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Anotace 
Videoherní průmysl je odvětví, které se v současné době těší velké oblibě. Videohry totiž 

již dávno nejsou pouze zábavou pro malé děti, ale jejich přesah je znát například už i v 

globálních kulturních nebo ekonomických sférách. To potvrzuje například fenomén 

takzvaných cosplayů, žánr esport či obrovské množství peněz, které videohry a věci kolem 

nich generují. 

 S popisovanou sférou je pak neoddělitelně spojena i společnost PlayStation. Tato 

legendární firma spadající pod japonského giganta SONY se zaměřuje na výrobu herních 

konzolí a služby s tím spojené. Z hlediska značky jako takové se pak dá v očích mnoha 

fanoušků po celém světě považovat za lovebrand. Daný fakt je podpořený tím, že 

PlayStation je společnost, jež komunikuje, je vidět a obecně se těší komerční přízni, ať už 

kvůli podpoře ze strany vlastních kanálů, tak i získaných specializovaných herních médií, 

novinářů nebo influencerů. 

 Tato bakalářská práce se zabývá právě působením PlayStationu na českém a 

slovenském trhu a to primárně z pohledu komunikace, marketingu a PR v posledních 

letech. Rozebírají se v ní důležité body z online a offline prostředí, které jsou pro 

komunikační mix společnosti v České republice a na Slovensku ústřední. To celé je 

doplněno relevantním kontextem, analýzami a komentáři, které jsou pro větší přesah 

bakalářské práce sdíleny se subjekty podílejícími se na reálné prezentaci společnosti 

PlayStation. 

Annotation 
Videogaming industry is a sector which popularity is currently on the rise. The reason is 

simple - videogames can not be considered anymore as an activity meant only for children, 

they became a phenomenon with a strong influence on cultural and economical spheres. 

The mentioned facts are supported by activities like cosplaying and esport for example, 

and by the amount of money that is generated by videogames. 

 A company called PlayStation is closely connected with the previously described 

area. This legendary enterprise, formally a subordinate to Japanese corporate giant SONY,  

focuses on making videogame consoles and related services. It is also possible to say, that 

PlayStation brand itself can be considered by many fans all around the world as a 



lovebrand. Previous statement is backed up by the facts, that PlayStation reaches its 

audience and communicates well. Boost in the form of own channels, specialized gaming 

media and journalists definitely helps the commercial cause too. 

 My bachelor thesis deals with the communication, marketing and PR activities of 

PlayStation in the Czech Republic and Slovakia during the recent last years. There are 

important points from both online and offline branches, which are essential for the proper 

function of communication mix of PlayStation. Stated description is enhanced by some 

relevant context, analyses and comments, which are meant, for higher added value of this 

document, to be shared with the real subjects representing PlayStation. 

Klíčová slova 
PlayStation, videoherní konzole, videoherní průmysl, videohry, komunikace, marketing, 

PR 
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1. Teoretická část | úvod 

Téma této bakalářské práce jsem zvolil z toho důvodu, že mě k dané problematice váže 

osobní vztah. Sám jsem totiž hráčem a o videoherní průmysl se zajímám již řadu let. Tuto 

vášeň jsem následně přeměnil i v mé první zaměstnání v marketingovém oboru. Konkrétně 

jsem se přes tři roky staral o klienta PlayStation v reklamní agentuře Wunderman. Věřím, 

že se popisovaná kombinace koníčku a odborné znalosti, kterou jsem v průběhu let 

získával, pozitivně odráží na této práci, jež má sloužit jako souhrn toho, co se v posledních 

několika letech dělo v České republice a na Slovensku okolo společnosti PlayStation. 

 Co se týče samotného vymezení obsahu, je nutné definovat, čím se tento text 

zabývá. Hry a hraní jako takové mají totiž silnou historii, o čemž svědčí kupříkladu stará 

desková hra s názvem Senet. Tato bakalářská práce se věnuje čiště videohrám a prvkům s 

tím přímo spojeným. Pokud následně budeme téma definovat ještě dále, tak tento 

dokument rozebírá primárně konzolové a počítačové hraní. Má bakalářská práce tedy nemá 

za úkol detailně popisovat historický koncept her jako takových, deskové hry a ani mobilní 

hry. Z časového hlediska je obsah práce zaměřen přibližně na období 2010 – 2019. 

 Soubor je dělený do čtyř hlavních kapitol – teoretické, analytické, výzkumné a 

návrhové. Z hlediska metod využívá mimo jiné analýzu, analýzu dat, analýzu SWOT, 

expertní rozhovory, popis a porovnání. Cíle práce pak odrážejí názvy hlavních kapitol, 

jedná se tak o tyto body: 

1) Položit teoretický základ, který obsáhne nejdůležitější rozebíraná témata. 

2) Analyticky zhodnotit marketingové/PR aktivity společnosti PlayStation v České 

republice a na Slovensku. 

3) Připravit dva rozhovory s relevantními odborníky, kteří se zabývají, nebo zabývali, 

prezentací PlayStationu na daném území. 

4) Navrhnout možnosti, jak vylepšit komunikaci PlayStationu. 

1.2 Přesah této bakalářské práce 

Hlavní význam tohoto dokumentu se dá rozdělit do dvou kategorií – do akademické a 

podnikově praktické. Oba směry se liší podle svého využití, což popisuje tabulka níže, 
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výsledný soubor však obsahuje kompaktní souhrn informací, kde se akademická i 

podnikově praktická složka vzájemně doplňují. 

Příloha č. 1: Významy této bakalářské práce (tabulka) 

Zdroj přílohy č. 1: Vytvořeno autorem [offline]. Česká republika, 2019 [cit. 2019-05-03]. 

Smysluplnost daného přístupu podtrhuje fakt, že na základě kombinace teoretického a 

praktického směru vznikají reálné komunikační výzkumy, jež generují insighty, které 

ovlivňují celé komunikační strategie. V České republice a na Slovensku se této 

problematice věnuje například společnost Kantar (2019). 

1.3 Videoherní svět 

“Video hra – hra, ve které hráč mačkáním tlačítek ovládá pohyblivé obrázky na 

displayi” (Cambridge Dictionary, 2019, přeloženo) 

Oficiální vysvětlení je stručné, osobně bych se tedy rád přiklonil ke košatější definici. 

Videohra je magické místo, v němž se střetává velké množství rozličných elementů – tvrdá 

práce vývojářů hardwaru i softwaru, fantastické imaginární světy, obrovské množství času, 

které je hraním tráveno, fanouškovská pýcha a nadšení, ale třeba i business, jenž je s tímto 

průmyslem spjatý. 

 Pokud se podíváme do bohaté historie tohoto odvětví, čas nás zavede na univerzitní 

půdu ve Spojených státech amerických, kde v roce 1950 Claude Shannon  navrhuje, že by 1

počítače mohly umět hrát šachy. I přesto, že první počítačové hry fungovaly spíše jako 

ukázka technických dovedností samotných počítačů, jejich vliv se postupem doby začal 

Význam akademické složky Význam podnikově praktické složky

Teoretický základ pro herní a marketingová 
témata.

Analýza současných aktivit.

Aplikace teoretických modelů na reálné 
situace.

Doporučení plynoucí z rozborů.

Ucelený souhrn aktivit firmy PlayStation, z 
něhož se dá snadno a ověřeně čerpat.

Sdílení dokumentu se společnostmi 
reprezentující PlayStation.

 Americký vědec považovaný za “otce elektronické komunikační doby” (Encyclopaedia Britannica, 2019).1
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zvyšovat. Jako příklad může sloužit Atari Corporation založená v roce 1972, jež stojí za 

titulem Pong, který položil základy pro fenomén arkádových her . Ve stejné době vzniká i 2

první zařízení připojitelné k televizi v domácnosti, předchůdce dnešních videoherních 

konzolí, a nese jméno Magnavox Odyssey.  

Příloha č. 2: Magnavox Odyssey (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 2: GALLOWAY, Paul. Video Games: Seven More Building Blocks in 

MoMA’s Collection. MoMA: The Museum of Modern Art [online]. 2013 [cit. 2019-03-13]. 

Dostupné z: https://www.moma.org/explore/inside_out/2013/06/28/video-games-seven-

more-building-blocks-in-momas-collection/ 

Úspěch těchto zařízení vedl k všeobecnému rozmachu videoherních přístrojů, a dokonce i 

ke vzniku firem soustředících se výhradně na vývoj videoher samotných (Encyclopaedia 

Britannica, 2019). Konkrétním příkladem v tomto směru je společnost Activision, která 

funguje dodnes a je jedním z největších hráčů na videoherním poli (Activision, 2019). 

Rozmach domácích videoherních zařízení však vedl k tomu, že ne všechny dostupné tituly 

byly kvalitní. Nespokojenost zákazníků s tímto stavem pak rezultovala útlumem v celém 

sektoru. V průběhu nadcházejících let se technika přirozeně vylepšovala a společně s ní i 

videohry samotné. Ty získávaly obrysy adventurních her, třeba ve stylu oblíbených 

Dungeons and Dragons. Nutno podotknout, že tomuto období dominovaly především 

osobní počítače, neboli PC. Videoherní konzole se později vracejí na scénu pod japonskou 

 Typ videoher obvykle fungující na principu, který se aktivuje vhozením mince (Merriam-Webster, 2019).2
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hlavičkou, konkrétně od společností Nintendo a Sega. Na pomezí nového tisíciletí vstupují 

následně na trh i konzole SONY PlayStation a Microsoft Xbox (Encyclopaedia Britannica, 

2019). 

 Od svého zrodu ušel videoherní průmysl velký kus cesty. Dnes je trh saturován 

komplexními, graficky oslnivými AAA tituly , jejichž výroba zabírá roky práce a mají za 3

sebou komplikovanou architekturu, jež často dovoluje, aby videohra byla hrána s dalšími 

hráči po celém světě . A narozdíl od původních velkých univerzitních počítačů, to celé se 4

odehrává v malé krabičce připojené k internetu, kterou si český zákazník může pořídit za 

několik tisíc korun do svého obývacího pokoje . Na druhou stranu, i přes nezpochybnitelný 5

posun ve vývoji videoher, paradoxně z hlediska samotného hardwaru můžeme vidět, že 

trhu dominují spíše ustálené subjekty, a to PlayStation, Nintendo, Xbox a PC (Statista, 

2019). Vysvětlení pro tento stav může být několik. Ať už pestrost samotných přístrojů, 

které nabízejí širokou paletu volby pro samotné hráče, tak i vysoké vstupní náklady do 

businessu, jenž je nyní kvalitně obsluhován velkými firmami z nadnárodního prostředí. V 

přílohách níže je na závěr možné porovnat vývoj samotných videoher. Číslo tři zobrazuje 

hru Pool of Radiance, což je raný titul inspirovaný stylem Dungeons and Dragons (IGN, 

2008). Na screenshotu můžeme vidět velmi silnou orientaci na text a spíše doplňkovou 

grafiku. Naopak číslo čtyři ukazuje novou hru Red Dead Redemption 2, kde je důraz již 

kladen na samotné aktivity, které hráč může svými rozhodnutími provádět. 

 Označení pro typ velkých videoher od nichž se očekává, že budou dominovat trhu. Jak z hlediska kvality, 3

obliby, tak i prodejů. Z filmové terminologie se pojem AAA dá nahradit slovem blockbuster (Polygon, 2012).

 Například hra Red Dead Redemption 2 z obrázku níže obsahuje zmiňovaný online mód a její vývoj 4

opravdu probíhal v řádech let (Rockstar Games, nedatováno) (Rockstar Games, nedatováno).

 Cena PlayStation 4 ve verzi 500 GB je 7 790 CZK (Alza, 2019).5
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Příloha č. 3: Pool of Radiance (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 3: Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation 

[ c i t . 2 0 1 9 - 0 3 - 1 3 ] . D o s t u p n é z : h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

File:Pool_of_radiance_panels.png 

Příloha č. 4: Red Dead Redemption 2 (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 4: SCHREIER, Jason. Our First Look at Red Dead Redemption 2 

Gameplay. Kotaku [online]. Gizmodo Media Group, 2018 [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

https://kotaku.com/our-first-look-at-red-dead-redemption-2-gameplay-1828221779 
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1.3.1 Positioning a cílová skupina PlayStation 4 

Jelikož se tento dokument zabývá přednostně konzolí PlayStation 4, je potřeba ji ukotvit v 

pozici na trhu. Dostáváme se tak k zásadním momentům, které v raném stádiu pomáhaly 

přístroj uvádět do povědomí potenciálních zákazníků. 

