsazení oceněných celebrit 

z minulých ročníků. Tento formát je u fanoušků velice oblíbený a dle reakcí na sociálních 

sítích se na odtajnění znělky vždy těší.  
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Autorka musí také podotknout, že dle jejího názoru je festivalová znělka 41. ročníku 

poněkud zvláštní a ani u široké veřejnosti se nesetkala s dobrými ohlasy, autorka tak 

usuzuje z negativních komentářů, které byly zveřejněny na sociálních sítích. Je však 

možné, že právě zvláštnost a odlišnost byla záměrem autorů této znělky.  

Dalším prvkem pro zhodnocení jsou sociální sítě, které jsou v dnešní době velmi důležitým 

prvkem komunikace, proto by se v žádném případě neměly opomíjet. V této části 

komunikace můžeme spatřit lehké nedostatky, proto se autorka rozhodla pro krátké 

porovnání jednotlivých sociálních médií. Hlavním nedostatkem festivalových profilů na 

sociálních sítích je jejich rozdílnost komunikace. Velké rozdíly v komunikaci můžeme 

pozorovat zejména na Instagramu a Facebooku. Facebooková komunikace je velmi 

konzistentní a probíhá takřka nepřetržitě po celý rok, s blížícím se začátkem festivalu se 

samozřejmě komunikuje ještě častěji. Je zde také silná fanouškovská základna a je to první 

místo, kde se objevují veškeré festivalové novinky, komunikace se však drží na oficiálnější 

úrovni. Během konání festivalu slouží jako hlavní komunikační kanál, skrze který 

organizátoři s návštěvníky komunikují. 

Oproti tomu na Instagramu je komunikováno střídměji, a dokonce dochází v průběhu roku 

k úplnému odmlčení ze strany festivalu, kdy je přidáván příspěvek jednou za dva měsíce. 

Komunikace na Instagramu má, dle autorčina názoru, ještě velké mezery. Autorka se také 

pozastavuje nad rozdílem počtu fanoušků na Facebooku a na Instagramu, který je velmi 

značný.  

Zajímavý je také fakt, že veškerá komunikace na sociálních sítích je v českém jazyce 

a anglické ekvivalenty profilů nejsou založeny. Jediná sociální síť, na které je 

komunikováno v anglickém jazyce, je Twitter, zde má festival založený speciální profil pro 

své zahraniční fanoušky. Můžeme se jen domnívat, co vedlo k založení anglického profilu 

zrovna na Twitteru, a ne například na Facebooku, který je, jak je v práci již zmíněno 

několikrát, nejpoužívanější sociální sítí festivalu. Na Facebookovém profilu si můžeme 

u příspěvků všimnout mnoho anglických komentářů, dle autorčina názoru by zahraniční 

návštěvníci komunikaci v anglickém jazyce uvítali, festival by se tím také stal více 

kosmopolitní a mohl by přilákat více návštěvníků ze zahraničí. Z počtu označení To se mi 

líbí a komentářů u příspěvků však můžeme usuzovat, že fanoušci jsou s Facebookovou 

komunikací festivalu spokojení a hojně se zapojují do diskuze pod příspěvky.  
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Autorka také musí vyzdvihnout fakt, že všechny sociální sítě se vždy drží stejného vizuálu, 

například v podobě stejné profilové fotky, která je v době příprav festivalu vždy laděna do 

stylu nadcházejícího ročníku. Tento fakt komunikaci dělá snadno rozpoznatelnou pro 

fanoušky. Autorka je s celkovou komunikací spokojena.  
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Závěr  

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech ukázal, že právem patří mezi špičkové 

události světové kinematografie, a to také díky své komunikaci, ve které hrají prim 

festivalové znělky a plakáty. Ty vždy rozpoutají bouřlivou diskuzi a jsou velice oblíbené 

mezi fanoušky, jelikož odkazují na prvky festivalu či samotného města Karlovy Vary, 

které je pro festival ikonické. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat marketingovou komunikaci festivalu 

v letech 2006, 2010 a 2016 a vzájemně tyto ročníky mezi sebou porovnat. Autorka 

záměrně vybrala právě tyto ročníky, jelikož v těchto letech můžeme pozorovat největší 

rozdíly v online komunikaci. Dle autorčiny hypotézy, která je uvedena v úvodu práce, se 

komunikace s nástupem sociálních sítí postupně měnila a vyvíjela. 