 Ve středu samotného positioningu je silné zaměření na hráče. I přesto, že tato 

strategie může znít jako zřejmá, není to tak. Konkurenční Xbox One se totiž prezentoval 

spíše jako univerzální zařízení do obývacích pokojů. Tato rozhodnutí nesou samozřejmě 

následky ohledně výběru cílových skupin. Zatímco tak Xbox One se svou strategií cílil 

spíše na občasné hráče, PlayStation 4 se věnoval potřebám hráčů tvrdého jádra, důraz byl 

tak kladen na výkon systému, exkluzivní tituly a sociální funkce. 

 Zvolená strategie se odrazila i v reklamní prezentaci. V agentuře BBH New York 

tak vznikla velkolepá kampaň s názvem “Greatness Awaits”. Ta podtrhuje zážitky, do nichž 

se mohou hráči na PlayStation 4 ponořit (Fast Company, 2014). 

 Positioningové rozhodnutí odráží i mantra, která je s PlayStation 4 spjata dodnes — 

“This Is For The Players” (PlayStation, 2013). 

1.3.2 PlayStation ve světě 

Dlouhá kapitola jménem PlayStation byla komerčně odstartována v roce 1994 v Japonsku 

(PlayStation, nedatováno). U jejího zrodu stála společnost SONY společně s Kenem 

Kutaragim, mužem, jenž je považován za “otce PlayStationu” (Polygon, 2018). 

PlayStation 1 byla malá krabička, která za pomoci PlayStation Controlleru přehrávala na 

televizních obrazovkách CD s 3D videohrami. Na PlayStation 1 debutovaly takové klasiky 

jako Crash Bandicoot, Lara Croft nebo Metal Gear Solid. Všechny tyto tituly jsou dodnes 

považovány za zakladatele významných sérií. PlayStation 1 se v průběhu let také stal první 

konzolí, které se celosvětově prodalo přes sto milionů kusů. 

 V rámci vývoje nahradil v roce 2000 původní PlayStation PlayStation 2. 

PlayStation 2 nabídl mimo jiné 3D grafiku ve vysoké kvalitě, podporu pro DVD a také 

online hraní. Toto zařízení první zprostředkovalo světu novinky jako například God of 

War, Grand Theft Auto III a Ratchet and Clank. PlayStation 2 se stopadesáti miliony 

prodaných kusů je do dnešního dne nejlépe prodávanou videoherní konzolí. 
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 Přímí následníci PlayStation 2 byli rovnou dva. PlayStation Portable, zkráceně PSP, 

a PlayStation 3. PlayStation Portable bylo multifunkční zařízení velké přibližně tak, aby se 

vešlo do kapsy. Zákazníci si tedy mohli vybrané hry, například Grand Theft Auto: Liberty 

City Stories či LocoRoco, užívat i na cestách. V roce 2006 pak hlavní vývojovou větev 

přirozeně rozšířil PlayStation 3 s podporou HD, Blu-ray a ovladače DualShock 3. K 

novým titulům jako Uncharted nebo The Last of Us přibyla také podpora pro služby 

PlayStation Network, PlayStation Store a PlayStation Plus. Kombinace těchto systémů 

umožňuje fanouškům například společně komunikovat, nakupovat hry přímo z konzole a 

čerpat výhody PS+ členství. 

 V závěru se dostáváme k nejnovějšímu modelu z roku 2013 – PlayStation 4. 

PlayStation 4 nabízí podporu pro HDR , sociální funkce a vylepšený DualShock 4. Kromě 6

nových IP  jako Bloodborne a Horizon Zero Dawn je PS4 významná také díky podpoře 7

systému PlayStation VR, což jsou brýle pro virtuální realitu. V současné době existuje i 

vylepšený model PlayStation 4 Pro, jenž společně s PlayStation 4 tvoří vlajkové lodě 

společnosti (PlayStation, nedatováno). 

 Celosvětově je PlayStation považován za jednoho z lídrů ve videoherním průmyslu, 

což potvrzuje i fakt, že celkově bylo prodáno již přes pět set milionů těchto konzolí. 

Značka PlayStation sídlí v japonském Tokyu, britském Londýně a americkém San Mateu, 

administrativně spadá pod SONY Interactive Entertainment (PlayStation, nedatováno | 

PlayStation, nedatováno). Post Presidenta a CEO společnosti zastává od 1. dubna 2019 pan 

Jim Ryan (SONY Interactive Entertainment, 2019). 

1.3.3 PlayStation v České republice a na Slovensku 

Pro účely této práce je kromě celosvětového hlediska nutné nahlížet i na lokální aktivity 

společnosti PlayStation, konkrétně v České republice a na Slovensku. Co se týče sídla a 

administrativního členění, nemluví oficiální prameny stejně. Zatímco tak místní adresu pro 

společnost SONY Europe B.V. nacházíme na pražském Chodově a ve slovenské Bratislavě 

(SONY, nedatováno | SONY, nedatováno), samotný lokální PlayStation uvádí svou polohu 

 Zkratka pro high dynamic range aka vysoce dynamický rozsah zobrazení.6

 Neboli intellectual property, anglický termín pro duševní vlastnictví.7
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pod hlavičkou SIE Europe Limited v Londýně (PlayStation, nedatováno). 

 Z hlediska personálního obsazení v oblasti marketingu a PR lze zaznamenat tři 

klíčové osoby – Marketing Managera PlayStation CZ & East Europe (YouTube, 2018), 

Digital and Community Managera PlayStation CZ & SK (YouTube, 2018) a PR & Event 

Managera (PlayStation, 2017). Tento tým následně využívá množství dalších dodavatelů, 

kteří pomáhají s realizací potřebných aktivit, jedná se například o pražskou pobočku 

agentury Wunderman (Wunderman, nedatováno), agenturu Nufix (Nufix, nedatováno) 

nebo freelancera Ondřeje Hlízu (PlayStation, 2019 | Linkedin, 2019) aj. 

 Při pohledu na samotnou komunikaci PlayStationu se nám naskytne pestrý mix 

jednotlivých kanálů. Výběr médií zásadně nevybočuje z globální linky, což se dá říct i o 

sděleních jako takových. Nedá se však tvrdit, že všechna média jsou vždy plně 

lokalizována do patřičného jazyka. Na obsah od českého a slovenského PlayStationu je 

tedy možné narazit na sociálních sítich Facebook, Instagram a YouTube. Online prostředí 

také doplňuje web, webová reklama, e-mailing či komunikace přes samotné konzole a 

aplikace PlayStation. Pro partnerské a B2B účely slouží vydávání tiskových zpráv. V 

offline prostředí převládají eventy novinářského i zákaznického rázu, brandingy a point of 

sale komunikace. Kromě aktivit vycházejících přímo ze strany PlayStationu se ve 

veřejném prostoru také objevují sdělení takzvaných třetích stran, například retailerů, kteří 

nabízejí systém PlayStation k prodeji, vývojářů, kteří potřebují samotnou platformu 

PlayStation ke svému podnikání, či herních zpravodajství a influencerů. Toto téma je ještě 

dále rozebíráno v nadcházejících částech bakalářské práce. 

1.3.4 Konkurence 

Moderní videoherní svět se skládá z několika hlavních platforem. V rámci této práce 

budeme za konkurenci považovat především srovnatelná zařízení nejvyšší třídy, která jsou 

schopna zákazníkům, stejně jako PlayStation, poskytnout nejpropracovanější hry, jaké kdy 

byly. Jedná se tak o 3 zařízení – Xbox One, PC a Nintendo Switch. 

 Xbox One je zařízení od firmy Microsoft, které s PlayStation 4 sdílí největší 

podobu. Jde tak o výkonnou herní konzoli běžící na poměrně uzavřeném softwarovém 

rozhraní, která je schopna spouštět pro ni speciálně vyvinutý obsah. Stejné prvky s 
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PlayStationem nacházíme i v přítomnosti ovladače a služby Xbox Live Gold, díky níž 

mohou zákazníci hrát online a využívat další výhody (Xbox, nedatováno). 

 Personal computer, neboli zkráceně PC, je multifunkční elektronické zařízení, na 

němž je také možné hrát videohry. Z přímé konkurence PlayStationu se PC však nejvíce 

liší. Narážíme tak na otevřenou, rozdrobenou platformu, jež koncovému zákazníkovi 

nabízí široký výběr a množství případných následných úprav, jak ve stolní verzi, tak 

přenosné. Existují také herní počítače, které jsou speciálně přizpůsobeny pro potřeby 

hráčů. Jako příklad v tomto směru mohou sloužit produkty od společnosti Alienware. Ze 

softwarového hlediska dominuje na PC systém Windows (Alienware, nedatováno) 

doprovázený počtem různých herních klientů jako store.steampowered.com nebo 

www.epicgames.com/store/. 

 Čtveřici uzavírá multifunkční Nintendo Switch od Nintenda. To se od konkurence 

silně odlišuje svou univerzálností. Zatímco Xbox One a PlayStation 4 jsou primárně 

statické konzole, Nintendo Switch funguje jako přenosné herní zařízení a po připojení do 

stanice také jako klasická televizní konzole. Různé typy ovladačů pak přidávají další 

možnosti úprav. Ve prospěch systému Switch hraje i fakt, že na něm najdeme oblíbené 

tituly zahrnující Maria nebo hru The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 

nedatováno). 

 Při širším finančním pohledu na tyto subjekty vidíme značný náskok pro SONY, 

které v roce 2017 dominovalo s celkovým tržním podílem přes dvacet miliard USD. 

Následuje Microsoft s více než deseti miliardami USD. Žebříček zakončuje Nintendo s 

přibližně osmi miliardami USD (IHS Markit, 2018). PC v této statistice není uvedeno, 

jelikož, jak bylo zmiňováno, počítač je multifunkční zařízení, které není prodávano pouze 

pro hraní her. 

 Náskok PlayStationu vidíme na českém a slovenském trhu i z komunikačního 

hlediska. Žádný z konkurenčních subjektů se totiž v takové míře nevěnuje CZ a SK 

reklamě, ať už v rámci počtu kanálů, tak ve kvalitě sdělení jako takových. Při sestavení 

určitého komunikačního žebříčku by tak po PlayStationu následoval Xbox, Nintendo a na 

závěr PC. Tento žebříček vychází z toho, že Xbox se sice komunikačně dotahuje na 
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PlayStation nejblíže, důraz však klade primárně na lokalizaci globálního obsahu, samotná 

sdělení obvykle nezaznamenávají velmi silnou odezvu a nižší je i slovenská přítomnost. 

Tvrzení potvrzuje například koncept spravování XboxCZ YouTube kanálu (YouTube, 

2011) . Nintendo na našem trhu je obecně zastoupeno málo, navíc firma sama je pouze 8

reprezentována společností Conquest Entertainment (Conquest Entertainment, 

nedatováno). PC v návaznosti na samou podstatu produktu nefunguje jako ucelený prvek, 

relevantní komunikaci tak obstarávají jednotliví výrobci daných zařízení. Kromě výše 

zmíněných lze tak uvést třeba i subjekty jako OMEN by HP (Facebook, 2016). 

Příloha č. 5: Konkurenční herní konzole Nintendo Switch (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 5: Nintendo: Buy Now – Nintendo Switch [online]. Nintendo [cit. 

2019-04-24]. Dostupné z: https://www.nintendo.com/switch/buy-now/ 

1.4 Využívané komunikační přístupy 

Kromě herního pohledu se tato bakalářská práce zabývá také aplikováním řady 

komunikačních, prodejních, marketingových, brandingových a jiných přístupů na subjekt s 

názvem PlayStation. 

 Komunikace, na jejíchž základech je marketing postaven, je s lidstvem 

neoddělitelně spjata už od dob pazourku a směny. V antickém Řecku pak již můžeme 

narazit na komplexní zmínky například o rétorice, neboli: 

“Schopnost kdykoliv vypozorovat dostupné prostředky k přesvědčování.” (Aristoteles, část 

druhá, 350 let před naším letopočtem, přeloženo). 

V této definici je velmi důležitý důraz na slovo “přesvědčování”. Daný pojem je totiž 

 Tento kanál není označený jako ověřený. I přes způsob správy, která se jako oficiální jeví, nelze tedy z 8

dohledaných zdrojů říci, zda-li se opravdu jedná o oficiální kanál společnosti.
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silným pojítkem k základům marketingu jako takového, jelikož je v některých případech k 

úspěšnému zakončení marketingových aktivit potřeba zákazníka přesvědčit o stanovených 

komunikačních prioritách.  

“Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a 

hodnot.” (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, s. 39, 2007) 

Hlavní rozvoj marketingu, jak ho známe dnes, však nastal až na počátku dvacátého století 

a lze jej rozdělit do šesti etap: zrod marketingu, prodejní éra, vztahová éra, éra společenská 

a éra digitálního marketingu . Jak Kotler a spoluautoři dále správně poznamenávají, dnešní 9

marketing již není pouze o prodeji, naopak by se ideálně měl zabývat celým životním 

cyklem daného subjektu, tedy také aktivitami před prodejem i po prodeji (Kotler, Wong, 

Saunders, Armstrong, s. 38, 2007). 

 Mezi další zásadní pojmy patří také brand, neboli značka: 

“Značka je identifikační symbol, znamení, slovo či kombinace prvků, které oddělují 

výrobek či službu firmy od konkurence. Značka je představa, kterou vyvolává jméno 

produktu či služby u spotřebitelů. Image značky a její hodnota jsou výsledkem dialogu mezi 

majitelem značky a zákazníkem.” (Halada, s. 25, 2015) . 10

Nejen, že název PlayStation nese odkaz a historii těchto herních konzolí, ale podle 

dostupných dat ze systému BrandZ byla samotná značka v roce 2009 oceněna na 603 

milionů USD (WPP, nedatováno). 

 Tyto éry popisují marketingový vývoj od jeho zrodu, přes proces změny výrobního uvažování a utváření 9

vztahů se zákazníky, až po dnešní dobu internetu. Více o tomto tématu je možné najít na webu Oxford 
College of Marketing (nedatováno).

 Tématem značek se také zabývá David Aaker, autor mnoha textů z tohoto oboru včetně publikace 20 10

Principles that Drive Success, o níž přednáší na tomto odkaze – https://youtu.be/rvGOPuYW534 (YouTube, 
2014).

118

https://youtu.be/rvGOPuYW534


 Pro lep'í orientaci v hlavní "ásti této práce jsou také d&le#ité pojmy online 

marketing a offline marketing:

“Internetov% marketing je zp(sob, jak%m lze dosáhnout po'adovan%ch marketingov%ch cíl(

prost$ednictvím Internetu, a zahrnuje, podobn# jako klasick% marketing, celou $adu aktivit 

spojen%ch s ovliv)ováním, p$esv#d!ováním a udr'ováním vztah( se zákazníky. Marketing 

na Internetu se soust$edí p$edev&ím na komunikaci, av&ak !asto se dot%ká i tvorby 

ceny .“(Janouch, s. 20, 2014)11

“Jako off-line marketing b%vá ozna!ena ta !ást marketingu, která se odehrává mimo 

obrazovku monitoru. Nástroje off-line marketingu m('eme rozli&it na: 

a) mediální – televize, tisk, rozhlas, kino, plakáty, billboardy, 

b) nemediální – product placement, event marketing, spot$ebitelské sout#'e, 

telemarketing, propaga!ní p$edm#ty – nap$íklad vlastní ti&t#n% katalog produkt(.” (Wehle, 

s. 15, 2016).

Dal'í "eskou publikací zab)vající se online marketingem je Online marketing od kolektivu autor& (2014).11
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2. Analytická část 

Analytická část této bakalářské práce se zabývá detailním rozborem komunikačních složek 

PlayStationu v České republice a na Slovensku. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé kanály 

rozděleny do online a offline kategorií, přičemž v tabulce níže jsou k nalezení konkrétní 

témata. V závěru je pak tato kapitola zakončena SWOT analýzou. 

Příloha č. 6: Přehled pro analytickou část (tabulka) 

Zdroj přílohy č. 6: Vytvořeno autorem [offline]. Česká republika, 2019 [cit. 2019-05-03]. 

2.1 Web | online 

Web společnosti PlayStation je v České republice a na Slovensku jedním z nejdůležitějších 

komunikačních kanálů, jelikož funguje jako ústřední bod pro velké množství funkcí, což je 

zřejmé ihned z úvodní stránky. Horní lišta, jež je pro orientaci na webu zásadní, nabízí 

pestrý výběr možností – od zakoupení zařízení a služeb, přes novinky ve světě 

PlayStationu, až po nápovědu nebo přihlášení do PlayStation Network. Tato část je důležitá 

primárně pro koncové zákazníky produktů. Pro intenzivnější vhled slouží naopak patička 

stránek, kde je možné najít odkazy na tiskové zprávy, informace o společnosti a právní 

podklady, či pracovní nabídky firmy. 

Online Offline

Web Eventy

Sociální sítě Místo prodeje

E-mailing Outdoor

Search engine marketing Různé

PlayStation kanály

Třetí strany
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 Web samotný je responzivní , chráněný protokolem HTTPS  a disponuje verzí 12 13

pro mobilní zařízení jako třeba chytrý telefon nebo tablet. Velká část jeho obsahu je 

lokalizována do češtiny a slovenštiny podle daného trhu. Samotný koncept stránek vychází 

z globální šablony, která je používaná i na dalších trzích. Obecně se dá říci, že web je 

kompaktní, smysluplný a udržovaný. Kompaktnost je podpořena tím, že pokud není 

potřeba, návštěvník zůstává na jednom uceleném místě, odváděn z něj je pouze v 

důležitých momentech, například při zájmu o nákup u konkrétního prodejce. Smyslupnost 

se odráží například v tom, jak stránky zapadají do komunikačního mixu, je tedy možné se z 

jednotlivých odkazů dostat na další kanály PlayStationu a naopak. Udržovanost se pak 

pozná dle aktuálních informací, jež dominují úvodnímu carouselu , zbytku hlavní stránky 14

a celkově informacím o samotných produktech (PlayStation, 2019 | PlayStation, 2019). 

 Kromě hlavního webu je webové prostředí společnosti PlayStation doplněno ještě 

dalšími dvěma důležitými stránkami, PlayStation Storem a PlayStation Blogem. 

PlayStation Store je digitální prostředí sloužící pro pohodlný nákup produktů, například 

her, PS+ nebo přídavného obsahu, a je dostupné jak online, tak v rámci rozhraní 

samotného systému PlayStation, přičemž obě verze jsou propojeny ID daného uživatele. 

PlayStation Blog je naopak oficiální zdroj pro novinky ze světa PlayStation. Největším 

rozdílem, kromě samotných funkcí, oproti hlavnímu webu PlayStation je fakt, že ani jedna 

z těchto stránek není plně CZ/SK lokalizovaná. PlayStation Store má sice své domény pro 

Českou republiku a pro Slovensko, obsah jako takový je však přednostně anglicky. 

PlayStation Blog funguje jako zdroj informací pro celou Evropu, přičemž zprávy jsou 

vydávány také v anglickém jazyce (PlayStation, 2019 | PlayStation, 2019). 

 Více o responzivním webdesignu je možné najít na webu A List Apart v článku Ethana Marcotteho (2010).12

 Neboli Hypertext Transfer Protocol Secure. Tento protokol je doporučovaný pro ochranu propojení mezi 13

uživatelem a webovou stránkou. (Google, 2019)

 Anglický termín pro kolotoč. Toto slovo se také používá v odvětví webdesignu, kde popisuje rotující 14

obrázky na stránkách jako v případě webu PlayStationu.
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P!íloha ". 7: https://www.playstation.com/cs-cz/ (obrázek)

Zdroj p!ílohy ". 7: PlayStation: Oficiální stránka systému PlayStation [online]. [cit. 

2019-03-16]. Dostupné z: https://www.playstation.com/cs-cz/

P!íloha ". 8: https://www.playstation.com/sk-sk/ (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 8: PlayStation: Oficiálna stránka systému PlayStation [online]. [cit. 

2019-03-16]. Dostupné z: https://www.playstation.com/sk-sk/
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2.2 Sociální sítě | online 

Dalším důležitým kanálem, přes který PlayStation v České republice a na Slovensku 

komunikuje, jsou sociální sítě, a to Facebook, Instagram a YouTube. Při pohledu na čísla 

za těmito platformami zjišťujeme, že Facebook CZ má kolem 85 000 fanoušků, Facebook 

SK 19 000, Instagram CZ 30 000, Instagram SK 10 000, YouTube CZ 15 000 a YouTube 

SK 1 500 z čehož velmi zjednodušeně vychází pokrytí kolem 160 000 lidí pro obě země. 

České a slovenské verze sítí jsou pak lokalizovány do patřičných jazyků (kromě YouTube 

SK, kde jsou videa také v češtině), obsah samotný bývá však až na výjimky stejný. Obecně 

se dá říci, že všechny tyto platformy jsou kvalitně spravované a aktuální, o což se v 

kooperaci s PlayStationem starají externí dodavatelé jako Wunderman, Ondřej Hlíza nebo 

MediaCom (2016). V roce 2016 byla facebooková stránka firmy PlayStation oceněna 1. 

místem v soutěži WebTop100, konkrétně v kategorii Stránka na sociálních sítích 

(WebTop100, nedatováno). 

2.2.1 Facebook 

Co se týče počtu fanoušků, Facebook je nejdůležitější z popisovaných platforem, přičemž 

zprvu sloužila pro Českou republiku i Slovensko jedna stránka s názvem PlayStation CZ/

SK. Ta se následně přejmenovala na PlayStation CZ a přibyla k ní nová, slovenská verze. 

Samotná aktivita se na Facebooku skládá primárně z postingu na zdi stránky, postingu 

mimo zeď stránky a managementu komunity. Oba profily postují na zeď kolem 8 

příspěvků týdně. Vizuální formát postů je čtvercový nebo obdélníkový, doplněný spíše 

kratším textem s emojis. Statické posty jsou kombinovány s videem. Posty také často 

odkazují dále za pomoci linků, například do PlayStation Store či na stránky komunikované 

v daném příspěvku. Témata příspěvků jsou pestrá, můžeme tedy zaznamenat prodejní 

komunikaci, engagementový obsah, soutěže, ale i informace ohledně PlayStationu 

samotného nebo subjektů třetích stran. Jako sjednocující prvek působí PlayStation 

branding v podobě rohové vlny. Na Facebooku je pak možné kontaktovat PlayStation buď 

přes komentáře pod příspěvky nebo zprávou. Dark feedový obsah často komunikuje 

prodejní témata a službu PS+. Jednou z důležitých metrik při analýze Facebooku je také 

počet reakcí. Za měsíc únor 2019 můžeme pro český profil napočítat přibližně 6 000 reakcí 

na 16 postech (průměrně 375 reakcí na jeden post), na slovenský následně 3 500 reakcí na 
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15 postech (průměrně 233 reakcí na jeden post). Na závěr je pak nutné zmínit, že 

jednotlivé facebookové příspěvky jsou finančně podporovány a nešíří se tak pouze 

přirozeně (Facebook, 2014 | Facebook, 2017). 

2.2.2 Instagram 

Dalším z důležitých kanálů je Instagram. Na této sociální síti je z hlediska PlayStationu 

možné vidět mnoho společných a podobných prvků jako na Facebooku, například dělení 

na CZ/SK profily, reakce na komentáře, počet příspěvků za týden, formát postů, občasně 

branding, a dokonce v některých případech i samotná témata včetně grafik. Hlavní rozdíly 

jsou však ve třech bodech – využívání Instagram Stories, repostování obsahu od ostatních 

uživatelů a práce s odkazy a hashtagy. Instagram Stories je v současné době populární 

formát, ze kterého nafocený obsah za 24 hodin zmizí (Instagram, 2019). PlayStation 

využívá Stories například pro rekapitulaci komunikovaných témat nebo také pro aktivity 

spíše jednorázového charakteru jako RETRO či kampaň ke hře Detroit: Become Human. 

Při repostování obsahu ostatních autorů můžeme vidět, že v popisku fotografie je daný 

užvatel označen a do grafiky není přidáván branding. Při pohledu do tagování je patrné 

silné zastoupení hashtagů #playstationcz a #ps4cz, které jsou v některých případech 

tematicky doplněny dalšími tagy. Nevýhoda Instagramu v oblasti linků je pak v tom, že 

není možné z klasického postu přímo odkazovat na webové stránky. Pro tento záměr lze 

ale použít jeden proklik v popisku profilu. Některé posty s důrazem na proklik tedy slovně 

odkazují do tohoto popisku, neboli “BIA”, z něhož se jde následně dostat na požadovanou 

dopadovou stránku. Z pohledu čísel za únor 2019 lze pro český profil napočítat přibližně 

20 300 reakcí na 25 postech vyjma Stories (průměrně 812 reakcí na post), pro slovenský 

pak kolem 7 600 reakcí na 25 postech vyjma Stories (průměrně 304 reakcí na post). Oba 

instagramové profily byly založeny na konci srpna 2017 a podporu v podobě placených 

příspěvků dostávají spíše prodejní posty mimo hlavní feed. Dopad na oba profily má i 

obsah generovaný samotnými uživateli, který se skládá primárně z fotografií, na nichž jsou 

profily označeny. Těchto snímků je možné v obou zemích dohledat velké množství. 