V první části práce autorka vymezuje pojem marketing a uvádí stručné definice. 

V teoretické části dále definuje pojmy art marketing a marketing filmu, které jsou pro 

praktickou část práce klíčové. V teoretické rovině jsou také rozebrány filmové trailery 

a plakáty, tyto prvky marketingu jsou pro práci nezbytné. Dále je analyzován samotný 

karlovarský festival a jeho stručná historie, která sahá až do roku 1946, jsou zde také 

zachyceny hlavní momenty a události, které festival ovlivňují dodnes. Další částí práce je 

podrobnější rozebrání marketingového mixu – tedy 4P – v teoretické rovině, tyto pojmy 

jsou pak dosazeny do kontextu festivalu. 

Stěžejní část práce se však věnuje pouze poslednímu P marketingového mixu – tedy 

propagaci. Cíle práce byly dodrženy, autorka v této části nejprve popisuje komunikaci 

festivalu obecně, jelikož některé prvky komunikace se nemění a zůstávají každý rok 

stejné – konkrétně se jedná o propagaci v televizních a tištěných médiích a o outdoorovou 

reklamu. Shodný zůstává také Festivalový deník či upomínkové předměty, které mění 

pouze svůj vizuál v závislosti na daném ročníku.  

V této části se také autorka zaměřuje na jednotlivé ročníky, kde zkoumá především 

festivalové znělky a plakáty, které byly daný rok používány. Součástí je také analýza 

komunikace na internetu. Dle hypotézy práce se online komunikace v průběhu daných 

ročníků změnila, a to zejména s nástupem sociálních sítí. Můžeme pozorovat rozdíl 

v daných ročnících, v roce 2006 byly jediným internetovým komunikačním kanálem 

webové stránky. V roce 2010 se přidává také Twitter, YouTube a Facebook, který 
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i doposud zůstává spolu se stránkami kviff.com hlavním online kanálem festivalu. V roce 

2016 se přidává Instagram, který je poslední novinkou v online festivalové komunikaci. 

V práci jsou uvedeny také ukázky příspěvků ze sociálních sítí. Z těchto faktů můžeme 

usuzovat, že autorčina hypotéza, která byla uvedena v úvodu práce, byla potvrzena.  

Poslední kapitolou práce je porovnání a vlastní zhodnocení komunikace. Autorka v této 

části předkládá vlastní názor na komunikaci festivalu a hodnotí její jednotlivé aspekty. 

Vyzdvihuje především znělky z roku 2010 a 2016, které se drží stejného formátu 

a obsazují přední a dříve oceněné světové i české celebrity – díky tomu jsou, dle autorčina 

názoru, festivalové trailery snadno rozpoznatelné pro diváka. Předmětem zhodnocení byla 

také online komunikace festivalu, a to především ta na sociálních sítích. Hlavní nedostatky 

této komunikace autorka spatřuje v nekonzistentnosti v četnosti příspěvků na jednotlivých 

sociálních sítích, vyzdvihuje však jejich vizuální podobnost. Co se týče návrhů na zlepšení, 

autorka doporučuje se více soustředit na komunikaci na Instagramu. Tato sociální síť je 

velice oblíbená mezi mladými lidmi a zcela určitě by přilákala mnoho dalších návštěvníků. 