Naopak malé množství aktivity je vidět v sekci Instagram TV, kde jsou v současné době 

uloženy pouze jednotky videí (Instagram, 2017 | Instagram, 2017). 
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2.2.3 YouTube 

Hlavní trojici sociálních sítí pro Českou republiku a Slovensko uzavírá YouTube, 

platforma zaměřená na videa, na níž PlayStation CZ působí od roku 2014, PlayStation SK 

pak od roku 2017. Oproti Facebooku a Instagramu nabízí YouTube odlišný obsah, zásadně 

tedy tyto dvě sítě neduplikuje, ale spíše rozšiřuje, doplňuje. Stopáž snímků je obecně 

kratší, majorita je pod pět minut. Při pohledu na samotný obsah můžeme videa dělit na 

převzatá a originální, přičemž převzatá tvorba převládá. Převzatá videa jsou například 

anglické herní trailery, aktualizace her nebo oznámení. To celé je rozšířeno o lokalizovaný 

náhled, popisek a v některých případech i titulky. Originální tvorba je pak připravována v 

češtině, pro Slovensko pouze s lokalizovanými popisky aj., primárně pod hlavičkou s 

názvem PlayStation Play, dříve PlayStation TV, a pojítkem je moderátor Ondřej Hlíza. Z 

originální tvorby, i přesto, že se zabývá různorodým spektrem témat, je cítit větší 

komunitní a lokální přesah. Můžeme tedy narazit na návody, jak z konzole PlayStation 

dostat co nejvíce, rozhovory s místními osobnostmi herní scény či pohledy do zákulisí. 

Formální struktura videí se skládá z brandového intra, hlavní části a brandového outra. 

Bohužel toto pravidlo ale neplatí ve všech případech. Na stejný stav můžeme narazit i v 

brandingu náhledů. Zatímco některé náhledy používají branding podobný jako Facebook a 

Instagram, jiné používají velmi výrazný branding s textovým popisem, některé naopak 

nepoužívají žádný. Výsledekem je tedy jakýsi neurčitý mix. Při pohledu na čísla 

zjišťujeme, že česká platforma má celkem kolem 4 800 000 zhlédnutí videí, slovenská 

přibližně 325 000. Rozdíl jde vidět i podle lokality – česká videa se pohybují kolem stovek 

zhlédnutí, slovenská v desítkách. Měsíčně je publikováno přibližně patnáct až dvacet 

snímků. V poměru mezi pozitivním a negativním hodnocení obsahu pak jasně vítězí 

pozitivní ohlasy. Co se na závěr týče prolinkování s ostatními komunikačními kanály, 

YouTube odkazuje na patřičné sítě a weby a vhodně tak doplňuje nastavenou strukturu 

(YouTube, 2014 | YouTube, 2017). 

2.2.4 Twitter 

K výrazným sociálním sítím patří také Twitter. Česká republika a Slovensko jsou však v 

tomto směru servisovány evropským účtem v angličtině. CZ/SK profil je neaktivní a 

neověřený (Twitter, 2009 | Twitter, 2014). 
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P!íloha ". 9: P$íklad sociální sít# PlayStation / https://www.facebook.com/PlayStationCZ/

(obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 9: Facebook: PlayStation CZ [online]. 2014 [cit. 2019-04-04]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/PlayStationCZ/

P!íloha ". 10: P$íklad sociální sít# PlayStation / https://www.facebook.com/PlayStationSK/

(obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 10: Facebook: PlayStation SK [online]. 2017 [cit. 2019-04-04]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/PlayStationSK/
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2.3 E-mailing | online 

Součástí komunikačního mixu PlayStationu pro Českou republiku a Slovensko je také e-

mailing. Ten chodí pravidelně několikrát ročně z evropské adresy PlayStation(at) 

eu.playstationmail.net, přičemž obsah e-mailů je jazykově lokalizovaný pro daný CZ a SK 

trh . Samotná témata se liší, často je však možné vidět důraz na prodejní, slevový obsah, 15

například Summer Sale, Black Friday či Velikonoční výprodej. Technická stránka 

newsletterů splňuje podmínky pro korektní zobrazování na obvyklých klientech a to i v 

mobilní verzi. Obecně můžeme konstatovat, že e-maily mají klasickou podobu se jménem, 

podpisem a někdy i náhledem textu. V určitých případech je uživatel osloven i svým 

nickem, což znamená, že je e-mailing propojen s databází uživatelů, pravděpodobně z 

PlayStation Network. Grafická stránka šablony je velmi komplexní, robustní a 

neminimalistická, drží si však univerzální strukturu – setkáváme se tedy s výrazným 

brandingem v hlavičce, měnícím se tělem a výrazným brandigem v patičce. 

 Při detailnějším pohledu zjišťujeme, že samotné e-mailingy jsou bohaté na 

prokliky. Příjemce se tedy může dostat na konkrétní téma přímo z těla e-mailu, například 

na komunikovanou slevovou akci. Zároveň je však možné se prokliknout i na právní 

informace, PlayStation App, lokální sociální sítě, nastavení PSN či poskytnutí feedbacku k 

danému e-mailingu (Příloha č. 8, 2018 | Příloha č. 9, 2019). 

 Viz rozhovor s Janem Gierczynskim.15
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P!íloha ". 11: Screenshot PlayStation e-mailingu (obrázek)

Zdroj p!ílohy ". 11: E-mailová schránka autora [online]. 2018 [cit. 2019-04-04]. 
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P!íloha ". 12: Screenshot PlayStation e-mailing( (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 12: E-mailová schránka autora [online]. 2019 [cit. 2019-04-09]. 

2.4 Search engine marketing | online

V rámci online komunikace PlayStation vyu#ívá také takzvané pay-per-click aktivity v 16

internetov)ch prohlí#e"ích. Toto téma je op(t pot$eba rozd(lit na aktivitu samotného 

PlayStationu a na po"ínání t$etích stran. Zatímco tedy u t$etích stran m&#eme vid(t r&zné 

p$ístupy k této zále#itosti nap$í" vyhledáva"i (Seznam, 2019), reklamy samotného 

PlayStationu je mo#né zpozorovat jen ve vyhledáva"i Google pro n(kolik základních 

klí"ov)ch slov. 

 Konkrétní dohledaná klí"ová slova jsou “PlayStation Store”, “PlayStation Plus”, 

“PS Store”, “PS Plus”, “PS+”, “Days Gone” a “PS4 Days Gone”. Pro tyto pojmy vyjí#dí 

následn( jako první proklik na dané polo#ky, tedy na PlayStation Store samotn), na slu#bu 

PlayStation Plus dostupnou z PlayStation Storu a na hru Days Gone v PlayStation Storu. 

Tuto skute"nost m&#eme zaregistrovat jak ve verzi pro po"íta"e, tak mobilní za$ízení. 

Samotn) hlavní proklik je pak je't( dopln(n n(kolika specifi"t(j'ími prokliky pod ním. 

Neboli PPC. Je v'ak mo#né, #e PlayStation ve slu#bách od Googlu vyu#ívá i jin) nabízen) typ t(chto 16

proklikov)ch aktivit, nap$íklad CPC, CPV "i CPM. (Google, nedatováno). Rozdíly mezi uveden)mi 
metrikami jsou v'ak zásadní p$edev'ím pro zadavatele reklamy.
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Toto nastavení podtrhuje koncept, kter) se z velké "ásti odrá#í v celé online strategii 

PlayStationu, a to d&raz na prodejní stránku v(ci, ideáln( skrze first party platformy. 

 V pr&b(hu psaní této práce nebyla autorem dohledaná #ádná spu't(ná display 

reklama od PlayStationu na internetov)ch vyhledáva"ích . 17

 Pro stejná klí"ová slova jako v p$ípad( PPC byla ve vyhledáva"i Google 

odzkou'ena i optimalizace pro vyhledáva"e, neboli SEO v anglické zkratce. Ve v'ech 

p$ípadech se prokliky na oficiální webové stránky zobrazovaly na první stran(

vyhledáva"e, ne v#dy v'ak na prvním míst( (Google, 2019).

P!íloha ". 13: P$íklad PlayStation search engine reklamy pro klí!ová slova PlayStation 

Store (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 13: Google: PlayStation Store [online]. 2019 [cit. 2019-04-09]. Dostupné 

z: https://www.google.com/

  V minulosti v'ak PlayStation tento formát vyu#íval, a to nap$íklad v kampaních k vydání titulu Horizon 17

Zero Dawn "i k podpo$e slevové akce Double Discounts. Toto tvrzení je v'ak mo#no podlo#it pouze 
autorovou pam(tí, a proto je za$azeno jen jako dopl0kové.
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2.5 PlayStation kanály | online 

Mezi média, skrze které PlayStation komunikuje, řadíme také jeho vlastní platformy, jež se 

instalují přímo na podporovaná zařízení. V zásadě se jedná o dvě větve – mobilní aplikace 

a software nahraný přímo v PlayStationu. Obě rozhraní jsou pro CZ i SK trhy dostupné v 

anglické lokalizaci. 

2.5.1 PlayStation App 

Jako hlavní aplikace pro mobilní přístroje slouží PlayStation App dostupná z App Store a 

Google Play. Díky této službě může být uživatel připojen k PlayStation Network i přes své 

přenosné zařízení (PlayStation App, 2019). Samotná komunikace pak z této aplikace 

vychází dvěma způsoby, a to skrze nabídky na hlavním feedu, z nichž se lze prokliknout 

třeba přímo do PlayStation Storu, a v podobě notifikací (PlayStation App, 2019). 

2.5.2 PlayStation 4 

V hlavním rozhraní konzole PlayStation 4 na softwarové verzi 6.50 se těší výraznému 

postavení primárně služby PlayStation Store a PlayStation Plus doplněny o aktuální 

informace v sekci “What’s New”. Ikony s prokliky na PS Store i PS+ jsou v základním 

menu hned na prvním místě a rozpadávají se na další podkategorie. Při prokliku do 

jednotlivých služeb se uživatel dostává na konzolové rozhraní, které se funkcemi nijak 

zásadně neliší například od webové verze. Komunikační aktivity ve “What’s New” fungují 

na podobném proncipu jako ty ve feedu PlayStation App, narážíme tedy na podporu 

primárně platformy PlayStation Store. U těchto sdělení dominuje jejich grafická stránka a 

narozdíl od mobilní aplikace na ně nejde reagovat liky (PlayStation 4, 2019). 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P!íloha ". 14: Screenshot PlayStation 4 rozhraní s v%razn%m postavením PlayStation Plus

a PlayStation Storu (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 14: PlayStation 4 autora [offline/online]. 2019 [cit. 2019-04-04].

P!íloha ". 15: P$íklad slevové akce v PS4 sekci “What’s New” (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 15: PlayStation 4 autora [online]. 2019 [cit. 2019-04-04]. 

2.6 T&etí strany | online 

PlayStation v +eské republice a na Slovensku podporují také r&zné subjekty mimo hlavní 

vlastnickou strukturu. Primárn( se jedná o "ty$i linky – retail, v)vojá$e, herní zpravodajství 

a influencery. Zatímco v n(kter)ch p$ípadech mohou b)t tato partnerství oficiáln(

podpo$ena p$ímo od PlayStationu, rozhodn( neplatí, #e je tomu tak v#dy. Mno#ství t(chto 

subjekt& na trhu je toti# velmi vysoké viz pouze n(kolik p$íklad& ní#e. 
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2.6.1 Retaile&i 

P$es retailery na "eském a slovenském trhu se distribuují jednotlivá za$ízení PlayStation ke 

koncov)m zákazník&m. Na webov)ch stránkách "eského PlayStationu m&#eme v sekci 

Koupit narazit na více jak deset hlavních prodejc&, u slovensk)ch na p(t. Jedná se 

nap$íklad o Alza.cz/Alza.sk, JRC/Brloh "i Kasa.cz/Hej.sk, p$i"em# #ádn) z uveden)ch 

dodavatel& není na webu jasn( zobrazen jako preferovan). Nelze tedy tvrdit, #e by 

zastoupení PlayStationu zákazníkovi doporu"ovalo nákup konzole p$es konkrétního 

prodejce (PlayStation CZ, nedatováno | PlayStation SK, nedatováno). Je také nutné 

zd&raznit, #e jednotliví retaile$i se z povahy jejich podnikání zab)vají i prodejem 

konkuren"ních videoherních produkt&, tudí# mohou poskytovat popisovanou podporu 

dal'ím subjekt&m. Obecn( lze $íci, #e v onlinu retaile$i komunikují PlayStation hlavn( p$es 

web, sociální sít(, e-mailing a search engine marketing. Promována jsou rozli"ná témata, 

od konzolí, p$es p$íslu'enství, a# po hry. Pokud bychom hledali n(jak) univerzální 

komunika"ní vzorec a pravidla, je# by pro prodejce platila, nena'li bychom je. Reklamní 

aktivity jsou p$evá#n( $ízeny samotn)mi retailery, kte$í je stylizují podle vlastních pot$eb, 

priorit a "asov)ch mo#ností (P$ílohy 13 a# 16, 2019).