Struktura práce nebyla dodržena zcela tak, jak bylo uvedeno v tezích, autorka však 

vysvětluje logické souvislosti s jednotlivými kapitolami a udává důvody, proč se dané 

struktury nedržela. Toto odchýlení spočívá v kapitole týkající se aktivit sponzorů, které 

měly být uvedeny u každého ročníky samostatně. Dle autorčiných zjištění však sponzoři 

nevyvíjejí žádné propagační aktivity, tudíž autorka zařadila pouze kapitolu 4.3, která 

pojednává o aktivitách sponzorů obecně v kontextu celého festivalu, ne každého ročníku 

zvlášť. V ostatních aspektech byly teze dodrženy, autorka se také držela vybrané literatury 

a ostatních zdrojů, tak jak bylo avizováno již v úvodu, dále bylo také čerpáno 

z festivalových profilů na sociálních sítích.   

Karlovarský festival má jistě své zaryté příznivce i odpůrce, nikdo mu však nemůže 

odepřít, že se jedná o jedinečnou událost v tuzemsku, proto by měl být právem uznáván 

a respektován.   
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Summary 

Karlovy Vary International Film Festival has shown that it is rightly one of the top events 

in the world of cinematography, mainly thanks to its communication – especially festival 

posters and trailers are very popular with fans, as they refer to the festival elements or the 

city of Karlovy Vary itself which is iconic for the festival.  

The main aim of this bachelor thesis was to analyse the marketing communication of the 

festival in the years 2006, 2010 and 2016 and comparison of these years. The author 

deliberately chose these years, as in these years we can see the biggest differences in online 

communication. According to the author's hypothesis which is mentioned in the 

introduction of this thesis communication with the onset of social networks is gradually 

changing and developing.  

In the first part of the thesis the author defines the concept of marketing and introduces 

brief definitions of world-famous marketers. The theoretical part also defines the concepts 

of art marketing and film marketing which are crucial for the practical part of the thesis. 

Film trailers and posters are also discussed on the theoretical level – these marketing 

elements are also essential. Furthermore, the author discusses Karlovy Vary festival itself 

and its brief history, which dates to 1946, captures the main moments and events that have 

influenced the festival to these days. Another part of the thesis is detailed analysis of the 

marketing mix - 4P - in the theoretical level, these terms are then put into the context of the 

festival. 

The main part of the thesis is devoted only to the last P marketing mix - promotion. The 

goals of the work were followed, in this part the author first describes the communication 

of the festival in general, as some elements of communication remain unchanged every 

year - in particular, promotion in television and print media and outdoor advertising. The 

festival diary and souvenirs that change only their visuals depending on the year, also 

remain the same. 

In this part, the author focuses on individual years, where he mainly examines festival 

trailers and posters that were used that year. It also includes an analysis of Internet 

communication. As expected, online communication has changed over the years, 

especially with the advent of social networks. We can observe the difference in the given 

years, in 2006 the website was the only internet communication channel. In 2010, Twitter, 

YouTube and Facebook are added. In 2016, Instagram is added. Facebook and the official 
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website are the main online channels to these days. Posts from social networks are also 

included in this thesis. From these facts we can conclude that the author's hypothesis which 

was mentioned in the introduction to the work was confirmed. 

The last chapter of the thesis is the author’s evaluation of communication. In this section, 

the author presents his own opinion on the festival's communication and evaluates its 

individual aspects. The author highlights the trailers from 2010 and 2016, which follow the 

same format and occupy leading and formerly recognized world and Czech celebrities -

 thanks to which the festival's trailers are easily recognizable to the viewer. The subject of 

the evaluation was also the online communication of the festival, especially on the social 

networks. The author sees the main shortcomings of this communication in inconsistency 

in the frequency of contributions on individual social networks but emphasizes their visual 

similarity. 

The structure of the work has not been fully respected as stated in the introduction and in 

the thesis, but the author explains the logical connections with the individual chapters and 

gives reasons for not keeping the structure. The author adhered to the selected literature, as 

it was already announced in the introduction, and the author also drew on festival profiles 

on social networks. 

Karlovy Vary International Film Festival certainly has its staunch supporters and 

opponents, but no one can deny it that it is a unique event in the Czech Republic, so it 

should be rightly recognized and respected. 
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