P!íloha ". 16: P$íklad webové komunikace zahrnující PlayStation od prodejce 

www.brloh.sk (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 16: Brloh – ten najlep&í úlet! [online]. JRC SK s.r.o. [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: https://www.brloh.sk
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P!íloha ". 17: P$íklad facebookové podpory pro PlayStation od prodejce www.hej.sk

(obrázek)

Zdroj p!ílohy ". 17: Facebook: Hej.sk [online]. 2019 [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/hej.sk/photos/a.165054337068/10157877615447069/?

type=3&theater

P!íloha ". 18: Screenshot z herního e-mailingu od prodejce www.czc.cz (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 18: E-mailová schránka autora [online]. 2019 [cit. 2019-04-11].
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P!íloha ". 19: Screenshot search engine marketingu pro klí!ová slova Alza.cz PlayStation

p$evá'n# od prodejce www.Alza.cz (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 19: Google: Alza.cz PlayStation [online]. 2019 [cit. 2019-04-11]. 

Dostupné z: https://www.google.com/

2.6.2 V$vojá&i

Mezi t$etí strany jsou $azeni i v)vojá$i samotn)ch videoher, tedy spole"nosti jako 

Warhorse Studios, Ubisoft, Electronic Arts a dal'í. P$i pohledu na jejich komunikaci 

vidíme d&raz na samotné produkty dan)ch firem. Pokud se objeví zmínka o PlayStationu, 

b)vá to nap$íklad v podob( loga, na herní krabi"ce nebo poznámka o tom, #e dané zbo#í je 

dostupné pro systém PlayStation. Samotné promo pak není nepodobné aktivitám retailer&, 

na PlayStation tak m&#eme narazit na klasick)ch online kanálech jako web, sociální sít(, e-

mailing a dal'í. Komunikace je op(t $ízena primárn( podle priorit v)vojá$& a PlayStation v 

ní hraje pouze dopl0kovou, men'í roli (P$ílohy 17 a# 19, 2019).
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P!íloha ". 20: P$íklad komunikace PlayStationu na facebooku Warhorse Studios (obrázek)

Zdroj p!ílohy ". 20: Facebook: Warhorse Studios [online]. 2019 [cit. 2019-04-13]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/WarhorseStudios/

P!íloha ". 21: P$íklad komunikace PlayStationu v e-mailingu Ubisoft (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 21: E-mailová schránka autora [online]. 2018 [cit. 2019-04-13].
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P!íloha ". 22: P$íklad komunikace PlayStationu na webu Electronic Arts (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 22: Electronic Arts: Apex Legends [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné 

z: https://www.ea.com/games/apex-legends

2.6.3 Herní média

T$etí strany roz'i$ují pak i herní média. Tyto subjekty jako IGN CZ/SK, BonusWeb, Indian  

nebo Polygon se li'í v tom, #e neslou#í primárn( komer"nímu ú"elu, ale p$ispívají k 

informovanosti své cílové skupiny. Danému faktu je p$izp&sobena tedy i samotná 

komunikace v jejím# st$edu je obsah samotn), "asto v podob( webov)ch "lánk&. Ostatní 

komunika"ní platformy t(chto médií mají v mnoha p$ípadech tendenci odvád(t "tená$e 

práv( na tyto "lánky. PlayStation se v herní novina$in( t('í silnému, pestrému pokrytí 

hlavn( informa"ního rázu, narozdíl od prodejního zam($ení retailer& a v)vojá$&. 

Recenzovány jsou jeho herní tituly, poskytuje se zpravodajství o novinkách, pí'í se 

spekulace o v)voji firmy a jiné. Oproti v)hodám v'ak sk)tá tento zp&sob komunikace i 

nev)hody, nap$íklad pokud testovaná hra nedostane dobré hodnocení. To následn( m&#e 

zkomplikovat dal'í v)voj (P$ílohy 20 a# 22, 2019).

P!íloha ". 23: Odkaz na !lánek o PlayStationu na facebooku BonusWebu (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 23: Facebook: Bonusweb.cz [online]. MAFRA, 2019 [cit. 2019-04-13]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/BonusWeb/
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P!íloha ". 24: Celá sekce v#novaná témat(m kolem PlayStationu na serveru Polygon 

(obrázek)

Zdroj p!ílohy ". 24: Polygon: PlayStation [online]. Vox Media, 2019 [cit. 2019-04-13]. 

Dostupné z: https://www.polygon.com/playstation

P!íloha ". 25: Ni'&í herní hodnocení titulu No Man's Sky na www.metacritic.com (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 25: Metacritic: No Man's Sky (PS4) [online]. CBS Interactive, 2016 [cit. 

2019-04-13]. Dostupné z: https://www.metacritic.com/game/playstation-4/no-mans-sky

2.6.4 Influence&i

T$etí strany uzavírají influence$i, tedy jedinci, kte$í masov(ji ovliv0ují vybrané skupiny. 

Do této 'iroké kategorie se mohou $adit tv&rci let’s play videí, streame$i, osobnosti kulturní 

scény a sociálních sítí, "i herní noviná$i atp. Konkrétn( se jedná nap$íklad o YouTubery 

menameselassie (Instagram, 2018) nebo Agraela (YouTube, 2018), rappery Ektora 

(Instagram, 2015) a Strapa (Instagram, 2019), moderátora Leo'e Mare'e (Instagram, 2016) 

nebo noviná$e Otakara Schöna (P$íloha 23, 2018). D&le#itá p$idaná hodnota influencer& je 

jejich schopnost autenticky p$edat pot$ebné sd(lení své cílové skupin( p$ímo v rámci jimi 
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konzumovaného obsahu na tomu ur"ené platform(. Komunikace tak m&#e probíhat na 

YouTube, Instagramu, Twitchi, webu a dal'ích.  

 PlayStation je n(kter)mi influencery nárazov( zmi0ován a v prostoru se objevuje. 

Místy se tak setkáváme s ad hoc aktivitami PlayStationu, kter) tv&rce podpo$í, nap$íklad 

p$i vydání n(kterého z vlastních titul&. Obecn( v'ak vidíme tendenci PlayStationu spí'e 

rozsáhleji podporovat sv&j YouTube kanál a vychovat si vlastního influencera, ne# tuto 

aktivitu masivn( 'í$it p$es n(které t$etí strany.

P!íloha ". 26: "lánek od Otakara Schöna v Hospodá$sk%ch novinách (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 26: Hospodá$ské noviny: Spider-Man zaslou'en# kraluje prodej(m her i v 

"esku. Nijak nevadí, 'e je jen pro PlayStation [online]. Economia, 2018 [cit. 2019-04-14]. 

Dostupné z: https://tech.ihned.cz/hry/c1-66239040-spider-man-zaslouzene-kraluje-

prodejum-her-i-v-cesku-nijak-nevadi-ze-je-jen-pro-playstation

2.7 Event | offline 

V druhé "ásti hlavní kapitoly p$echázíme z online marketingu do jeho offlinové podoby. 

Zatímco na online kanálech vidíme silnou, stálou a pestrou p$ítomnost PlayStationu, 

offline je skromn(j'í. Tento stav m&#e b)t vysv(tlen nap$íklad tím, #e offline aktivity 

mívají více lokální ráz, b)vají náro"né na p$ípravu a celkov( zvy'ujícím se trendem online 

komunikace s d&razem na online nabídku samotné spole"nosti. 

 Události pod hlavi"kou PlayStationu, nebo na nich# se PlayStation prezentuje, jsou 

r&znorodé a li'í se v cílení. V základu ale rozli'ujeme mezi "ty$mi kategoriemi event&: 

globální, lokální, fanou'kovsk) a influencersk). P$íkladem tak m&#e slou#it E3 (E3, 2019), 

Gamescom, PlayStation Nation, VR Roadshow, event ve -lut)ch lázních (Facebook, 

2016), For Games (For Games, 2018), ji# d$íve zmi0ované vydání hry Marvel’s Spider-
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Man, či Detroit: Become Human (YouTube, 2018) atp. Například na sociálních sítích 

společnosti pak také můžeme narazit na další zpracování a šíření těchto událostí. Pro účely 

této práce vybereme z každé kategorie jeden event, přičemž jednotlivé eventy se liší ve 

svých hlavních záměrech. Ty jsou následující: 1) velkolepý kontakt s koncovými 

zákazníky na masivní události 2) neobvyklá prezentace brandu pro fanoušky z menšího 

trhu, jež není samozřejmostí 3) propagace produktu, u něhož je osobní zkušenost 

esenciální 4) předvedení vybrané skupině influencerů, které ideálně zvýší pozitivní 

reference v získaných médiích. Je s otazníkem, zda-li pro jednotlivé eventy byly 

nastavovány KPIs , z dostupných zdrojů v této kapitole je však možno tvrdit, že akce se se 18

zájmem návštěvníků rozhodně setkávaly. 

2.7.1 Globální event – Gamescom 2018 

Gamescom 2018 byla mezinárodní herní událost pořádaná v Kolíně nad Rýnem, která 

navazuje na přibližně desetiletou tradici těchto eventů. Na Gamescomu se setkávají jak 

samotní fanoušci videoher, tak i jejich tvůrci a novináři (Gamescom, 2018). Své zastoupení 

na této události měl samozřejmě i PlayStation, který na akci pro české a slovenské 

publikum vyslal videotvůrce Ondřeje Hlízu. Jím připravený souhrn byl pak nahrán na CZ a 

SK YouTube kanál. Z tohoto reportu můžeme vidět výraznou, profesionální a jasně 

brandově zasazenou prezentaci společnosti na místě, která odráží first party herní priority 

dané doby, tedy vydání titulu Marvel’s Spider-Man či Firewall Zero Hour. Zbytek mozaiky 

pak doplňuje PlayStation VR, PlayStation 4 Pro a oficiální PlayStation merchandising 

(YouTube, 2018 | YouTube, 2018). 

2.7.2 Lokální event – PlayStation Nation 2017 

PlayStation Nation 2017 slouží jako příklad velkého lokálního eventu pod hlavičkou 

PlayStationu. Tato událost se odehrála v pražské Hauch Gallery v listopadu 2017, přičemž 

vstup na akci byl zdarma. Na návštěvníky čekal pestrý program, který zahrnoval speciální 

stojany s hrami, soutěž i občerstvení (PlayStation, nedatováno). V online prostředí byla 

pak tato akce pokrytá některými PlayStation kanály, jako třeba Facebookem (Facebook, 

2017), a také množstvím článků na herních webech, příkladem v tomto směru může sloužit 

 Anglická zkratka pro klíčové ukazatele výkonnosti.18
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Top Gaming (Top Gaming, nedatováno). Vznikla i shrnující tisková zpráva, která nabízí 

vhled do některých čísel. Dozvídáme se tak, že se na PlayStation Nation 2017 vystřídalo u 

herních konzolí přes dva tisíce návštěvníků (PlayStation, 2017). 

 Z hlediska sdělení můžeme vidět důraz na stěžejní témata dané doby, v prostoru se 

tak objevuje například služba PlayLink, PlayStation VR nebo hry Gran Turismo Sport, 

Call of Duty WWII a Star Wars Battlefront II. Brandově je přítomná pro PlayStation 

typická modrá barva s logy často rozšířená klíčovými vizuály z propagovaných her. 

Samotní návštěvnící pak mohli o události referovat na internetu například za použití 

hashtagů #psnation a #playstationcz (Instagram, 2017). 

2.7.3 Fanouškovský event – VR Roadshow 

Při uvedení nového produktu PlayStation VR probíhala na českém a slovenském území 

podpůrná akce se jménem VR Roadshow, kterou organizovalo lokální zastoupení 

PlayStationu ve spolupráci s JRC. Zájemci o vyzkoušení headsetu se tak mohli dostavit na 

některou z více než deseti akcí v různých velkých městech, například v Praze, Plzni, Zlíně 

nebo Bratislavě, a virtuální realitu otestovat (PlayStation, 2016). 

 Tento event byl silně komunikován na Facebooku PlayStation CZ/SK, kde kromě 

publikace několika postů probíhala i soutěž. Pravidla soutěže byla taková, že pokud se 

někdo zúčastní VR Roadshow, měl by si pořídit s helmou fotografii a tu následně nahrát na 

Facebook s hashtagem #VRoadshow. Výherci měli obdržet hru dle vlastního výběru. Pod 

jednotlivými příspěvky je také vidět community management od týmu PlayStation, v němž 

byly osvětlovány dotazy týkající se této akce (PlayStation, 2016 | PlayStation, 2016). Na 

místě pak můžeme podle YouTube videa uživatele Jakub Medve vidět menší obrandovaný 

stánek s potřebným vybavením, personálem a hrami jako Driveclub, Here They Lie nebo 

PlayStation VR Worlds (YouTube, 2016). 

2.7.4 Event pro influencery – Days Gone 

Očekávaný titul s hororovým námětem Days Gone, který vychází exkluzivně pro 

PlayStation 4 v dubnu 2019, se ještě před vydáním prezentoval novinářům. Jeden z dílů 

PlayStation Play však z této akce zprostředkovává online report i pro zbytek komunity. 

Vidíme tak event, který je tematicky laděn podle stylu hry. Jako lokace bylo vybráno 
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zanedbané sídlo v "eském Koko$ínsku, kam byly instalovány stojany s herními konzolemi. 

Samotn) gameplay dopl0ovaly p$ídavné body jako jízda na motorce nebo p$ítomnost 

jednoho z herních v)vojá$&. Zajímav) je i mezinárodní p$esah akce, jeliko# na videu lze 

spat$it také ma2arského a ruského/ukrajinského noviná$e. 

 Z komunika"ního hlediska pova#ujeme za nejd&le#it(j'í zá#itky a dojmy 

samotn)ch noviná$&, které jsou následn( p$edávány dál nap$íklad v podob( "lánku z akce  

jako u www.hrej.cz (Hrej, 2019). Jako hezk) dopln(k pod kontrolou PlayStationu pak 

slou#í i zmi0ované YouTube video a branding p$ímo na míst( eventu (YouTube, 2019).

P!íloha ". 27: Lokace pro Days Gone event (obrázek) 

Zdroj p!ílohy ". 27: YouTube: PlayStation CZ [online]. Google, 2019 [cit. 2019-04-20]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=kfZJxeuatMw&t

2.8 Místo prodeje | offline19

D&le#itou sou"ástí marketingového mixu PlayStationu je i POS, neboli point of sale, v 

"eském p$ekladu místo prodeje. V této pasá#i se tak zam($ujeme na n(kolik konkrétních 

p$íklad&, jak tato komunikace vypadá na prodejnách v offlinovém sv(t(.

Je nutné poznamenat, #e z povahy samotn)ch reklam a míst v kapitolách 2.8 a 2.9 není v autorov)ch 19

silách, aby byly ve v)"tu uvedeny v'echny prodejny a v)lepy v +eské republice a na Slovensku. V obou 
"ástech tak bylo vybráno n(kolik relevantních, reprezentativních p$íklad&, ze kter)ch se primárn( vychází. Je 
tedy pot$eba brát v potaz, #e se na dan)ch trzích m&#e vyskytovat více outdoorov)ch v)lep& nebo POS 
materiál&.

42

http://www.hrej.cz
https://www.youtube.com/watch?v=kfZJxeuatMw&t


Příloha č. 28: PlayStation sekce v prodejně JRC (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 28: Archiv autora: PlayStation v JRC [offline]. Praha: JRC, 2019 [cit. 

2019-04-27]. 

Příloha č. 29: Detail Days Gone sekce v prodejně JRC (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 29: Archiv autora: Days Gone sekce [offline]. Praha: JRC, 2019 [cit. 

2019-04-27]. 

Zastoupení PlayStationu ve specializovaných herních prodejnách JRC je silné a výrazné. 

Velká část obchodu se tak skládá přímo z věcí pro PlayStation 4. Regálům dominuje 

typický PS4 branding s PlayStation logem obohacený o sekce jako nejlepší hry za 499 Kč 

či PlayStation herní doplňky. Speciálně zvýrazněná je novinka Days Gone, která je navíc 
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prezentována vlastní sekcí, několika plakáty a visačkou. Na místě vidíme také pestrou, 

aktuální nabídku her. Z celkového pohledu lze toto zastoupení PlayStationu tedy považovat 

za povedené, což podtrhuje i převážná česká lokalizace textů, cen a dalších (Příloha 28, 

2019 | Příloha 29, 2019). 

Příloha č. 30: PlayStation sekce v prodejně DATART (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 30: Archiv autora: PlayStation v DATARTu [offline]. Praha: DATART, 

2019 [cit. 2019-04-27]. 

Síť obchodů DATART se zabývá prodejem širokého portfolia elektronických produktů 

(DATART, nedatováno), zastoupeno je tedy i SONY se svou PlayStation částí. Tato pasáž 

nabízí hardwarové produkty doplněné několika herními tituly. Přítomná je také brandová 

část s logy a modrou barvou. Na místě vidíme i v současné době protežované Days Gone, 

které jsou zvýrazněny stojanem, plakátky a reklamními krychlemi. V porovnání s JRC je 

však nutné poznamenat, že tato prezentace společnosti PlayStation není plně dotažena, a to 

primárně kvůli kartonovým stojanům, které působí levně, hluchým částem bez brandingu a 

celkové kompozici místa (Příloha 30, 2019). 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Příloha č. 31: PlayStation sekce ve středisku SONY Center – Elvia Pro (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 31: Archiv autora: PlayStation v SONY Center [offline]. Praha: SONY 

Center, 2019 [cit. 2019-04-27]. 

V obchodě SONY Center se zabývají specializovaným prodejem SONY produktů, kromě 

PlayStationu zde tak můžeme narazit na SONY audio výrobky, televize, telefony a jiné 

(ELVIA-PRO, nedatováno). Samotné zastoupení PlayStationu je v SONY Center pojato 

minimalisticky. Zákazník tak má možnost nahlédnout do skleněné vitríny, kde najde 

základní hardwarovou i herní nabídku (Příloha 31, 2019). Tato prezentace je čistá, jasná a 

se samotnou prodejnou ladí, alespoň drobné zvýraznění nebo branding by jí však 

nepochybně prospěl. Ke zvážení stojí rozhodně i fakt, zda-li by tak zajímavý produkt jako 

PlayStation neměl hrát v rámci prodejny větší roli. 

2.9 Outdoor | offline 

Mezi aktivity PlayStationu v offline marketingu řadíme i různé outdoorové polepy. Tento 

způsob propagace je u firmy spíše založen na ad hoc, než pravidelném nebo trvalém, 

výlepu. Rozsah outdoor reklamy se pak rozhodně nedá považovat za plošný, naopak spíše 

místní, doplňkový. 
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 Lokálně jsme tak v poslední době mohli zaznamenat výlepy týkající se velkých 

first party her – God of War, Marvel’s Spider-Man a Days Gone. Tato strategie podtrhuje 

trend popisovaný již v online části, tedy soustředění se primárně na vlastní služby a 

produkty, než na hry třetích stran. U všech dostupných reklam vidíme kvalitní zpracování, 

kterému dominují klíčové vizuály z jednotlivých her. Velmi správné je i zasazení do 

konceptu, které se odráží v přítomnosti ustáleného brandingu, případně patřičných log 

studií nebo ikon (Přílohy 32-35, 2018-2019). 

Příloha č. 32: Tematický polep kamionu (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 32: Facebook: PlayStation CZ [online]. 2018 [cit. 2019-04-27]. Dostupné 

z: www.facebook.com/PlayStationCZ/photos/a.283715388469873/969244236583648/?

type=3&theater 

U God of War zaznamenáváme venkovní podporu v podobě polepu návěsů kamionů. V 

online prostoru je pak tato aktivita ještě doplněna soutěží o to, kdo uhádne, kolik kilometrů 

najednou reklamní kamiony za určenou dobu (Facebook, 2018). 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Příloha č. 33: Balustráda v pražském metru (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 33: Archiv autora: Marvel's Spider-Man balustráda [offline]. Praha: 

SONY, 2019 [cit. 2019-04-27]. 

Příloha č. 34: Branding na tramvaji (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 34: Archiv autora: Marvel's Spider-Man tramvaj [offline]. Praha: SONY, 

2019 [cit. 2019-04-27]. 

Vydání titulu Marvel’s Spider-Man doprovázel výše zobrazený outdoor v pražské MHD a 

to grafika na tramvaji a balustráda na eskalátorech v metru. 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Příloha č. 35: Plakát na pražském Pankráci (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 35: Archiv autora: Days Gone plakát [offline]. Praha: SONY, 2019 [cit. 

2019-04-27]. 

V současné době nejaktuálnější SONY hra s názvem Days Gone se těší například velkému 

plakátu na pražském Pankráci. Z této reklamy však není úplně jasné, zda-li se jedná o 

outdoor od společnosti Alza.cz, nebo přímo od PlayStationu (Příloha 35, 2019). 

2.10 Různé | offline 

Do poslední pasáže zahrnujeme několik rozličných převážně offline aktivit, v nichž 

PlayStation komunikačně také působí. 

 V rámci služby PlayStation Plus Odměny nabízí firma českým a slovenským 

majitelům PS+ výhody ve spolupráci s dohodnutými partnery. Zákazníci si tak z časově 

omezené nabídky mohou vybrat herní židli, tenisky, suvenýry a další (PlayStation, 2019) 

(PlayStation 2019). Tuto aktivitu lze tedy považovat za formu věrnostního programu. 

 Aktivita PlayStationu může být zaznamenána i na poli SMS/MMS marketingu. 

Jako podpora pro velikonoční slevy tak bylo rozesláno obchodní sdělení, které obsahovalo 

tučný nadpis, grafiku a hlavní sdělení s webovým proklikem. V uvedeném příkladu je jako 

148



odesílatel zobrazen operátor O2 (Příloha 36, 2019). 

Příloha č. 36: SMS/MMS marketing od PlayStationu (obrázek) 

Zdroj přílohy č. 36: Archiv autora: SMS zprávy [offline]. Praha, 2019 [cit. 2019-05-05]. 

 Na televizních obrazovkách jsme mohli narazit na lokalizovaný globální spot s 

názvem “Tohle všechno můžeš být ty”, v němž vidíme odkazy na aktuální tituly dané doby, 

tedy Marvel’s Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Fortnite a jiné (TVspoty, 2018). 

 PlayStation pro svou prezentaci využívá také partnerství. Úvést tak lze například 

PlayStation Noc reklamožroutů, což je event v rámci něhož se divákům promítají reklamy 

z celého světa (Noc reklamožroutů, nedatováno). 

 PlayStation nyní občasně vydává i offline časopis s názvem PlayStation Magazín, 

který svou historií sahá až před rok 2000 (Alza, 2018). 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2.11 SWOT analýza 

V závěrečné části kapitoly aplikujeme na CZ a SK komunikaci PlayStationu SWOT 

analýzu. SWOT analýza je definována jako: 

Soustava, jež se využívá ke zhodnocení firemní pozice na trhu, a následně k vytvoření 

strategického plánu, který se zabývá analyzovanými body. SWOT znamená – přednosti, 

slabiny, příležitosti a hrozby (Forbes, 2019, přeloženo). 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Strengths 

• silná současná pozice na trhu 
• opora v globálním působení firmy 
• kvalitní exkluzivní hry 
• oblíbená značka 
• velké množství komunikačních kanálů 
• náskok oproti konkurenci 
• v současné době zajetý a funkční marketingový mechanismus 
• možnost investovat finance do reklamy 
• propagované produkty bývají oblíbené a úspěšné 
• oddaní fanoušci 

Weaknesses 

• ne vždy precizně vyladěný obsah a prezentace 
• velké množství komunikovaných sdělení 
• přítomnost v offline prostředí není tak silná jako ta onlineová 
• někdy přílišný důraz na prodejní sdělení 
• ne všechny důležité kanály jsou v češtině a slovenštině 
• placený multiplayer v PlayStation Plus 
• potenciál PlayStation App není dostatečně využitý 
• komunikace skrze důležité rozhraní PS4 může nabídnout více 

Opportunities 

• marketing na Slovensku lze odlišit více od marketingu v Česku 
• jednotlivé komunikační platformy mohou mít odlišnější obsah 
• větší zaměření na vlastní lokální kreativní obsah 
• zvýšení komunikace oblíbených her a služeb třetích stran 
• kladení většího důrazu na offline marketing 
• silnější sladění reklamních aktivit s retailery a vývojáři 
• rozšíření komunikace na nové kanály 
• více přenést marketingové aktivity i mimo hlavní města daných zemí 
• PlayStation 4 se blíží ke konci svého produktového cyklu 

Threats 

• nedostatek kontroly nad třetími stranami 
• marketingové aktivity konkurence 
• přesycení cílové skupiny komunikovaným prodejním obsahem 
• kolaps PlayStation Network 
• propagovaný produkt může být teoreticky špatný 
• mobilní hry 



Příloha č. 37: SWOT analýza (tabulka)  

Zdroj přílohy č. 37: Vypracováno autorem: SWOT analýza komunikace PlayStationu v 

České republice a na Slovensku [offline]. Praha, 2019 [cit. 2019-05-04]. 

3. Výzkumná část 

V rámci výzkumné části se mi naskytla příležitost, za kterou jsem velmi vděčný. V 

minulosti jsem totiž mohl pracovat s kolegy Janem Gierczynskim z PlayStationu a 

Ondřejem Sommerem z Wundermanu, kteří se silně podílejí, nebo podíleli, na utváření 

obrazu značky PlayStation v České republice a na Slovensku. Jan konkrétně z pozice 

Digital and Community Manager, Ondřej pak jako Startegist/Supervisor. Ve dvou 

expertních rozhovorech jsem tedy dostal šanci se pánů zeptat na několik otázek, za což jim 

patří ještě jednou velké poděkování. 

 Výzkumná část je koncipována tak, aby kromě autorových poznatků a 

dohledatelných zdrojů  přinesla další rozšiřující pohledy na komunikaci PlayStationu. 

Otázky a odpovědi mají ale za úkol čtenáři nabídnout i přesah do obecnějších 

marketingových témat. V rámci diverzity a odbornosti byli k rozhovorům pozváni dva 

rozliční lokální experti z reklamního odvětví. Zatímco O. Sommer pracoval pro 

PlayStation na straně agentury, J. Gierczynski je přímým zaměstnancem. Dohromady jsou 

tak zastoupeny názory obou stran pomyslné barikády. Celkově bylo připraveno deset 

otázek, přičemž šest se týká přímo marketingové komunikace PlayStationu, zbylé čtyři 

nabízí respondentům možnost se představit a pohovořit o dalších marketingových 

tématech. 

3.1 Rozhovor s Janem Gierczynskim 

Honzo, díky moc za možnost s Vámi udělat rozhovor. Můžete se, prosím, krátce 

představit? 

“Zdravím Šimone, moje jméno je Jan Gierczynski a v současné době pracuji pro místní 

pobočku PlayStation již přes dva roky. Na starost mám prakticky vše, co zahrnuje online 

marketing. To znamená zejména vlastní online kanály jako webové stránky, sociální sítě, 

mailing a tak dále. Zároveň jsem zodpovědný i za naši službu PlayStation Plus a digitální 

obchod PlayStation Store. To vše koordinuji z Prahy pro celý náš region, který zahrnuje 
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Česko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko.” 

Pracovat v PlayStationu je nepochybně pro mnoho lidí sen. Co vše ale tato práce 

obnáší? Věřím, že se v ní často mohou vyskytovat i náročné momenty. 

“Souhlasím s tím, že tato práce je do určité míry mým koníčkem a díky tomu člověk dává i 

o něco víc, než kdyby dělal v jiném odvětví, ke kterému nemá tak silný vztah. Jedna 

z nejnáročnějších a zároveň i nejzábavnějších věcí je komunikace klíčových zpráv/

oznámení, ať už se to týká nových produktů, nabídek či služeb. Naše odvětví je velmi 

dynamické a zajímavé zprávy přichází téměř každý den. My pak musíme najít způsob, jak 

vybrat ty nejzásadnější pro naše hráče a jak jim je i následně komunikovat. Zcela nezbytné 

je pak vždy zprávu formulovat do řeči, která je našim hráčům blízká. To následně utváří 

pevné pouto mezi námi a hráči, které se snažíme neustále posilovat.” 

Jak byste zhodnotil současnou komunikaci PlayStationu v Česku a na Slovensku? 

“Myslím, že v posledních letech jsme udělali spoustu důležitých kroků v oblasti naší 

prezence zde. Z mého pohledu bylo nejzásadnější rozdělení komunikace pro CZ/SK, takže 

každá země ma svoje sociální sítě a mailingy, to vše ve svém rodném jazyce. Jsme tak 

schopni efektivně komunikovat relevantní obsah danému cílovému publiku, protože i když 

jsme si stále se Slováky velmi blízcí, tak zde vidíme určitá národní specifika, která se 

snažíme reflektovat.” 

Kde u nás vidíte PlayStation za pět let? Co je podle Vašeho názoru do budoucna 

největší výzva pro PlayStation v našem regionu? 

“Doufám, že se nám minimálně podaří udržet současný pozitivní trend v rozvoji našeho 

trhu. Jasným ukazatelem toho vývoje je například lokalizace menu herní konzole, tak i 

našich klíčových exkluzivních titulů do českého jazyka. Vzhledem k současnému trendu na 

trhu jsme jedni z mála, kteří takový servis hráčům nabízí. Jako jednu z největších výzev 

vidím stále rozšíření povědomí o hrách a hraní obecně a odstranění stigma, které tu stále u 

určité společnosti přetrvává. Mluvím samozřejmě o tom, že pro někoho je pojem „hra“ 

nebo „herní konzole“ záležitost pro malé děti, která je spojená čistě s násilím, případně 

dalšími negativně vnímanými asociacemi. Domnívám se, že naopak česká veřejnost by 

měla být pyšná na naše herní studia, která zažila velmi úspěšný rok 2018. Jejich výtvory 

(Kingdom Come, Beat Saber, Chuchel) nám dělají skvělé jméno ve světě a zároveň i 
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generují značné zisky těmto studiím, které se pak mohou dále rozvíjet. My jako PS se 

snažíme tomuto napomoci a jsme se studii v přímém kontaktu.” 

Vaše hlavní pracovní agenda je silně propojena s internetem. Podle mě zažívá 

digitální marketing poměrně turbulentní dobu, o čemž svědčí například ovlivňování 

amerických prezidentských voleb za pomoci Facebooku. Jak vnímáte nynější 

digitální marketingový prostor Vy? 

“Vzhledem k několika posledním kauzám je jasně patrné, že národní a nadnárodní 

instituce se teď snaží o nápravu a přinášejí do online prostoru řadu restrikcí, které mají za 

cíl chránit konečného spotřebitele. Osobně s tím jako spotřebitel, ale i jako marketingový 

manažer nemám žádné větší problémy. Určitě je potřeba, aby si každý subjekt na trhu 

uvědomil svoji společenskou zodpovědnost a důsledně chránil data svých zákazníků. 

V PlayStationu jsme si této odpovědnosti velmi dobře vědomi a snažíme se dělat maximum 

pro to, abychom naše hráče nezklamali.” 

3.2 Rozhovor s Ondřejem Sommerem 

Ondro, díky moc za to, že jste přistoupil na rozhovor! Můžete se, prosím, krátce 

představit? 

“Věnuji se marketingové komunikační strategii. Původně digitální, následně integrované. 

Několik let jsem se na agenturní straně podílel v roli stratéga a hlavy realizačního týmu na 

rozvoji digitální komunikace spadající do gesce CEE regionální pobočky PlayStation.” 

Když se řekne PlayStation, co se Vám vybaví? 

“„Udělovač zážitků“. To je raná interní týmová formulace propozice značky PlayStation, 

která mi dodnes utkvěla v paměti. Používali jsme ji jako základní mantru při plánování a 

konkretizaci jednotlivých komunikačních aktivit.” 

Za svou kariéru jste měl možnost zúčastnit se významných PlayStation událostí. 

Třeba zrodu PlayStation CZ/SK Facebooku, kampaní na hry The Last of Us 

Remastered a Uncharted 4, tak i například eventu k titulu Driveclub. Jak byste tuto 

éru zhodnotil? 
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“Z pohledu mechaniky marketingové komunikace byly výše uvedené aktivity obvyklé. 

Využívaly microsite pro naplnění základní digitální prezence a konverze, sociální sítě pak 

pro budování dosahu a aktivity v cílové skupině. Jejich efektivita spočívala v soustavném a 

systematickém zhmotňování brand essence PlayStation. Ve zkratce řečeno, hráči měli 

soustavnou možnost setkávat se s překvapivou, nečekanou zábavou moderovanou herní 

ikonou v reálném světě. Takovou zkušenost nebylo možné zažít nikde jinde. Hlavní i dílčí 

insighty byly založené na hlubokém porozumění hráčům, takže veškeré aktivity byly 

autentické a míra zapojení hráčského publika do reálného i digitálního děje vypovídá o 

unikátnosti a atraktivitě témat a jejich provedení. Budováním vitality, diferenciace a 

relevance značky PlayStation a souvisejících titulů se velmi dobře dařilo plnit obchodní 

cíle společnosti. Z mediálního pohledu pak hlavním benefitem plynoucím z existence 

takových aktivit byla rozsáhlá získaná média, především v podobě pravidelné přirozené 

publikace hráčů na sociálních sítích. Hráči intenzivně vítali skutečnost, že takový gigant, 

jakým PlayStation bezesporu je, etablovaný a do jisté míry vzdálený, vynakládá úsilí k 

tomu, aby je aktivně bavil a pečoval o ně i mimo svou hlavní činnost. Značka PlayStation 

těmito aktivitami získala dvě velmi důležité věci. Blízkou a přátelskou tvář bez bariér a 

publikum v podobě zcela mimořádně aktivní komunity. 

 Realizace těchto aktivit byla velmi odvážným krokem jak ze strany klienta, tak ze 

strany agentury. Produkce byla samozřejmě velmi komplikovaná, protože pravidelně 

přesahovala rutinní procesy jak na straně klienta, tak na straně agentury. Plnění KPIs 

nebylo obvykle přímočaré, ale komplexní. V jiném kontextu by takové počínání bylo obtížně 

argumentovatelné, ale o to bylo ve svém výsledku úspěšnější. Bez vzájemné důvěry a 

společné motivace na klientské i agenturní straně by podobný set nikdy nemohl vzniknout.” 

Při pohledu do budoucna, kam by podle Vás měl PlayStation marketingově nejvíce 

upřít svou pozornost?  

“Z dlouhodobého pohledu se potvrdila správnost budovat vitální značku umožňující svým 

zákazníkům a příznivcům pravidelně vstupovat do děje, který se značkou a jejími produkty 

souvisí. Společné mimořádné zážitky totiž nad rámec bohaté znalosti značky vytvářejí 

velmi silné emoční pouto, které je spolehlivou ochranou před erozí a nástupem 
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pragmatického nákupního rozhodování, ve kterém hrají roli výkonnostní a cenové 

parametry.” 

A na závěr jedna obecnější otázka – ve Vašem životopise najdeme angažmá jak na 

agenturní straně, tak na klientské. Co si o tomto modelu spolupráce myslíte? 

“Agenturně – klientské vztahy velmi vyčerpávajícím způsobem zaznamenal ve své studii 

Pravda o kočkách a psech Mark Cichon . 20

 Marketingová komunikace se pomalu ale jistě mění v reakci na digitální horečku 

posledního desetiletí. Značky si stále více uvědomují nutnost budovat svou ekvitu, publikum 

se vyvíjí a s tím i jeho nároky. Tyto změny vznášejí zvýšené požadavky na značky i agentury. 

Důraz je kladený na koncepční uvažování, strategii a koordinaci celku, to vše při 

zachování expertní úrovně znalostí jednotlivých disciplín. Spolupráce značek s externími 

partnery se jeví jako nezbytná, jen tak lze zajistit dostatečný nadhled, expertnost a 

výkonnost potřebné k pokrytí velmi širokých potřeb marketingové komunikace. Partnerství 

je klíčovým slovem, které je potřeba hlouběji pochopit a přijmout. Porozumění, motivace a 

tvůrčí prostředí vzniklé v takovém svazku jsou cennou pomocí a nehraje roli, zda jde 

formálně o agenturu nebo společenství stejně naladěných jednotlivců. Důležité je souznění 

ve společné vizi a vytvoření reálných možnosti k její realizaci. Takto fungující tým má 

možnost dosahovat smělých výsledků a posouvat hranice.” 

3.3 Závěr z rozhovorů 

Výsledky z poskytnutých rozhovorů se nesou na profesionální vlně. V obou případech se 

nám tak dostává odpovědí fundovaných marketérů, kteří o svém odvětví mají přehled. I 

přesto, že oba pánové u PlayStationu nepůsobili ve stejný čas, vidíme silnou shodu v 

důležitosti utváření pevného vztahu mezi zákazníky a firmou samotnou. Rozhovory také 

rezonuje důležitost pochopení cílového publika a další diferenciace mezi nabídkou a 

komunikací pro Česko, Slovensko a zbytek světa. 

 Zajímavá je i společenská, hodnotová a strategická část odpovědí, v nichž se 

setkáváme s pozitivním náhledem na věc od obou respondentů. Konkrétně v Janově 

případě se jedná o propojení koníčku s prácí, díky kterému vznikají lepší výsledky. 

 Autor odpovědi přikládá i odkaz na tuto studii – https://www.mediar.cz/tema/pravda-o-kockach-a-psech/.20
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Znalostní oborový přesah je u Jana vidět i v diskuzi ohledně korporátních a internetových 

regulací. Z Ondřejových odpovědí je cítit výrazná zkušenost strategického řízení brandu v 

kombinaci s oceněním toho, že na klientské ani agenturní straně nebyla touha projekty řídit 

striktně s důrazem na někdy svazující formálnost, naopak preferována byla korektní 

spolupráce mezi jednotlivci. 
4. Návrhová část 

Návrhová část této bakalářské práce má za úkol přinést několik doporučení, která by se v 

návaznosti na analytickou část dala aplikovat na současnou CZ a SK komunikaci 

společnosti PlayStation. Hned v úvodu je však potřeba dodat jednu důležitou věc, a to fakt, 

že se jedná o teoretické návrhy, které nezohledňují místní reálné podmínky. Reálné 

podmínky jako korporátní struktura, počet zaměstnanců, rozpočty a jiné totiž mohou 

samotnou komunikaci, ať už třeba v některých případech nepřímo, velmi silně ovlivňovat. 

Kapitola je kromě obecných doporučení řazena stejně jako analytická část, tedy do 

onlinové a offline pasáže. 

 Obecné návrhy se týkají především péče o brand a dalšího rozlišování. Do 

budoucna by tak měly hrát větší roli aktivity, které vylepšují čistě tvář brandu a nezaměřují 

se na prodejní stránku věci. Tyto aktivity mohou mít různé formy, od online obsahu, přes 

přímý kontakt s fanoušky, po offline kampaně. Zvýšení vlivu brand marketingu se však ve 

výsledku může pozitivně odrazit i v prodejích jako takových (Kantar, 2018). Ohledně 

dalšího rozlišování – zde přichází v úvahu kladení většího důrazu na různorodost sdělení 

napříč jednotlivými komunikačními médii. Duplikování obsahu je sice méně náročné, pro 

koncového zákazníka však nepřináší moc nových informací. Marketingové platformy 

PlayStationu by tak měly dbát na to, aby jejich obsah byl opravdu unikátní a jasně 

odlišitelný od zbytku. Stejný přístup platí i pro oddělování české komunikace od 

slovenské. V ideálním případě bychom se tedy ve výsledku měli dívat na dva suverénní 

trhy, jejichž komunikace se kompletně liší, lokalizace je nastavena plně v místních 

jazycích a akcent je zaměřen na  specifika daných trhů. 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4.1 Návrhy pro online 

Zásadní bod pro PlayStation v onlinovém prostoru je hledání ideální frekvence, formy a 

tématu, jelikož samotnou prezenci na hlavních kanálech má firma pokrytou. V případě 

potřeby by však šlo přidat ještě třeba oblíbený herní streamovací kanál s názvem Twitch. 

Úvodní tvrzení se silně projevuje na lokálních facebookových profilech, kde k datu 30. 

dubna 2019 bylo souběžně spuštěno kolem čtyřiceti reklamních příspěvků (Facebook, 

2019 | Facebook, 2019). Takto vysoké číslo primárně prodejních postů může způsobit, že 

zájem fanoušků o komunikovaná sdělení opadne. Z hlediska formy lze pro Facebook 

doporučovat vizuály a videa ve výškovém obdélníkovém tvaru, samozřejmě s patřičným 

brandingem. Tento výrazný formát totiž využívá velkou plochu facebookového feedu. Co 

se týče témat, zde největší otazník visí nad tím, jak by měla být zpracovávána v rámci 

jednotlivých kanálů, konkrétně Facebooku a Instagramu, kde je podobnost nejvíce 

znatelná. Nabízí se ale tak rovnou i řešení, že každý kanál by měl mít svůj vlastní, 

neduplikovaný a ideálně lokální obsah. Daný závěr totiž dělá ze všech kanálů unikátní 

komunikační prostředky, což přináší výhody koncovým zákazníkům. V rámci tohoto 

přístupu by se rovněž povedlo více oddělit českou a slovenskou komunikaci. 

 U YouTube vidíme rozdíly ve sledovanosti hlavně mezi globálním a lokálním 

obsahem (YouTube, 2014 | YouTube, 2017). Z tohoto stavu lze tak vyvodit dva návrhy – 

buď více podpořit obsah globální, nebo globální obsah tolik nevyužívat a soustředit se 

primárně na lokální aktivitu i za cenu snížení celkové aktivity na kanálu. Sjednotit by se 

také měl branding na jednotlivých videích. Slovenský kanál by pak též měl disponovat 

kompletně slovenským obsahem. 

 V případě e-mailingu plyne hlavní návrh ke zjednodušení. V nynější době, kdy je 

populární minimalistický přístup , může současný model působit moc nahuštěně. Ke 21

zvážení přichází tak otázka, zda-li mít raději jeden významný proklik, než dvacet různých. 

 PPC v search engine marketingu není, dle zjištění z analytické části, v případě 

PlayStationu široce využívané. Doporučení tak plyne k jeho rozšíření. Ve vyhledávači 

Google by mohl být obohacený o nová klíčová slova, například o aktuální vycházející hry 

nebo zvýšenou vlastní nabídku. V rámci platforem by se pak také mohl rozrůst na 

 Více o minimalistickém přístupu, včetně kritického náhledu, je možné zjistit v článku The Oppressive 21

Gospel of “Minimalism” (New York Times Magazine, 2016).
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Seznam.cz a jeho slovenskou alternativu Zoznam.sk. 

 Komunikace v aplikacích a vlastním softwaru PlayStationu by se zlepšila větší 

pestrostí. Místo současných prodejních zpráv by tak obsah mohl být více namíchaný s 

vtipnými, herními, brandovými a jinými sděleními. Ideálně v jazyce koncového 

spotřebitele. 

 Z hlediska třetích stran by situaci pomohla větší spolupráce mezi PlayStationem a 

jednotlivými subjekty. Mohly by tak vznikat univerzální assety, které by se následně 

distribuovaly primárně mezi prodejce a vývojáře. Tímto krokem by se dařilo zachovávat 

standard společnosti a případně celkově zvýšit komunikaci u dealerů a developerů, kteří by 

nemuseli tvořit obsah vlastní, pouze publikovat předem připravené kvalitní podklady. 

4.2 Návrhy pro offline 
Offlineová komunikace společnosti se od onlineové odlišuje především svým rozsahem. 

Zatímco tak na internetu můžeme na PlayStation narazit často, v reálném světě je 

přítomnost nižší. Obecné doporučení tedy směřuje primárně do podpory B2C offlineových 

aktivit, a to celkově, ať už v printu, outdooru, eventech, TV, tak i dalších. Cestou může být 

i propojování offline aktivit s online světem jako v případě God of War kamionů. Tento 

způsob ukazuje, jak přímočaře lze čistě offline kampaň přesunout kreativně na internet a 

zaznamenat úspěch. 

 Z eventů pro veřejnost nejvíce vystupuje dříve popisovaný PlayStation Nation. 

Pokud by se tedy podařilo danou akci uspořádat i v budoucnosti, případně na pravidelné 

bázi, mohl by si PlayStation připsat další významný offline počin. Zvážit by rozhodně 

chtělo i jiné lokace mimo Prahu. 

 U POS by bylo potřeba provést audit prodejen a nastavit jednotnou úroveň. Fakt, že 

tak výrazná offline prezentace firmy se může značně lišit obchod od obchodu, kde probíhá 

finální nákupní rozhodnutí zákazníka, totiž není uspokojivá. 

 Kromě rozšíření by u samotných billboardů a polepů mohla vzniknout i kreativní 

brandová kampaň. Tato kampaň by sloužila ke zvýšení povědomí o značce i u jiné cílové 

skupiny a mohla by být spojena s interaktivním prvkem pro fanoušky, kteří již PlayStation 

detailněji znají. Spojení těchto dvou formátů je neotřelé a při správném zpracování by 

mohlo pomoci lokálně kultivovat značku. 
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 Další podpora by se měla zvážit i v případě projektu PlayStation Magazínu. Tento 

občasně vycházející časopis komunikuje offline relevantní herní témata přímo pod 

hlavičkou PlayStationu. Navíc se jedná o ověřený koncept, který již v nedávných vydáních 

sklidil pozitivní ohlas od fanouškovské základny (Facebook, 2017). 

Závěr 

Závěr tohoto dokumentu hovoří o rozebíraných tématech pozitivně, ať už z hlediska 

úrovně komunikace PlayStationu na místním trhu, tak průběhu plnění samotných cílů 

bakalářské práce. 

 Lze tak potvrdit, že PlayStation se lokálně prezentuje velmi dobře, což vyplývá z  

rozboru hlavních komunikačních online a offline kanálů, do kterých patří kupříkladu 

sociální sítě, web, e-mailing nebo eventy a outdoor marketing. V onlinu vidíme značnou 

prezenci PlayStationu. Je však nutné stále myslet na to, že by kvantita neměla přebijet 

kvalitu. Do bodoucna by tedy úsilí PlayStationu mělo být vkládáno do maximálního 

soustředění se na detail, zatímco rozsah bude zachován. Offline marketing společnosti není 

tak silně rozšířen, ale bývá zajímavě zpracován, o čemž svědčí například polep kamionů ve 

stylu God of War či Marvel’s Spider-Man branding tramvaje. Doporučení je tedy takové, 

aby se dané aktivity dále provozovaly, ale v širším měřítku, klidně i mimo hlavní města 

daných zemí. Z obecného tržního hlediska leží před lokálním PlayStationem několik 

hlavních úkolů, o jejichž splnění by se měl snažit, přičemž v jejich středu je nutnost více 

diferenciovat, ať už v lokalizaci her, tak komunikace. Při úspěchu bychom tedy jednoho 

dne mohli mít české a slovenské titulky ve hrách, lokální PlayStation Store a PlayStation 

Blog, ale i sociální média s kompletně rozličným obsahem pro obě země. Tento stav je ale 

hypotetický, jelikož k němu vede velké množství úsilí a může být ovlivněn i aktivitou 

konkurence, která nemusí být pozadu navěky. 

 Samotná práce se zabývala čtyřmi hlavními úkoly, které se v souladu s původní tezí 

povedlo zpracovat. Čtenář si tak prochází ucelený dokument, který pokládá teoretický 

základ k práci z marketingového i herního hlediska, nabízí rozbor důležitých částí 

komunikace PlayStationu i s příklady, v rámci dvou expertních rozhovorů poodkrývá 

reálnou marketingovou strategii a pozadí komunikace a také předkládá konkrétní návrhy 

na zlepšení situace. 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Summary 

The summary of this thesis describes involved topics positively from both two aspects, 

which are local communication of PlayStation and the process of fulfilling the initial tasks 

of this bachelor thesis. 

 It is possible to confirm that the whole presentation of PlayStation in the Czech 

Republic and Slovakia is very good. The stated result is based on the analysis of the main 

online and offline communication channels, which are for example social media, web, e-

mail, events and outdoor marketing. It is possible to see some significant presence of 

PlayStation in online communication. However, one important thing to keep in mind is the 

fact, that quantity should not overcome quality. The focus of PlayStation is supposed to be 

then in the attention to detail, while maintaining the current big scope. Offline marketing of 

the company is not so strongly used, but the execution is interesting. This is confirmed for 

example by God of War trucks and Marvel’s Spider-Man branded tram. The 

recommendation in the mentioned case is clear — such activities should continue and in a 

bigger scope, ideally also in other towns and cities. From general market perspective, there 

are still many tasks for local PlayStation. In their center is a need to differ in areas of 

localization of games and also of communication. Theoretically, there could be Czech and 

Slovak subtitles for games, local PlayStation Store and PlayStation Blog and also 

completely different social media content for both countries one day. It is necessary to 

mention that this vision can be hugely influenced by the amount of work needed to put into 

this matter and by activities of competitors who may not be behind forever. 

 The thesis itself is composed out of four main task which are all done in 

compliance with the proposition. A reader has a chance to go thru the complex document 

that lays out a theoretical background to the thesis from both marketing and gaming points 

of view, offers an analysis of important parts of the PlayStation communication with 

examples and also displays some concrete ideas for overall improvement. This all 

enhanced by two interviews with experts, which uncover real marketing strategy and 

background of the PlayStation communication. 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